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„INTRODUCERE... 

Came este locul didacticei în cadrul studiilor poda= 
sgogica? Că să i-l delepniânâmn, e necesar să privim, - 
întinderea acestui cadru complect. n 

Sar părea că problemele pedagogiei, filosofice și 
principiile generale de educație a vointei și sentimeri- 
“telor, unite cu principiile relative la forinarea Inde- 

„ Ugenței ar. alcătui, la un loc, cadrul întreg de cunoş-. 
fințe necesare pentru orientarea, în. știința. și arta 
educației, o 

Insă întreg, în știință, e o noțiune toi asa de ve- . 
Jativă; ca şi în natură. În natură, lucrurile să leagă. 
așa de mult unele-cu allele și.toafe între ele, încât e 
-arhitravă şi artificială deosebirea între tot și între 
parte; Pămâulu e un tot; dar-e 0 parte din totali- 
zatea corpurilor ce acătuesc unitatea sistentilui solar. 

„Sistemul solar e un tot; dar e și o.parte constilutivă 
«a altuia inci mare, și așa 1. d. In organisneul one- 
„eso diferite organe forntează un tot, dar.în acelis 
-tiinp fue parte din alt ot nai mare, Tot asa. şi cictul 
acesta de emioșiințe pedagogice ta constitui an. tot, 
“dar în acelaș limp ca fi. numat o parte din întregul 
cadru mai larg de cunostinte relative lu educație. 

Ja acest cada nai. larg întră, pe Ungă pedagogi. 
Jeiterală și didactica, noțitată relative la organizarea”
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- adânc chestia - organizațici şcoalelor, 
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dlică dela începul în omenire şi Până a 

despre. ale. cărei. şcoale! e vorba ; 

“culiurale; cui reslul lumei, cu care irăicş 

“i 

- 
a 

învățământului, a. şcoalelor. Principiile de pedagogie 
generală şi didactică funcționează în. nişie organe 
sociale desvoltate în mod firesc din alcătuirea gene- rală. socială. Ca funcțiuni ce sunt, cle vor fi înteleae mai bine, când vor fi puse în raport cu organul unde. . se aplică, şi trăesc. _ 

Nici cunoaşterea organizării școalelor, a. întăță- mâniului public, nu coinpleclează cadrul larg, de care vorbeam, al pedagogiei. Școalele na se organizează în 0. fară anumită, întru mot arbitrar şi fantastic, ci organizarea lor e 'o. desuoliare. istorică, naluială.. evoluție din alle'stări trecute; așa. că, 
e necesar a âe cunoaște nu namai starea actuală de lucrati, ci Și fane anierioare, prin care au irccut :aceste organe sacinie. “Prâi urmare, istoria, şeoalelor 'e încă o parte u- “fegraniă din acel tot nare al pedagogiei. Această parte integrantă. înerge ai departe de raza. țări: 

„Căci o fară ns e 
stă în legături istorive. 

dumei, , Ie în raport de contiguilate i, aşa că, vorbind de istoria Şcoals?or, înțelegem istoria, şcoalelor în omoniro, fazele. Drin- caro a trecut. desvoliarea organelor de cultură Pr 
zi, 

mici ca dzolată în une, ci 

* Pedagogia gencială; privi awinare îi rihează un. toi;' numai o parte din alt tot maj şi chestiunea velalivă, lă organi cun și istoria - fazelor prin care a 'trecut de. fapt organizarea, învățământului public, 

însă, în acelaș timp, 
inare, în case întșe. 

 : Iată cadrul întreg al studiului 

“inteligența Prin învățământ şi „Sontribiă la "fo 

“Iată cadru , pedagogiei. Ne ou. înuipami, deocamdată, în acest toliin, a expune Dro- dleme ce aleciluese didactica, adică arta do a foriur 
EINCIe și prin. aceasta: de a. 

imarea, omului, întreg,” de a-7 elura 
Tei -. - : ” ÎN 

'spre a înţelese. 

! 

Jogie se » plus diac „cat părțile ci fo 

zarea școdlelor, pe- -



“IMPORTANȚA SI OBIEGTUL. DIBAGTIGEI . 

“Didactica, pe care Comenius o nuinea „artificium 
omnes omnia decendi“, se ocupă cu. principiile de. 
"cultura inteligenței. S'a. discutat mult importanţa aces- 
tei părţi a. pedagogiei. Unii -0. puneau. mai presus - 
de toate, reducind la cultura intelectului. întreaga 

pedagogie, ca deducție din: principiul şcoalei. psiho 
logice care susţine, .că intelectul şi elementele -de 
cunoştinţă, reprezentațiile, sînt fundamentul esenţial 

“al sufletului, şi că toate celelalte fenomene şufleteşti, . 
sentimentul, "voinţa, se desvoltă din reprezentații, din 

“idei. Prin urmare, a desvolta - „intelectul, a” perfec-" 
ţiona -elementele de cunoştinţă: cu raporturile dintre 
ele, înseamnă a desvolta însuşi fundamentul, sui- 

„ etului, din care iese întreaga îmbunătăţire a tutu- 
ror facultăţilor, deci şi a sentimentelor” şi a voinţei. . i 

"Mai e nevoie să se respingă. azi cu multe argu- . 

znente această eroare psihologică introdusă. în pe- .:



N 

N
 

„dacă ne ocupăm cu. intelectul, 

- poate să influențim una din ele, fă 

„ „sistem, organt, Ori-ce organism constă în u 
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„ dagogio mai ales do'şcoala horbartiană? Ştiinţa dese 
pre suilet ne dovedeşte că nu se poate vorbi în mod absolut de fici o facultate ca cea mai esențială, în sensul că dintr'insa s-ar desvolta toate celelalte. Nic: " întolectul nu e rădăcina din care ies Şi cresc voini: şi sentimentele, după cum crede: Herbart ; nici sean: timentul sau voința nu e rădăcina din care. iese și, „creşte intelectul, după cum Susţine Schopenhauer. Aceste facultăţi sînt, ireductibile ; dar stau ncgreşit în raport. de influeniţă reciprocă, astfel că nu sa 

Tă a se răsfrînge întru-cîtva, influenţa asupra întregului sistem. Deci, 
cu dosvoliarea cu- noştinţelor şi. cu sistematizarea lor, indirect sta- bilim negreşit „0 -armonizare în întregul. sistem. suiletesc. "Aceasta stă, în însuşi coprinsăl noţiunii 

nificare, în o solidaritate corelativă şi armonică între părţi, „ aŞă că dăcă o parte din SIStOIU Oţiatn6 56 “modir” fică, o schimbare corelativă se întinde așupra între: |. ului Organizn-- ŞI Stiti E îi” organiza de stări şi procese psihice, Şi în ori-ce regiune îl vom atinge se produce” o repercutare asupra întregului organizră sujletese; e: II aa " Admiţem, prin urmare, importanţa didacticoi, ca şi „Nerbari;—sis deşi po toare a1tor- consideraţii, admitem chiar Şi - concluzia; că, dînd inteligenţi o cultură_sistematică, contribuim indirect şi la.edu- caţie. Herbart zicea că: însirucția e educătoare şi tre. bue să fie educătoare.. Ori-ce învăţămînt -si Esi, Soare. Orice î ; sistematic, „ Orl-ce. instrucţie, “ce- se dă după toate Tegulele . n - i fm - 
: ; 

Pa , m. 7 Pau 4 
- 

4 N În
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ilactieei, cultivând. și. _crescînd “intelectul, modi= 
fică corelativ şi sentimentole_ _şi_xointa deci. 
editii, în Scăsul în Gar6 so. întrebuinţează _cuvîntut 
să duca! adică în sensul_mai. restrîns_al:- cuvîn= | 
tului? ca Tatlacaț” asupra facultăților. emoţionale şi 
-cliţionale. 

Dar şi sentimentul şi voinţa au legile 107 do pro: 
siusere, de creştere, de intensificare or do scădere, 

„sin. cari ştiinţa educaţiei scoate. reguli practice pen-: 
- +ru influențarea lor directă. Aşa că învățământul nu 
-e Qecât un mijloc indirect, şi-nu singurul mijloc de 
"a forma şi etluca «%esto facultăţi, centrale ale per-. 
sonalității omeneşti. Dar e destul să: se stie. că, prin 
znodul şi en ocazia comunicării de cunoştinţe, se poate 
contribui la perfecționarea sentimentelor. şi a.VOin- . 

"ței pentru,ca. putinţa de.a. faca aceasta si impună 
datoriu de a face,. i i 

Ce probleme se: dis scută EI această „nerte.. LA “neda-! 
| magiei ?. 2 

Didactica ocupându- -se cu, , instruirea şi formarea, 
înteligenţii, toate chestiile. ca 'se raportează la în- 
văiămintul propriu. zis,.la însti ucție, „VOI „face „parte 
din > didaclică, Tae | 

Cind ți Șurbim de învăţămînt, ne gînâira i în speetal 
ia programă şi la metode, ne. gîndim la aceea ce con- | 
stiti 5” îâpt. ficţiunea specifică şi aproape exelu 
„sivă a scoalei, ca instituţie culturală, - 2 - 

“Doci hestiile- ce-ni: Je. vom Pune. în didactică, i 
- TOL fi: - a , - E E 

Tan me emanate 

-€
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1) Ce trebue „să se, învețe ? Ce ştiinţe, ce cunoştinţe 
şi: după cari principii se vor. alege? | : 
2) Cum trebie să: se predea ? Ce regule trebuesc 

păstrate! în "comunicarea acelor cunoştinţe, penirt i 
ca. asimilarea lor să 'se'facă mai uşor şi mai sigure "Şi în ce scop trebue să. se aleagă modalitatea acestei. + 

| comunicări ?. Numai în' scopul înlesnirei, de a înțe- lege? Sâu încă şi pentru alt: scop, cum ar fi acela al exerciţiului minţii, al educaţiei intelectuale. pro- priu zise şi al influenţării 'simţimintului şi voinţei? e „Aceste două întrebări fundamsntale: ce să se în- vele” și cum să se' predea; presupun deslegată o altă întrebare: 
| 8) Care e scopul învăţămîntuhti $ Cunoscînă scopul - instrucției; “vom şti să dlevem în vederea lui mij- loacele, cari constau: -a) din obicete de studiu, din „ Gunoştinţe; ca material de predat: şi 8): din metode, din modalitatea de a comunica aceste cunoştinţi. ;” „In legătură cu aceste întrebări esenţiale, vin al- "tele ce se raportă mai direct fie la metodă, fie Ja - „O PEOBa, 

-." In-ce: priveşte programul, odată deslegatii chestia :" „„ce trebue să se învețe? ne vămine încă să ştim: . 4) Cari din: cunoştinţele: de comunicat tiebue să aibă „Piocădere'? Care să tormeze centrul de greutate aj ” învățămîntului, asupra: căruia, trebue să se insiste mai mult jtimp ? :Cu.alte cuvinte, chestiunea za2o- filor relatie încă 0 problemă destul de importanti „„în didactică —— din: care se: desvoltă altele: cum este Yechia și nesfirşita, chestie a clasicismulri Sia reglis- multi. Căci de la categoria de științe, cari vor tre- - 

1
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bai să formeze “cantral de gravitate” al. învăţănân- 
iului, atârnă felul soluţiei : “dacă trebue să fie clasic 
sau trebue si îio real; sau mai esact: dacă trebue 
ză piedomncâscă clasicitatea; ori realizmul, înţele- 
gicd prin clasicitate ceva mai mult decât numai în: RI 
vătarea limbilor, „moarte. 
5) Pe lingă aceastii chestiune, se mai ridică una: : 

îm ce ordiue trebuesc dispuse ştiinţele ' cari sînt de 
predat în o şcoală? După problema” piecădevii, sau - 
3 a, ordinii, în erarhia, valorilor relative se: naşte În- 
robarea despre ordinea de succesiune” în lim : „care 

stiință trebue” dată înaintea alteia, şi după: ce 
regulă ? Vom: vedea, cînd vom. ajunge la aceste pro: 
bierne, că; în strînsă legătură cu ele, mai avem încă, 

atele, d. ex: - 
- €) Problema. leggăturei „sau. u_corelației. atatee opieete, 7 

organizarea, „îuvățămintului, pe. "baza „Unui. „principiu 
enteal ș. . 

7) Problema puterii educative a Re-cărei știință. cât 

poa te să influenţeze, - în ori-co senz, fie mateniati- 
cize, fie ştiinţile naturale, fie ştiinţile istorice, filo- . 
logice, asupra spiritului, şi ce deprindere intelec- 
tuală lasă acestea, în minte, după „ociaparea mai în- 
-lelungată “cu ele? 

S) Cum trebue să se redoui Gunoştinţele, în ce 

= 

. 

spirit şi cu ce preocupare constantă, pentru ca, pe 
lângă educarea inteligenţei, să se realizeze şi marea . * 
zlatorie a şcoalei, educația - întreagă şi armonică a su=- 
fetului, prin influența; statomică „asupra, simțimin- 
telor şi-voinței. 3



32 

Didactica geneidlă și speciald.— Toata aceste chestii. 
în în loc, şi altele ce se deduc din ole, atît chestia. 
programului calitativ şi cântitatiy, cit și a principii- 
10r generale de modalitate în propunere, cit și chos-- 
lunea de succesiune: în timp şi. de corelaţie si - 
concentrare u obicotelor,  cte:, formează Ja un loc: - 

- partea, întiia şi cea-generald a didacticei, „i. 
MEN Piano” însă; ponitiu” coiiplociarea didaeiicei,. 

să se cunoască şi metodele speciale ale fiecărui obivet, „Sint principii generale ce s-aplică în metodica, tut. xor obiectelor; dar, deosebit de. acestea — cari se: vor trata în didactica generală — mai .sînt regule. „speciale, la cari trebue. să se supună, spiritul în pro- „punerea, fiecărui obiect în parte. Tot aşa şi în logică :. 
„este o logică generală; constituită din Țegule şi prin- cipii. aplicate de spiritul “cunoscător iu genere; şi. - deosebit 'd6 acestea sânt regule şi principii, pe cari - ie aplică, cu “ştire 'sau fără ştire, spiritul omenesc, în mod deosebit, în cercetarea. fiecărei categorii de ienomene din natură, Astfel sa Vorbeşte de “o me- -todă în ştiinţele naturale, în matematici, în ştiin: ile experimentale, ete, 

„ Deosebirea între metoda logică şi între metoda. = didactică este însă esenţială. Metoda logică se ocupă „eu regulele de a aflu adevărul ; "metoda . didactică se ocupă cu regulele de. a comunica. altora aceste adevăruri deja aflate, ? e a ta „. Partea didaeticei, ce se ocupă cu metoda specială u fie-cărui obiect în parte, se mai cunoaşte de ordinav sib numele de metodologie, în sens restrâns, | 
r 

  

a 

.



Ceva dea reala Ta sila inelar 

-Influentarea, facultăţii de n cunoaşte; în scupul 
" desvoltării ei, trebue să fie” căliuzită - „dle: leile. si 

normele de funcţionare. a acestei puteri suilcteşti. 
Reainintirea câtorva date esenţiale din psihologia 

înteligenței, atât cât 'se cer: de! înteresul. practic al 
artei educative, formează 0 prealabilă orientare! ne 

” cesară în pragul didacticei. Şi fiindcă: prin înyriiță- 
„mânt nu se! urmăreşte numai formarea” inteligenței, 
ci indirect educarea sufletului omenesc întreg, e de: 
Jolos o piivire sumară în ordinea. constitutivă sutle.. 
tească, despărțită în cele trei funcțiuni tundameritole- 

-ale' ci, spre a se întemeia, locul inteligeniei în orga- 
„ nismul suiletese şi raporturile dinire - “facultatea” de: ” 
a cunoaşte, şi celelalte, facultăţi ale sttiețului Ra „ 

  

| „I Si 5 se vadă pentru, zminzte Pslbologia de d Givănoscin 

diția 15-a din 1920, Cs |
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„1. Cele trei facultăți sutieteşti. 

- Se disting trei funcțiuni sufleteşti fundamentale 2 
cunouşterca, simțireu şi voința. _ 

Prin funcțiunea de cunoaştere luăm act de existenla 3 
lucrurilor, de proprietăţile şi raporturile lor între ele ! 
şi cu noi. “ 

Prin simţire sau sentimeul se arată valoarea co au 
cle pentra noi, influența lor bună sau rea asupra 
Viei ui 

„Prin voință 'se tace acţiunea său reacţiunea asupra 
„lot, în conformiiate cu “felul influenţei lor sau cu: 
valoarea lor biologică, în înţelesul cel mai- larg, în 
care intră şi efecţele 'de ordin moral. E 
A cunoaşte, a aprecia şi a "reacționa sau lucru sunt 

cale trei feţe originale, primordiale şi. ireduclibilo 
ale suiletului. Ele, au. fost nuinite' și. făcieltăţi “ale 
sufietului cii denumirea ae: “înteligență, sensibilitate 

Simon, e 
„Aceste trei feluri de funcțiuni ale suiletulul prin 

cari escitaţiunea din afară pe de-oparte se primeşte, 
se- notează şi se înregistrează, iăr pe de alta se apre- ciază, se judeci şi i so dă: răspunsul priit”. reac- țiune, se fac în acelaş moment : dar ele pot fi studiate separat, luând pe fiecare îi parte şi făcând abstracţie de celelalte ; iar numele momentului psihic se dă de ordinar după, faţa predominantă, deşi celelalte 'nu lipsesc, Asttel un om întrebat: întrun“ moment oaxe- care, 'ce face?-poate rispunde : mm gândesc, cuget, cu toate că în sutletul lui atunci nu se află numai cu- 

-
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” petare, ci şi o durere sau plăcere, precum şi 0 dorinţă 

sau pornire, dar prin cuvintele.lui mă gândesc, se indică . 

ce fel de funcțiune predomină, în sulletul lui, anume 

cea, de cunoaştere. Altădată poate zice:, sunt trist, 

supărat, denumind şi aici momentul psihic: actual” 

"după partea care. predomneşte în suiletul său, adică 

după ccă afectivă; aceasta nu însemnează însă că 

lipseşte. cu totul orice urmă de “fenomen intelectus.. 

de cunoştinţă şi de voinţă. Altădată poate zice lucrez, 

înțelegând că se află în acfiune, în mişcare, Prin 

aceasta se exprimă numai că, partea, predominantă în 

acel: moment este. oința, tendinţa, acţiunea ;. dar” 

" aceasta nu exclude existenţa celorlalte elemente psi 

hice de cunoştinţă şi emoţionalitate. - +. 
„Diferite fenomene de cunoaştere,'simlire şi voință.. 

Când cunoaştem! un obiect prin intuiţie directă 

(prezentare imediată înâintea simțurilor) avem o pre- 

zentație. Bunioară, dm înaintea mea o Iloare. Coloa- 

rea; ce văz, mirosul ce-mi trimite, -constituesc stări - 

sufleteşti 'de” cunoaştere, (cogniţionale). prezentative, 

pentrucă e prezentă cauza. care le-a: pricinuit, 

Prezântaţiile sunt de două . feluri: externe sau. 0bi- 
cctive, şi interne sau. subiective, după cum. escitația. 

se produce de o cauză exterioară corpului sau de 

und, înterigară, Ex,: hnina, sunetul, sunt prezentaţi. 

obiective, pentrucii vin prin ochi şi urechi, organele 

umor simţuri exterioare; atinse: de nişte „vibrații sau 

“ondulaţii de aier care constituiese escitaţia ; jar foamea 

setea, oboseala, sunt prezentaţii sau senzaţii subiective 

“sau. mai bine interne, pentrucă. provin din cauze ce. 

lucrează în interiorul corpului. asupră “unor nefvi, 

a.
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"Dacă obiectul sau cauza ce'a produs o prezentaţio nu e de îață, şi fenomenul psihic, ce constitue pre-: 
„zentaţia, ne vine în minte, atunci avem 0 reprezen- iure, Când am înaintea mea acest creion, se produce 
în mine, ca fapt psihic de cunoaştere, o prozentaţie, 
"o percepţie externă; dacă, plecând, îl uit po masi 
și mi-aduc aminte afară de. dânsul, chipul lui în 

„minte, născut fără ca obiectul corespunziitor să fie | 
de faţă, se chiamă  reprezentaţia lui sau imaginea, - 
ideia lui, m 

* Din combinările şi relaţiile diferitelor reprezentări, 
din proprietăţile lor respective, din operaţiuni asupra 
„10r şi din. rezultatul acelor operaţiuni rezultă dife- 
: ritele tunețiuni şi produse intelectuale, precum: me- . 

„ moria, asociația ideilor, imaginaţia, fantazia, percepţia 
"conceptul, judecata, raționamentul, -...-: | De aici se vode câtă, însemnătate are pentru: for- marea înteligenţei, pentru buna ei funcţionare prin o instrucţie, solidă; ca toate cleinenteie constitutive "ale memoriei, imaginaţiei, judecății, raţionamentului - „Să aibă la baza lor datele timurite ale unei percepții - prealabile clare şi complecte„Aceasta..se indeplineste prin . una; din regulele didaclicei care "se chiamă- ibuițir, - a e 

: 'Parale] cu mersul păriii cunoseiitoare-(intelecluale), „Merg şi celelalte două, cea 'afectivii şi cea voliţio- -nală, “corespunzându-se în fiecare punct, în grad di- “ferit de intensitate. a Ma ” Durerea şi. plăcerea: cari. corespund “prezentaliilor, Sat Se produc în 'noi cu ocaziunea: unei senzaţii, se



   
   

5 oTES 
Cru CENA 

| | „Neva Pay 

" mamesc prezentative: astfel plăcerea 
îloare, durerea -irigerii, neplăcerea la vederea unei 

haine murdare, a unui lup, sau plăcerea - la auzire E 
unei succesiuni de sunete muzicale, -- 

Asemenea. plăcerile şi durerile. ce corespund repre: 
zentărilor iau numele de reprezentative, precum ar fi 
plăcerea ce sc naşie la amintirea chipalui unui amic 
sau gustului unei portocale ; sau neplăcerea ce sar 
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produce: la închipuirea unui şarpe 'ori. unei broaște | 
dinaintea, noastră, sau pe corpul nostru, ori la a amin- 
4irea gustului cnininei. - 

In fine acelea cari corespund combiniiritor de re-! 
prezentări sau cugetirilor iau numele, de cogitai ionale, 
sau. de „sentimente“ - “propriu „zise, s, e, plăcerea, is- 

vorâtă din facerea sau lectura-unci poezii, unei cărţi 
instructive, din: compunerea: s sai voderea- unei piese 

Q de teatru, ete. i | 
2 a Ea Re ai 

10 aşa şi tenăinele sau fenomenele do voinţă, 
aolițiunile, so împart şi îşi iau numele: după “partea 
“din seria fenomenelor intelectuale căreia corespund. - 
“Tendinţele născute cu ocazia unci- prezentări, sau 

prezenialive, sunt acele tendinţe - nerefloctate, nein: 
tenţionate, acele volițiuni imediate, în cari intră şi 

„ mişcările instinctive, precum iendința de. a retrage 
mâna, când atingem un corp- arzător, sau “de a-ne 
da îndărăt, când vedem. “un „carp căzând inaintea 

- noastră, e: 

    

  

Cele corespunziitoare reprezentărilor, se numesc e 
pezentative. "Tendința: d'a întoarce capul şi a îuchido 
«dehii, când ni se: descrie: o scenă: oribilă, un OO, E 

2 Gznescul, — Ditactea, E a i: 

s 

7
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"său. când ne închipuim un: obiect, o acţiune ce înspiră 
desgust, ește o tendinţă reprezentativă, născută numai 

cu ocazia, închipnirii sau reprezentării în minte e: 
acelei scene ori acţiuni. Voliţiunile . ce. corespund | 
unor cugetări iau numele de volițiuni cogitaţionale. 
Astfel sunt tendinţele, hotăririle, isvorâte cu ocazia. 

„unor meditații, unor calcule, adică unor combinări 
de idei şi cugetări, când. ne punem înainte argu- 
mentele pentru şi conira unei întreprinderi ce ni se' 

- propune şi cândne plecăm Spre o parte, sau alta, în. 
"urma rellexiunii LT 

Cele tici panețsni sufleteşti sunt despotrică de pri- 
mitive şi. se găsesc. în: fiecare inoinent al vieţii sufleieşti.. 
"Aceste trei feluri de categorii, cari au multe rami-- 

ficaţii,. divizii şi subdivizii, sunt deopotrivă - de ne- 
_cesare vieţii şi-deci au trebuit să existe toate dela 
începutul vieţii sufleteşti, -sub.o formă orcât de rudi- 
mentară, şi de simplă. Nu putem concepe în abstract -. 
0 fiinţă căreia, să-i lipsească una din aceste trei fe... 

„ari. de. „manifestări, ale sufletului, i 
„Fiinţa ce n'ar avea. inteligenţă, ar “dispărea. din: 

lume, fiindcă par cunoaşte şi rar pricepe raporturile 
lumii din afară, mar, ţine minte nici o experienţă ;. 
D'ar puteă să, prev ază, să tragă concluzii ; sar ar ciocni 
„de. aceleaşi. Tele, până s'ar distruge: nici sentimentii 
„mar şti ce să. aprecicz6, a Dici voinţa ce să re 
nefiind orientate dsupra, stării reale actuale a lumii. - “Dar şi dacă inteligenţa, ar. îi normală şi puterea de voință de asemenea, fiinţa, tot ar dispărea, dacă” dar psi sentimentul, putinţa. de a. „apreciă. Ce a 

« 

acţioneze,
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„folosi inteligenţa caro o informează de oxistența lumoi; 

-si ce i-ar folosi puterea de voinţă, dacă n'ar există, 
acel apreciator al .subicotivităţii interne, ca să spue: 

dacă situaţia în care ne aflăm. e bună sau rea? Lip- 
seşte putinţa de a face deosebire între bine şi rău. 
îmdividul cel mai inteligent, cu puterea de hotărâre, 
cât de dezvoltaii, piere. “sa ne închipuim că ar oxistă 
a fiinţă organizată așa, încât dacă şi-ar arde cozpul 
r'ar simţi durere; de. sigur, ar putea Să. “dispară î În 

“ flăcări, dormind: sau chiar deşteaptă, fără să-şi dea 

“seama de ce se întâmplă cu dânsa. Durerea e „stri- 

gătul de alarmă“ „ce orientează orice fiinţă organică, 
, păsupra felului raporturilor. ei cu lumea din afară. . 

Tot aşă sar întâmplă, dacă. ar lipsi unui om voinţa 

sau puterea, do ase hotări, Psihologia patologică 
arată asttel . de cazuri de oameni lipsiţi de voinţă, 
cari. văd, realitatea, apreciază. situaţiile” bune şi relc, 

dee nu. se.pot. hotări, Aceasta e anormal, “patologie: 
şi în psihiatrie se. numeşte abulie. Răi 
„Convingerea ştiinţifică, a zolului biclegie, ce joacă, 

    

  

   
al pe care nu-l poate sadoplini u una în locul celei-. 
lalte, motivoază insistența. co punem asupra, ideii. că. 
„educaţia tebue, să îie întreagă,- compleclă,:; ai nonică, 

„si că prin. urmare şcoala, ca instituţie! de xeducaţie 
a, omului, nu trebue să-și, mărginească acţiunea nu- - 
mai asupra formării inteligenții, prințr'un învățământ 
preocupat izolusie de dazea, şi. grimădizța CUDOș- 

tinţelor, - ARE



2 Atenţia. _ 

Prima” manifestare a funcțiuni. suiletului -ce ne: 
interesează so cunoaştem, când voim să ne adre- 

„săm - spiritului omenesc, ca să-i 'comunicăn 
”- cunoştinţă, 'este ateiio,. acea, atitudine şi mişeara. 
a minţii când e gata şi caută a prinde noui date si 
elemente informatoare 'despre -natura lucrurilor. 
„:Ateniia este de două feluri; volentară sau inten- 

"tăonată şi învoluntară sau spontană. 
“Atentia iuvoluntară 'se naşte şi se desvoltă sub. 
intluenţa unui interes actual, unei:plăceri sau dureri 
prezente, - i ] 
„Atenţia voluntară "so naşte din îndemnul inteli- 

v 

genţei, e recomandată: de: rațiune, şi susținută de: 
puterea voinței. Interesul -ce o deşteaptă nu est . 
dumai decât condiţionat de împrejurări prezente, ci. 
este .mai mult un interes: depărtat, “condiţionat "de 
prevederi in viitor, i Ş 
„Atenţia voluntară se, găseşte “mai mult “la omul: 

„matur şi, în general, la ființele ce se află pe o treaptă 
de desvoltare . intelectuală - mai înaintată, cari pot. vedeă mai departe în viitor şi pot în mod liber şi: voluntar să-şi încordeze spiritul asupra mijloacelor: "mecâsire pentru Obţinerea unui rezultât dorit, chiar 

„prezent; plăcere, şi chiar când 
când acele mijloace nu le inspiră, prin ele însele, în. Şi 

: Aaa sând acel scop ar fi de- 
păntat, nu Sar rcaliză îndată. 
„Atenţia involuntară, se vede mai mult la. copii şi în general la aceia cari stau pe 0 treaptă de qez-
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voltare sufletească mai inferioară, şi nu pot vedea: 
mai departe do momentul prezent sau do un „cere 
restrâns împrejurul acestui moment, E 

So ştie cât: de greu se. fixează "atenţia copiilor... 
'Prebue să le prezintăm licruri capabile să, le facă. - 
chiar atunci, în prezeni, plăcere, dacă „voim să to-. 
atragem spiritul. Ale da-saua le spune lucruri carte Si 

le vor face mulţumire sau le vor folosi î în viitor Şi a. 
voi -să le deşteptăm atenţia, numai pe această consi- 

deraţio, ar îi o încercare hazardată,: 
Atenţia,” tie, voluntară sau involuntară, se deşteaptă, 

şi so- determină de cateresal sufletnlui, adică de ra-- 

portul ce aro faţă cu vieața, ie în. prezent fie “în. 
viitor, obiectul asupra cărvia atragem. atenţia. Toi 
ce ne interesează, ne atrâge..Nu este destul, ba chiu: 
e zadarnic să spunem. şcolatilor fiţi atenţi, dacă nu 

„vom şti să-i interesdm la ceca-ce le spunem, lar când: 
"am reuşit să: destepttm în interesul, atenția vine” cae 
sine, cu un eject paiural., E 

“ . îl] | 

- Pelul de idei : sau de cruzi, cari abrig “atenţiăi,. 
variază după om. Omul e atent la lucrurile ce: „s6& 
aseamănă cu ideile spiritului” său, „pentrucă: le pri: 
cepe mai uşor; “şi: “mai este atent la ceeace răspunde” 

unor trebuințe ale naturii lui, In primul caz! lucru- i îi 
zile îi inspiră ua “interes “teoretic, intelectual ; în aj- 
doilea, rând, unul: practic; "aşă că -putem.- considară.: 
chestiunile sau subiectele ce captivează atenţia, cuiva. 
că un criteriu “a felului.său 'de spirit, al dispoziţiei = 
suileteşti şi al naturei lui morale. 

* Damenii se deosibese, în: astă privință, 0) după he 

2 . a =
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-arurile la casi sunt mai mult atenţi, şi 5) după fitut 
cum sunt atenţi; | | 

a) Lucrurile, fenomenele, escitaţiile ce atrag atenţia 
"omului variază: o 

„.„.„Î. După organizaţia nervoasă, după predispoziţiile 
înnăscute ale omului; Cine sa născut cu predispori- 

“tii pontru ştiinţă, va îi atent la alto escitaiii din me- * 
-diu, decât cel născut cu predispoziţii pentru artă | 
„sau pentru ocupaţii practice şi technico în genere. ; 
„9. După deprinderile lui intelectuale. Cel care 
sa ocupat mai mult. cu istoria sau cu 'matematicele. 

-ori cu ştiinţele naturale, va fi. atent” la lucruri şi 
chestii privitoare la aceste ramuri de cunoştinţe. 

d) După felul cum. sunt atenţi,. oamenii se împart 
în tardivi, dar statornici; şi iuți, dar schimbători,' 
Primii, când îşi adâncese mintea într'o direcţie, cu 

„greu îi faci să-și îndrepteze atenţia în altă parte, 
“Orice distracţie îi tulbură şi-i enervează, Ceilalţi, din 
„contră, pot trece repede dela o. chestie la alta; şi 

-- de, ordinar, nici nu ţin încordată atenţia mult timp 
la 0 singură ordine de ocupaţii. Simt, repede notoia 

„schimbării, şi au putinţa de a-şi „adaptă organul 
“mintal cu înlesnire la alte chestii de natură ca totul 

„Când elasticitatea mintală, e împreunatii cu puterea 
“de concentratie, avem tipul atenţiei perfecte. 
„Atenţia nu. poate îi împărţită în două, direcţii, 
entru că spiritul nu poate face deodată două acte 

deosebite cu o'egală intensitate de conştiinţă. Cine „„“S3te atent mai mult'la stilul şi forma unei sezieri 

N
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sau unei cuvântări, perde din vedere tondul, coprin- 

sul ; şi viceversa. - - a Ă - 

Oboseala atenţiei. —Atenţia este expusă la oboseală, _ 

care vine mai curând sau mai târziu: 1) după grâ- 

du! şi timpul de concentrare al atenţiei, şi 2) după 

„natura subicetelor sau. chestiunilor cari . ne ocupă 

spiritul. 
Când medităm şi voim să urmărim un şir de idei. IE 

anumite, ne găsim în luptă. ca . tendința naturală a 

minţii de a merge în direcţia. curentului provocat 

__sau.de asociațiile de îdei sau de czeitațiile exterioare 

- In această luptă se pune voinţă, încordare, cheltu- 

ială de energic, care se face din fondul limitat: ab: 

„forţei nervoase; şi cu cât ţine mai mult sau “este 

mai intensă, cu atât consumă mai mult. şi aduce: 

spiritul. în neputinţă de â mai percepe, de. a mai îi 

- atent voluntar. . . 

Cu solicitările curentului format de: asociăţiil de - 

idei, curent pornit fie tot deo ideie, ie de o esci- 

tație actuală, trebua să luptăm adesea ca să putea. 

"ţineă spiritul în urmărirea unei ordini 'de idei hotă-- 

râte. Inteligența, deprinsă cu. această cârmuire volun=- - 

tară, cu această, alegere (selecţiune) raţională a idei-- 

lor în” vederea 'inui scop ânuimit; se numoşte.o. în- 

teligență disciplinată, stăpână. pe sine, ... . 

Cu. cât subiectele ce ocupă spiritul sunt. mai ad 

străcte, cu atât obosesc.mai repede -atenţia. Putem 

ascultă sau ceti.oare întregi poveşti, uşoare, în caze 
imaginația joacă rolul principal ; sau. putem petrece 

oare întregi în „contemplarea, obioctelor concrete din.
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„matură, în găsirea de asemănări sau deosebiri dintre 
„ale, în descrierea, clasificarea lor. Dar mai puţin 
“timp se poate întrebuinţă, fără a obosi, în urmărirea 

„unor teorii ştiinţifice mai generale şi abstracte, mai 
„ales când acestea nu sunt precedate sau însoţite de 
“fapte, de -exemple, | | 
„Aplicațiile acestor legi psihologice la învăţământ 

- se vor vedea mai târziu. a 
„Atenţia nu se poate restrânge mult timp, în mod 

“esclusiv şi absolut asupra 'unui singur obiect şi unei 
singure idei, căci simţurile, precum mai'cu seami 

- Simţul auzului, tactului, mirosului, tot primesc esci- 
: tatiuni din lumea, exterioară, şi adesea acestea, slă- 
"besc, dacă: ui întrerup, prin forţa lor, curentul Unui 
„Și condus de atenţie. Lupta cu acoastă trebuinţă fi- 
reasciă a schimbării, una Qin condiţiile “esenţiale u 

“conştiinţei, duce repede la o stare: de oboseală, 
„care sfârşeşte cu aceea de soma şi de inconştionţă. 
„. Atenţia prezintă o mişcare ritmică, de ridicare si - coborire' periodică, în gradul ci de intensitate. Oticât 
„am vrea să ţinem spiritul egal de încordat asupra 
„unei excitaţii, constatăm o fluctuare a atenţiei. Con- 
-ştiinta impresiei e când mai clară, când mai slabă, 
şi din când în când se întunecii. Dacă privim -mulţ, 

„timp un disc cenușiu învârtiiidu-se, îl vedem când maj 
"negru când mai deschis. a e 

3. Asociaţia stărilor de conştiinţă. 
5): Fenomenul, asociaţiei. — Douti sau mai multe stiri *Ade conştiinţă e, 5, Cu. se zice. că sunt asociate între ele “atunci, când unu singura din ele, a, revenind în con... 
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şliinlă, alrage după sine şi pe celelalle d, c.. Ele par a î5.- 

legate întrun lanţ, astiel că e destul să apară,- 

dintro împrejurare sau alta, un singur inel, pen- . 

“tru ca întreg lanţul să se desiăşoare, cu toate 

elementele psihice ce-l compun. Văd un îluer cio- 

bănesc şi mi-aduc aminte: de ţară, de o excursie 

de prieteni, de trăsura ce ne ducea, de "vizitiul care 

mâpă, de drumul neted, stropit de ploaie, de atâtea 

lucruri, impresii, peripeții, toate legate. împreună. 

_ între ele si-cu iinpresia doinei cântate de. ciobăna: 

şul cu căciula mare, care păşteă oile pe muchia verde: 

a unui deal umbrit. de pidure. A fost destul să ve: 

dem fluerul. ciobănesc, pentru ca, întregul lanţ de: 

stări sufleteşti să so: desfăşoare în conştiinţă. In lo-- 

cul fiuerului, ar fi putut jucă acelaş rol ori cari altul: 

-din inelele lanţului de amintiri: “vederea „trăsurei, a. 

vizitiului, a unuia din tovarăşii de excursie, ete... | 

La legea. asociatiei nu se supun numai. ideile, rc-- . 

prezentăzile, sau, mai în general, numai fenomenels- 

intelectuale ; ci toate fenomenele: psihice. Nu se aso-- 

ciază numai idei cu idei, ci idei cu sentimente, sen-- 

- timente cu sentimente, sentimente cu voliţiuni, vVo=- 

. liţiuni, cu voliţiuni, î în toţ felul de combinări, „până. 

„la cele mai complexe, - , .. 

Legea sau condiţiile asociaţiei stărilor de , conştiinţă —-: | 

Când se leagă între ele stările- sufleteşti ? Două: ai 

sau mai multe stări de conştiinţă a, d, c... se as0- 
ciază între ele când se întâlnesc în „conştiinţă, “când: 
adică se produc sau simiultan (odată) san imediat“ 

una după alta, aşi în cât se ating în. succesiune. „ Prita | 

t
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urmare, din acest punct, de vedere, avem două feluri 

„de asociaţii. i ci 

__a) Asociaţii de simultaneitate, Când elevul ascultă 
“explicaţia profesorului, spizitul lui e isbit de odată: 
-de vorbele, de timbrul glasului, de atitudinea. cor- 

“pului, de mişcările mâinilor, de expresia figurii pro- 
“fesorului, care vorbeşte întrebuinţând deodată toate! 
aceste mijloace. Toate la un loc formează o reţea 
complexă de stări psihice, ce au pătruns în sufletul 

- elevului aproape în acelaş timp, şi deci se leagă între 

“ele într'o asociaţie de.simultaneitate. 

- b) Asociaţii de” succesiune: Exemplu: literile -alta- 
“betului, ziua. şi noaptea, zilele saptimânii unele după 
"altele cu numirile lor, şirul sunetelor unui cântec, 
„cuvintele unei poezii, etc., se asociază între ele prin... 
succesiune, urmând ănele după altele în efectele lor 

„asupra spiritului, e 
” Asociaţiile prin simultaneitate mai iau numirea şi 

“de asociaţii prin contiguitate în spațiu; cele de suc- 
„cesiune, de asociaţii prin contiguitate în timp, pentru 

'că, de regulă, 'două sâu mai multe stări de conştiinţă, 
„atunci: se prezintă simultan în suflet, când 'vin dela 
-escitaţiuni de o natură extinsă în spaţiu. Aşă, buni- 
“oară, sensaţiile! de - culoare, formă, miros, gust, vin 
in acelaş timp dela o portocălă . care e un corp 'es- 

| 'tins în spaţiu, :deci' se pot asociă numai prin conti- 
„„guitate în spaţiu; pe când; din contra, sunetele (ca 
Şi mirosurile), nefiind - estinse de spiritul nostru în Spaţiu, se asociază prin succesiune, ca. 0 melodie; iar 
im. 0 armonie, ele se zic asociate prin simultaneitate 

N
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pentrucă mai multe sunete se aud deodată, vin, în 

acelâş: timp în conştiinţă, - . - 

= O asociaţie e cu atât mai puțernică cu cât: clemen=- 

tele ce o „compun Sau repetat de mai multe ori în a-—. 

ceeași ordine, în acelaș raport unele către: altele, fie- 

raport de simultaneitate; Îie de succesiune, sau cu cât 

ne au impresionat întdia vară mai tar e. LE 

Asociaţii de reprezentări + şi scatimente. : — Atât re. 

-presentările simple cât şi:cele compuse se pot a50-. | 

ciă ca sentimente de plăcere ori noplăcere, aşă încât 

venindu-ne în minte acolea fac să se producă în noişi - 

"cele din urmă, Culoarea neagră, întâlnindu-se, adesea. 

„la doliu, sa asociat cu durerea, ca un semn al aces-- 

+eia, şi n6-aduce aminte de jale, ne predispune: :că- 

tre acest sentiment, Cea. albă din contră. Cine asu-.. - 

ferit neplăceri, isvorite din orice alte cauze, pe timpul: 

când învăța o ştiinţă 0are-care, acea, știință, îi amin-: 

teşte suferinţele şi îi devine chiar. antipatic o 

Xtulte simpatii şi antipatii provin şi se explică prin. 
această cauză. De ce ne place .să "zevedem locurile 
pe unde am petrecut copilăria ? De ce portretul . unui. 
amic: mort ne emoţionoază ? De ce un semn regăsit 

-într'o carte ne porneşte inima către! melancolie sat 

bucurie ? Cauza e că aceste lucruri s'au legat în spi- 
ritul nostru de nişte 'seniimente, pe, cari le roînviază,. 
trăgându- le după sine, pe temeiul: acestei asociaţii. 

„O casă, de-o: construcţie neînsemnată, de un stil 
comun, pe lâng; ză care unul trece indiferent, faca să 

sată inima” altuia; care o numește „casa părinteas- 

. Românul, când întâlnește, din întâmplare, în în.
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tări străine, portul Nâţional sau căciula unui „Curcan“, 
aresare de surpriză plăcută, Flomentele vizuale, ce 
alcătuesc întăţişarea lor, nu sunt libere şi goale ca 
“în mintea străinului, ci încărcate de eceuri emoțio-. 
ale, cari sâ redeşteaptă la prezentarea lor. | 
“Tot aşă pentru elomentele auditive. O melodie 
deşteaptă adesea plăceri sau nepliiceri, nu numai 

-slirect, prin calitățile ci muzicale, ci şi indirect, din 
„auză că sa asociat în experiența noastră cu aceste 
-sentimente. ' Dacă auzin un cântec în momente de 
întristare, ori de câte ori se întâmplă să-l mai auzim, 
ne întristăm. Auzi .0 melodie cântată de o persoani 
“antipaticii şi se poate ca acea melodic să-ţi devie, 
"nesuferită, nu. pentru că e urită în sine, ci pentru 
-că-ți deşteaptă în minte fizionomia persoanei anti- 
matice de care. a fost cântată, 

" Asociaţii g generice, şi. îndiziduale. — Asociaţiile: va” 
"riază. cu felul experionţei, Până uvde se întinde ase- 
--mănarea, experienţelor, până acolo se întinde asemă- 
“narea felului de asociaţii. — Sunt experienţe limitate 
Ja vieaţa unui singur om, 'şi sunt altele cari privesc 
"pe mai mulţi oameni la un loc, un popor, întreg san 
genul omenesc întreg. Astfel, genul omenesc asoclază ă 
„de veacuri, - bunioară, de culoarea, albastră ideia ce- 
“rului, do cea roşie ideia sângelui, de cca verde ideia 
:pământului acoperit, cu vegetale, iarbă, plante, arbori, 
“păduri ș-de negru, idăia nopţii. cu primejdiile: urzite 
la întuneric; . de alb, ideia, luminii, a zilei; . Genul "omenesc întreg asociază, de cutare nuanţă de culoare :5i lumină o anumită depărtare a Wuezurilor. Asociazi



z 

- de vederea lacrimilor, durerea ; de vederea ; rtisului, | 
bucuria ; de anumite manifestări ale e chipului, anu 

mite stări sufleteşui.. 
„_ Acestea, şi altele de acelaş fel, so. a pot numi 'a50- 
ciaţii generice. N 

„Cele mai variate sunt. asociaţiile individuale, cari 
se schimbă dela om la om. In privința asta, mai nu 
găseşti doi oameni, chiar fraţi gemeni de ar fi, cari 
st aibă acelaş fel de asociaţii. Se poate face o în- 
“cereare. Să se pronunțe un cuvânt în faţa mai mul: 
tor persoane şi sii li se ceară a spune sau scrie fie- 
care. ce idoic li s'a deştoptat î în minte la auzirea lui. 
Mai fiecare va găsi în conştiinţa lul alteeyă legat, 
dle ideia coprinsă în. cuvântul pronunţat. Ca dovadă | 
să noteze, bunioară, cetitorul acestei pagini. ce-i vine 

 &a minte când aude cuvintele următoare : cuțit, cer-- 
acolă, stea, îarbă, nuzdi, pădure, felina, Bolintineanu, 
perucă, verolver, Ardeal, fulger, Si să întrebe Și pe | 
cunoscuţii săi, — în Tazul de tota, „profesorul pe e- 

“ levii săi-— la co se gândesc, când aud cuvinte, Se 
va vedea deosebirea asociaţiilor „Individuale, delă o 
om la om. a :. 

| Acociaţii eliptice. — Tito „ori, din două sau mai “miulte | 
glemonto de asociaţie, se. întâmplă. că unul so.în- ! 
tunecă în. conştiinţă, dispare, so uită. Ya exempla . 
tipic. avem. în cazul avaralui. Omul strânge. bani. de 

| reguli” pentru îmbunătăţirea: traiului, pentru o visaţă . 
zoai comodă; ideia banilor,se asociază ne, ideia Uno? 
stări de conştiinţă. plăcute. în unsle spizile însă, ci: - 
timpul, începe să se uite acest; scop? vieaţa comodă;
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Si plăcerea, ce venea din aşteptarea ci, se , transferi 
” asupra, banilor. Omul: adună atunci bani pentru bani, 

tără! să se -mai gândească la : scopul pentru care voia- 
să-i întrebuinţeze. Aceasta se chiamă asociaţie cliptică. - 

“ Multe lucruri prumoasc, lenumim frumoaşe din cauza 
unei utțilităţi la, care nu ne mai gândim în momen- 
tul: când le' conteomplăm,; bunioară, când zicem. ce: 
un drum neted, uşor de dmblat, că e Pramos,, E'un: 
caz de asociaţie clipiieă., Ii 

4 

Memoria. 

“ Bpixitul' are. o proprietate; în virtutea cărgiu 
datele. ex perienței "noa stre' te „păsivează. în noi, se 
„reproduc în conştiinţă - Și se “recunosc, adică: revin 
cu carăcterul determinat al - unor fapte "de: experi- 
cn anterioară, i iar nu de experie ență actuală. Această 
proprietate se nume şie - inemorie și. „constă din trei 

Si acte deosebite: și anume : 2 
J, „Păstrarea, 2, 2 „ Reproducerea şi ?,  Peoumoaste 20 — fitotilă psihice: : 

i În ordinea: expusi, un'act presupuăe pe cel: ante-- vioi sau pe cele 'anterioare,. dar nu Şi vice- -versa. A, reproducerea presupune păstrarea, şi Tecunoa:: „sterea presupune păstrarea şi reprodăcerea ; dar păs- „trârea poate să se: facă fără ca, prin aceasta, să fie asigurate şi si-i urmeze şi celelalte două “acte. Se. pot” pistră fapte psihice, î îără ea ele să se reproducă: „rămân inconştient o; şi se pot. păstră şi reprodrice, fără, Bă.iie recunoscute, adică fără să ie însoțite de onştiința clară, Că. au, „Mai fost odatii i în sufletul nos-



tru. De această; natură este bunioară cazul unui poet 
englez WVcuene, (sec. 17-lea), care aveă, o memorie 
foarte puternică, în ceea ce priveşte păstrarea şi re- 
producerea, dar foarte slabă în ce priveşte al treilea. 

„act, recunoașterea. Dacă citcă sau'i se citea d. 6.0 

poezie, a doua zi se sculă cu mintea plină de ima- 
gini frumoase cari se coordonau, sub condeiul său,: 

în forma, unei poezii inspirate. Dar acea improvizare 
nu erâ adesea decât tocmai poezia pe care 0 citise 

„cu o zi mai înainte. 

„. Scriitorul gernian Nietzsche care ştiuse odață foarte bine că. 
nipoteza metempsihozei, eterna repetare a vieței şi a tuturor lu- 

- crurilor, a fost emisă de Pitagorei. mai târziu perdu cu desăvâr- 
şire din memorie îaptul că o învățase din istoria filozofiei şi « cre- 

deă că întâi lul i-a venit în minte această ideie. 

- Condiţiile păstrării. — Păstrarea e determinati, de 
următoarele condiţii: m 

a) Interesul ce s'a pus pe un fapt în cunoaşterea 
lui; 2) starea de libertate a spiritului în .momentul 
escitaţiei; c) repetarea faptului de experienţă; d) le- 
gătura în care stă el cu celelalte date ale „experienţei. 

a) Cu cât ceva ne-a : interesat mai mult, adică -a 

“îost pus în relaţie mai directă, clară şi neîndoioasă . 
cu vieaţa, cu fericirea noastră, cu atât ni se imprimă 

mai mult în minte. Tot ce ne-a făcut sau ne-a pro- 

mis, prin, existenţa sau acţiunea lui, o: plăcere + sau - 

0 durere mare, se ţine mult timp minte, Interesul se: 
explică de multe ori prin. specialitatea, profesională 

a cuiva, MOzART auzind în capela Sixtină -nuniai. de 
două ori un Miserere, l'a putut tzansorie integral. 
acasă din memorie.
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W) Când ceva isbeşte tare” spâritu, se sapă adânc în 
el, Insă, pentru ca escitaţia să-si producă cfectui 
său puternic, se cere ca spiritul să îie_liber de orce 
alte preocupări mai interesante, cari ar împuțină 

- iorţa, surprindorii. : | 
„c) Cu. cât ceva se: repetă mai des, cu atât se adân- 

ceşte. mai mult în orgunizaţia: noastră, psiho-fizică şi 
-se păstrează mai sigur. S'a stabilit aceasta: experi- 
mental (Ennrxcuavs), -S'a combinat între ele silabu 
în şiruri de. diferite lungimi, astfel însă. ca să naibi 

„nici un înţeles; apoi: s'a încercat să se vadă în ce 
mod influenţează repetiţia asupra memorării lor şi 
s'a observat că: şirurile mai: lungi-trobuiă să, se re- 
pete: de mai mulţe ori decât, cele. mai scurte, dar 
nu proporțional, ci; dacă pentru. un şir de 5 silaba 
fusese destul o 'repotiţie, pentru-un şir de 10 nu a- 
jungeau două repetiţii, şi pentru un şir de 40 mw a- 
jungeau 4 repetiţii, ci mai multe. Pe lângă aceasta 
s'a mai observat că repetiţia după. pauze întăreşte 
mai bine păstrarea decât cea continuă,. neîntreruptă; : 
apoi că. şirurile. mai lungi, deşi cer mai multe re 
peţiri, se ţin în urmă mai -mult timp. minte, decâi | 
cele scurte ; şi că uitarea se face la început, mai re. 

| pede; în fine că şirurile. uitate se învaţă din nou 
mai cu uşurinţă decât la începu sau decât alte Şi» 

Tari cu, totul DOui, . 
d). o. altă „condiţie, pentru păstzarea elementelor 

psihice e „relaţiunea logică dintre ele. Cu cât covă se 
înţelege mai: bine, cu atât. se ; păstrează mai bine, 
fără ca pentru aceasta să fie „nevoe de atâtea zepe- 

.
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ţii, -ca în cazul când nu s'or vedei clar legătura 

logică dintre clementele ce-l compun. 
o , . 

Cultivarea memoriei, S'a crezut că memoria, - ar îi. 

o facultate a spiritului, care sar puteă, perfecționă 

- 

prin exercițiu aşă, încât-să îie în stare a păstră mai 

uşor şi mai sigur chiar alte elemente, cu totul deo- 

sebite de acelea asupra cărora a fost exercitată; a- . E 

dică ea sar întărl prin exerciţiu aşă cum se întă-. 

zesc bunioară muşchii, cari ajung a puteă să ridice 

în urmă şi alte greutăţi, cu totul deosebite de ace- 

lea, asupra, cărora, sau exercitat. Cu memoria însă * 

na stă lucrul tocmai asă; ea ţine minte numai ceeace . 

Sa, gravat în ea şi poate păstră mai. uşor faptelo 

cari cel puţin se ascainănă cu cele existente dejă în 

spirit, | Aa a 

Memoria deci nu e o facultate generală, în. înţe- 

lesul de mai sus: ea se specializează din cauze or- 

ganice, şi din cauza educaţiei şi a exerciţiului, 

a) Organizatia simţurilor variază la diferiţi îndi- 

| 

/ 
! 

vizi. Unul aie s. e, mai perfecţionat organul auzului, . 

„altul pe al vederii; primul va distinge mai uşor su- 

notele, calițăţile lor, şi deci le va păstra-mai bine, 

Col.de-al doilea va distinge şi va păstra mai bine 

culorile, formele, raporturile dintre culori şi linii. 7 

A d 

ete. Cal dintâiu va -aveă memoria speciali a tonuri: . « 

tor, a elementelor auditive; cel de al doilea, memo- 

zia specială a elementelor. vizuale. Astfel se, speci- 

alizează memoria după organizaţie, care dă: naştere 

la. anumite aptitudini: naturale pentru observarea şi. 

conservarea unor fenomene determinate, - ie 

1, Qzsăneseal, — Ditactica, : „A 

)
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5) Afară de aceasta, execitiul, cdicaţiunea parti- 
culară influenţează asupra dirceţiei , ce va iuă me- 

mozia; asupra lucrurilor ce vom memoră mai mult. 
Astfel se explică memoria: desvoltată ce prezintă 
spacialişti pentru lucruriie. şi: fenomenele „ce “stau în 
relațiune cu pr roÎesiunea lor. . Sa 

Condiţiile reproducerii — _ Roproducorea esto condi- 
ţionată şi, determinată. în prima linie de asociuția 

stirilor de. conştiinţă. Câna. un element din asociaţie 
se prezintă în conștii înţă,, întreg lanţul se reproduce, 

Ce Ţuce. însă ca un clemnent oarecare din luni să re- 
zină în conslii: fă! 7 tăspundem : asemănarea lui cu. 
un alt element psinie pi csental în. experienta şi în- 
tuiţia actuală. sau repreze entat în cursul curentului de 
idei, Elevii cari învaţii pupagaliceşșie, au novoe să Li 
s-spună începutul, ca să-şi aducă aminte lecţia în- 

„Îreagă, Asemenea, auzind prime te note alo unei me- 

. 

lodii. cunoscule ne amintim şirul Întreg de sunete! - > 

„ee compun cântecul. Duă, vedem î în. camera -cuivă, 
un-tablou sau o mobilă, caro sa „aseamănă, -cu. cale 
văzute de noi în altă, casă. mai cunoscută, se repro- - 
duce în minte a noastră po rând “diferitele părţi ale 
acestei case. Factorul de prezentaţic actuală: înce- 
putui iectioi. al melodiei, tabloul sau mobila, face să 
se renască în spirit: urmele reprezentărilor. similare. . 
şi acestea. trag. după 'sine pe: celelalte. roprezontări 

“cu cari au fost legate. 

Dar se-poate întâmpla, ca şi o repr prezentaţie s 3: doş- 
tepte pe. alta, cu:care se. aseamănă, şi acoasta, din 
urmă să tragă. după:sine. un lanţ. întreg de idei. 
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Reproducerea mai e conditionată şi de energia or» 

ganismului, de starea de sănătate 'sau boală,.de con: 
diţiile hranei, de vârstă, ete. HorrAxo, coborându-se 

în minele din Harz, uită limba, germană. din. cauza 
oboselii. şi lipsei. de nutriment; osrecăpită după re: 
paus şi. nutriment. Figurile, opiul,:sentimentele pu: 
iernice desvoltă mult reproducerea. Exemplu: femeca 

„ care servise într'o familie evreească, şi reciiă, fiind 

bolnavă de friguri,. în toiul crizei, versete din tal- 
mud,:pe cari, sinitoasă, nu le. puteă reproduce Şi 
nu le înţelege. Ri 

" Recunoașterea e condițicnată de'localizarea în timp 
şi. în spatiu a elementelor psihice. Recunoastem un 

fapt ci. o. mai fost odată. în conşiiiniă; daci “putem 
să determinăm când şi unde, am luat curoştință de 

e]. Când lipseşte. memoriei această determinare, ea 
se reduce la un suvenir vag, la o amintire nehotăe. 

„zîtă. Se poate ca reproducerea unor fenomene psi- 
hice să îic însoţită zumai: de conştiinţa. generală a: 
împrejurării că ele. au mai fost odată în sutletui 
nostru; această amintire însă este numai remiiitis= 

sență, mai mult sau mai; puțin confuză. - - 
Numai recunoaşterea dă, memoriei caracterul „ei 

propriu, conştient, şi o: complectează, - 
-* Ca să se poată Jocaliză fenumezele: psihice în epalia | 
condiţia esenţială este asociaţia; şi în special cea prin - 
contiguitate. în spaţiu sau, mai general, prin : simul: 
ianeitate. Ne întâlnim pe stradă cu o persoană, caro 
ne dă semne de cunoştinţă. Chipul ei nu ni se pare 
au totul nou. Dar: nu ştim cine! e, când şi unde am 

,
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cunoscut-o (Reminiscenţa). DB destul adesea să no 
spună numele. Numele ne aduce aminte, poate, că 
acea persoană ne-a fost recomandată de.domnul cutare 

| şi anume unde: în casa acestui domn; şi pentru ce 
ne dusâeem acolo s ca să citim, să discutăm împreună 

părerile unui critic asupra culărui poet, etc. . 
-- Dar. amintirea încă nu e complectă. Când s'a în- 

tâmplat oaro aceasta ? Neo trebue localizarea în timp. 
Pentru localizarea în timp se : presupune fixarea în 
cepiritul nostru. a câtorva. date cronologice mai în- 
semnate, corespunzând-unor întâmplări mai princi- 

- pale din vieaţa noastră ; şi atunci, în intervalul. ce 

desparte aceste date, aşezăm, în mod aproximativ, 
: celelalte evenimente mai puţin importante. In exem- 
plul de mai sus, nu e nevoe să ştim exact ziua şi 

ora când'-am. făcut cunoştinţa. E destul să putem 
determină, dacă a fost înainte sau după” cutare în- 

 tâmplare memorabilă pentru noi: eră înainte ori după 
ce am absolvit liceul, sau universitatea ; înainte sau 
după cutare examen; sau pe când făceam cutare lu- 
crarc, dela succesul căreia atârnă viitorul nostru, ete. 

5. Imaginaţia. 

| fde ile căpătate prin experiență, se reproduc ori în | 
+ 

| zorma, în legătura şi relaţiile în cari au fost câşti- 
| gate odată, şi atunci âvem memo ie; ori într'o formă, 
„într'o ordine, şi în raporturi schimbate. In cazul a- 
e cesta schimbiirile se. pot face sau în scopul :si cu 
f intenţia de a. găsi şi reprezentă, relaţiile generale si 

i permanente dintre lucruri, „legile . naturei, adevărut 

E
D
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obisoliv, şi atunci avem operaţiile intelectuale propriu: : 
450 ; ori independent de acest scop, pe baza unui sen- :. 
timent, şi atunci avem imaginaţia şi fantazia î în  înţe- îi 
i sul larg al cuvântului. 

Fekurile îmaginaţici. Câna .se reproduce în minte, 
prin simpatie, şi se intorpretează experienţele alui 
anflet, ideile şi sentimentele. exprimate în semne - 

"auasibile, se pune în lucru imaginaţia cunoscută sub 
“ mumele de imaginație delerminetivă, fiindcă la fiecare - 
pas 80 determină printr'o imagine concretă, vagul ce. 
există în înţelesul general al unui simbol. Cână. citim 
"o deseripiie, o poezie, facem operaţie de imaginaţie. 

deleriminativă, întrucât substitui. imediat fiecărui 

cavânt imaginea Ineruiui real la care se raportii, 
ază că par'că vedem cu ochii exact lucrurile în ra- 
porturile lor, treptat cu propăşirea doscripției. Aceasta 
mu-i totdeauna lucru uşor şi adesea o mare parte 
din farmecul lcelurii unei pagini literare bine scrise 
50 perde din Causa unei imperioete determinări i ima- | 
ginative a cititorului. - 

Pe când imaginaţia cititorului 6 numai determi- NE 
nativă, imaginaţia celui ce; a aruncat în lume com-| 
binările do imagini şi le-a fixat în cuvinte şi forme sen- 
sibile, imaginaţia artistului, - e combinalivă creatoare. 

Imaginaţia. creatoae poate să fie de „multe: feluri, 
după scopul şi rezultatul la, care “tinde. Avem astfel 
o imaginaţie creatoare în poezie, artă, literatură ; una. 
în ştiinţă, una în vieaţă practică, una în activitatea,. 
technică, în industrie, în arta răsboiului, etc. De: 
ordinar se crede ci numai în artă, literatură, poezie, 
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iDinaţiile ies anemice; fară uniţa 
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găsim terenul propriu imaginației. Dar ce exemplv 

fruhos de imaginaţie găsim în'concepţiile.ştiintifiec,. 
în : ipotezele grandicase ce.au căutat să explice ra-. 
porturile cele mai generale - ale; naturii! CopraNrc,. 

Keepea, Newroy, Ganiio, etc. au avut la dispozitia 
ior un grad e ceptional de - putere combinativă, 
să ajungă la închipuirea zapor vuiilor pasibile dintr 
iucruri şi: apoi la igorii pozitive şi la verificarea io. 
pe baza experienței şi a observației. Un sivaieg, apoi, 
"Ac câtă imaginaţie n'are nevoe, ca să-si nehipiiaset, 
posibilitatea diteritelor mișcări aie adversa aiutui - 
cuntra- mişcările - armatei. sale ptoprii, spre a pară « 
lovitură “probabilă ori spre “a atacă, Alai înainte ce. 
a se da lupta în realitate, se desfiişoară în. mintea 

"Imi tot răsboiul, cu .toaia xi peţiile 
E, posibil ca realitaiea, ee urmează acestui: plan si nu 
corespundă combinărilor. imaginaţiei, şi socotelite lui 
să fie zădărnicite de împrejurări nepreviizute. 
mai puţin adevărat, că în momentul când şi-a În 

„chipuit planul de luptă, când a văzut Mişcările. tru. 
pclur şi succesiunea lur, a.lăcut o. operaţie de cea 

Şi rezultaiclo lui, 

Nv. e 

„Mai vie. imaginaţie: combinativă, Găsim la strateg g 
„tot atâta. imaginaţie, ca - şi-la poetul ce cântă UR 
răsboiu, pe: care nu Pa văzut. [i 
- Relul imaginaţiei constructive var 
ideilor câştigate şi. după predispoziţi 
omului. lar valoarea Şi succesul ei atârnă de numărul : Şi calitatea: acelor. idei, de conştiinţa scopului :urmă- 

; Tit Şi de energia, sențimentului cu care se urmăreşte 4 rbalizarea acelui scop. Fără “materialul sulicient, com: 
tea clară a scopului, 

jază după natura, 
iile organice ale



ies neorganizate; și fără impulsul sentimentului, spi-! 
ritul nare acea „răbdare“ necesară: în. căutarea, ij! 
alegoroa.repetatiă a iăcilor. celor mai pobrit ile e penru! 
scopul, intenţionat, ni | 

i 

re 
pi 

Ce facă de se adună din diferite regiuni “ale mintii 
anumite date, detalii, fapte,. imagini ?. Ce lo. face de 
se leagă, sc'org ganizează întrun tot armonie şi -sis- 

iematic ? Şi ce lo face să se adune, poate chior: din 
inconştient? Care-i. forta de atracție a acestol, ele- | 
menite, care le cheamă, le „adunți și lo uneste i înti”un 

toi organic 2. . i 

Sar putea relovă - “dou. cosudiţii mai gene ale de 
funcţiune a imaginației, în. virtutea." cărora clemen= .. 
+cle vin de se combină şi se-unesc, întocmai. cum 

se unesc şi se combină elementele constitutive ale 

„unui organism unitar, E 

- 1. Aceea co. atr age. elementele . de “cunoaştere. şi! i 

experiență şi le -uneşte întrun tot. “armonic, 6 ai 

întâiu unitatea de. sentiment, de” simtire, Emoţia care 

sa asociat în experiențele : noastre: anterioare, în di- 

ferite grade do nuanțe, cu atâtea -şi atâtea . lugruri, ă 

acte, fenomene înscrise. în sistemul: nostru: psiho- 

fiziologie și păstrate sub formă de: modificări”, ner- | 

voase şi în urmă. sub formă de imagini, acea. emoție. 

-când se produce | din nou, je cheamă, le evoacă pe 

toate acele stări de conştiinţă, cu cari s'a, asociat ; 

'şi elementele. psihice, rechemate: vin de, se cristali-. 

zează, întrun. tot, În conformitate, cu această: enioţie. 

Când'un poet. voeşte să descrie d.e. Un. sentimen: 

„slementar: Şi: general ca frica. trebue, în. ; Momezitul| 

   

   

„r
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acela,- să aibă, sub o formă oarecare, acest senti- 
ment; imaginaţia omoţională deşteaptă atunci, dir 
-axperiențţele lui, toate fenomenele cari - s'au asociat. 
cu trica, şi poetul e în stare astiel să. concretizeze 

„cauzele şi efectele fricei în întâmplări ce în adevie 
pot sii înfioare, 

2. A doua cauză e acecă ce s'ar puteă numi prsn- 
tieipiul corelației armonice a părţilor întrun tot. Dacă 
se înjgheabi în minte o singură parte dintrun tot, 
| sentimentul toiului, sugerat de acea parte, face de 
|se adună şi restul clementelor ce alcătuese părţile 
constitutive Şi armonice. ale acelui tot. Cuvien, nurza; 
după un dinte de animal, a cărei speță dispăruse 
yde mult de pe pământ, a putuţ să reconstituiaseă. 

' exact fiinţa întreagă. SuaxespeaRE a scris „Moartea lui 
Iuliu Cesar“ cu .aşă exactitate de intuiţie, istorică, 
încât istoricii vieţii romane, cei mai specializaţi azi, 

„an găsit, în liniamente generale, nimic de modificat 
în ce priveşte concepţia fundamentală a cpocei Int 
Cesar, ceea ce-i inai greu de restabilit decât deta, 
liurile. Şi spiritul omului de ştiinţă şi al poetului aa 

" Yucrat, în cazurile acestea » pe baza principiului co- 
relaţiei armonice a: părților. unui tot. Puținele date, 
puse la dispoziţia lor, an evocat altele - în. legătură 
armonică, şi sau organizat cu toate în o unitate 
sistematică. ” 

[ 
i 
| 
| 
i 
| 

Inftienţa îmagin ației asupra voinței şi corpului, — 
Îmaginaţia are influenţă şi asupra direcţiei voinţei ; 
“dar aceia cari, în acţiunile lor, se conduc mai-mult, „pă închipuie, nu după cunostința exactă a teali-



  

taţii, se numesc faiutaşti, “Acoş tia îşi creiază uneori, 
pa baza închipuirilor, o vieaţă de fericire - sau pele-!! 

p 

| 

cioire, fără nici” o -cauză obiectivă şi. fără nici un 
noilv real. 
Pentazia are putere şi asupra fizicului, Hipohon- 

“drla şi cazurile de boale imaginare se raportează la 
dosastă cauză. Un exemplu tipic de influenţă a 

imeginaţici asupra fizicului avem în romanţiorul 
IPLNUBERT, Care, descriind efectele otrăvirii cu arse- 
nic, simțea gustul otrăvii. în gură, şi în urmă, cât-va, 
timp, a suterit de o grea indigestie din această pri- 
cină, 

Ba căutat să se pună în practică, penizu folosul 
" mieţii, această putere a ideii asupra stărilor corpului, 
observată în atâtea. întâmplări zilnice şi constatată; 
întonţionat prin atâtea experimente. Dacă ideia poate 
să facă rău, poate să facă şi bine. Fă să creadă po 
un bolnav că merge spre însănătoşare, că n'are ni- 

  

mic, „ridică-i moralul“, cum se zice mai scurt, si N 

soi vedeă efecte netăgăduite în sensul ideii sugerate, 
Pest la foi qui gurii, zicea Cihancor, introducând 
asticl între aforismele ştiinţei. medicale cuvintele 
Mântuitorului: Credinţa ta te-a mântui. O ramură [i 

e
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insomnată a medicinei moderne caută să, so razee | ; 
p2 aceste principii, întrebuinţând sistematic sugestia,:. i 

ca sau fără hipnotism, şi persuasiunca peniru xin-i ; 
decarea multor boale. Aceasta este. psicho:terapia. 
“Nu numai sugestia venită din afară, dela, altul, 
da şi aceea care lucrează din năuntru, aulosugesiia, 

ideia ce ne facem singuri de noi, despre puterile şi 
stirile noastre, joacă rolul do forță dinâmică asupra. -



organizatiei! noastre psibofizice, în bine e sau în rău, 
Ce crezi. despre tino că: „eşti, aceeg tinzi a deveni. 
“In detinitiv, si: ideia sugerată de -altul numai! d- 

tunei îşi „produce efectul, când ne-o însuşim, când 5 
credem, când iucrează deci + ca 0  antosugestie. 

i 6. perie ept in, Sa 

 Apercepţia este operaţia intelectiială,- -prin care ze. 
iă şi- se asimileuză. noui ienormene psihice :(prezent-. 
tări sau reprezentări) în ora ganisniul existent în acel: 
moment al suiletului. Această prindere şi asimilare» 
o face copriusul de itei câştigat până aiuinci prin 
experienţă, şi -pe care îl vom numi scurt: „orăanul 
vinteisctual aperceptiv“ sau numai organul apereejiic. 

| i "Fenomenul apercepţiei se poate înțelege usor prin 
,* analogia, lui cu- asimilația fisiologică. După. cună îie- 
ii care parte anatomică, nervii, muschii, ci asele, exiza 
i; 

i 

" 
z
ă
 

Şi îşi asimilează -diri materiile: nutritive aceea ce s 
! potri iveşto mai birie cu. substanta, .lor, tot Asiei 0 so 

“cituiie exterioară, -o: ceperienţii nouă, so primesi transformându-se «lupă spiritul: în “care pătrunde, 
"Spiritul fiecărui om extrage şi reţine din escitaiiil - Mediului e sterior” aceea ce convine natutei. și iuturii sale. Oamenii cu specialități: Şi preocunaţii intelee- . tuaie diterite, puşi în iaţa ucelâcaş şi scene naturali, „» aceluiaşi fenomen, VOr Temarcă, piârți diferite, -du Dă i cari: apoi: vor. caracteriză, întreaga” “scenă, întreguj, î, fenomen, Astfel! un îaluralist, Un agronom si un ur- "dist vor, nota cu totul aite: caractere din acelaş veisaj ES natural, adică il.vor. „apercre. îiecuro. cupă spiritul.” 
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“său. Primul a vedea: plantele cu :o0chiul. omului de 
ştiinţă, ciutând a, la clasifică, a le: determină locul - 
to ocupă în regnul vegetal; a: constată varietățile şi 
a î0 explică: prin intiuenţa mediului, etc, AGrono- 
“mul va, observă natura pământului, aptitudinea lui 
“pentru producţie, pentru creşterea şi înmulţi irea unor 
„anumite genuri: de plante necesare la hrană, oame- 

= ilor sau animalelor, ete. Artistul-va consideri, : armo-? 
aia, formelor şi a culorilor. Acesta 'va căntă frumosul, . 
pe când cel dintâiu, naturalistul, va căutiv adevărul, 
dar. “asronomul utilul. Acelaş spectacol, trecând! prini! 

ste trei spirite, vă, lăsă trei resultate psihice: deo: 
„sabie, după :natura ideilor ce posedă fiecare din 'cij! 
"idei. pc cari escitaţia. « cetuală le deşteaptă şi cu-cari 
50 asimiiează,: . i DR 
„Omul. trage, piin urmare, din: natără, aceea co 

So "îecadrează mai bine cu spiritul şi intoresele lui ; 
- vede şi apercepe "lucrurile -şi oamenii după, orvanul 
» săt intelectual. „Nu ochiul'vede, ci.spizitul vede prin! “ 
oobizr, -şi adesea nu: vede: decât: ideile sale propri i 

n numai ceeace 16 corespunde, .:Uneori -acest pro-:i 
5 al apercepției dă naşterea : chiar lu îluii grosieze. | 

Aşa, Don Quijoile, având spiritul plin de idei : zolative | - 
ia vieata cavalereascii, la luptele cu uriaşii şi monşirii, | 
-adesea credeă: că'vede împrejurul său aceste luezari ; 
escitațiilo- exterioare, trecând: prin :spiritul lui, se 

transformau în ideilg şi imăginile -de cari: eră :preo- 
cupat: o simpli moară de vânt eră luată drept-un 

:”mziaş și 0 turmă do oi drept; o “armată de. spirite 
"rele, - ll. înterpretii astlel. escitaţiile coniorm *0rga- 
> malui său sufletesc, 
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- Pelul şi bogăţia coprinsului. de impresii, de pr 
'eepţii şi ds idei ale unui om, întrun moment dat, 

în îaţa unei împrejurări a vieţii sau naturei, atârră, 
nu atât de felul. şi-mulțimea escitățiilor,. în împreju- 

„„fimea căreia :se află, cât de avufia şi natura viefis 
| sale îzaterne, de mulţimea şi întinderea ideiloz şi cu-- 
1.nogtinţelor, de sistematizarea şi ordinea, lor, cu un 
|-euvânt: de organul apesceptiv, câştigat prin studiu şi. 
experienţă, .. Di 
Instrucţiunea . şi exerciţiul spiritului au în mat 

„parte de scop şi de efect a procură individului up 
„organ intelectual de apercepţie; căci ştiinţa, dă foz- 
mule, dă legi, prin care se explică, se interpreteazit 

“ 

„ fenomenele. din natură, legi şi formule la cari ge ie- 
„due cazurile particulare întâmpinate. în experienţă. 
Aga, psihologia pregăteşte spiritul'a percepe o muliima 

: de întâmplări ale vieţei sufleteşti, multe simpatii 
-- şi antipatii, ca nişte exemplare ale asociaţiei stărilor 

de conştiinţă; fizica pregăteşte spiritul a “vedeă în 
„Xenomenele căderii corpurilor, în acelu a) curgerii 

- râurilor, al greutăţii, al plutirii, ete. cazuri pazti- 
;enlare - ale gravitaţiei universale, introduse pri 
. instrucțiune în spirit;. amândouă: servesc astfel de 
„organ aperceptiv intelectual, prin care se iau Şă 
: se asimilează nişte fenomene din natură, ce rărâr 
„sau neobservate sau cu totul altfel interpretate, a- 
„Percepite, de către spiritele lipsite de cunostinta a- 
celor legi. 

„În didactică, pregătirea organului apercepliv joacă [1-A mare rol. înţelegerea ideiler noui comunicate de



. 

profesor atârnă de priceperea cu care s'au dat ideiloi 

. pregătitoare menite a servi do organ apercepător, - “| 

m
e
a
 

7, Operaţiile intelectuale, 

Funcțiunea cea mai generală, elementară şi primi. 

tivă a inteligenţei, funcțiunea care condiţionează po 

toate celelalte, şi care servă de criteriu al inteligenți 

ori unde s'ar află, și în orice grad, e simpla găsire 
şi constatare de asemănări şi deosebiri. între lucruri, . 

“precum şi găsirea şi stabilirea gradului de asemănare 
şi deosebire, care poate variă dela identitatea per= 
tectă până la opunere evidentă, trecând prin punctele 
intermediare de similitudine şi de contrast, 

Pe baza acestor operaţii clementare se pot face: 
clase de obiecte din ce în ce mai mari. Clasificarea | 
însă presupune şi abstracție, „Prin aceasta spiritul - 

” isolează una său risi multe din suma proprietăţilor | i 
ce alcătuese lucrurile în. natură, şi le consideră în. 

„parte, făcând „abstracţie“ de celelalte. Ca să aleg ln 
un loc obicetele ale şi să fac o categorie din elc, 
trebue să nu consider decât calitatea “de culoare, să 

să las la o parte pe cea de soliditate, duritate, greu. 
tate, gusi, etc. Asemenea, când voiesc să pun. dep 

„parte lucrurile rotunde, sau pe cole cari servesc la 
“un scop anumit. Int”un caz, consider numai forma, 

în celalt numai scopul, făcând abstractie de celelalte 
„- calități ale Jacrurilor, Ca să formez, astiel, Clasa. 222 pi 

selor, nu voiu căută să văz dacă obiectele -sunt ds ; 

lemn, de fer, or do marmură, sau dacă au atâtea. 
„picioare ete.; ei voiu privi nuinoi însuşirile necesare



:4 6 

  

lare alizazea ea: scopului detormiat pentru care se face 
0 tiasă; şi obiectele, cari le vor poseta, vor iniră în: 
această clasă. 

) Procesul de asimilare şi âs! întrogaro pe de o parte - 
| precum: şi acela de diferenţiare, de discornământ, e | o lucrare nintală şi cerebia lă, care cere finp; cecace i însemnează că-e aci o munci, o greutate «de învins, 
Asta se dovedaşte spe vimental, Dacă sa pune îna- . intea cuiva ua număr -6a recare de litere i sau culori (dela 3. -6) si se cere să se. “determine, după un scurt timp de intuiţie; felul 'acolor litere sa au culori, cu cât numărul Obiocte elor, culoriloi creşte (dela 1-6), creşte şi timpul ce pune mintea spre a le dsoscbi între ele, şi anume dela. „3/10 până la 8/10 din secundă. Sa “căutat să se stab ilea I5că, prin observaţii Ticute asupra anni multor. persoate, cum variază ptoprietatea de a LO săsi deosebiri” şi asemănări “după vârstă şi sax. S'a | 

fidea găsi dvostbiri și că băcţii suni superiori în ce Iorivegte constatarea da dsozchiri Şi assmânări, afară 

  

itetele Sunt suporioare. 
La. exercitarea. tunetiubiloz iundamentale de gisire de asemănări si “deosebiri, de: abstracție, genera. “Jizaze, clăsilicare; s servă intuiţia laczurilor Ş i metoda : activă care; puhe pe ciori i observă, a doserie obiec- ela. sie, fiinţe ale, ale coinpară şi a ă Stabili aeapo şi cutegorii, îi Când se pistrearit-îne suşirile « comune la mai multe ucrari sau fenomene si se : co 

- “lat, se : fornicază, o ideie costin 
i sau concept“, o - 
, 

    

&, , generală, sihofiunoc 

i ilgăsii cti'în v; ârsta dala '6:17 ani creşte repede puteraa 

ide stabilirea nuanțele delicate ale calozilor, în cari. 

asideră în parte, izo-  
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- Semnul exterior al coprins sului de idei ce fornicază, 
noţiunea, este numai curântul, pronunţat sau scris, 

Se: asociază asilel de un “complex de' reprezentări 
sau de o noţiurie, o percepţie auditivă “sau: visuaiă, 

adică nişte sunete, curintele, sau niște -scranc, literito, Ri 
"Cu cât cugetarea creşte, cu atât şi limba se desvoltă, 

căci “malțimea noțiunilor cere îmultirea sonete]! 

exterioare “sau a vorbelor cari 'să le reprezinte, pol! 

aci grija “elementară a învăţământului ca fiecărui) 

„curânt să-i! corespunză exact şi precis în . minte o 

idee hotărâtă. Cuvintele să nu fie întrebuintate, în 
mod arbitrar şi [ără, înţeles lămurit a îi 

* Judecata şi vaționenicntul sunt opera aţii intelectuale 
mai complicate, întemeiate însă tot pe găsirea de 

„asemănări şi diferenţe, pe „puterea identiticării. şi 
descernerii, În cle. cugotareă ” se mani iesti, în 
mai înalt. Di , 
“in afirmarea unui raport: într două idei, sc. face 

o judecată. Fe, „zimada e albă“ şi „esineala nu e albă 
Noţiunea sau ideca generală ă ză padă. se arată că 
se poate uni, iar ci cea de cerneală nu, cu nolinnea, 
sau ideia generalii că &%. Exprimarea acestui "Pa 
port de convetentă ori de meconvenenţă prin vorbira; 
constitue piojiositie, în care numele unei. noţiuni o 

subiect, al celeilalte predicat. Dar judecata poate 
există și fără expresie verbală, ca la surdo-muţi.. 
Când raportul dintre noțiuni nu 's6 'vede iacdiaţ,! i 

şi avem nevoo de a recurge [a mijlocirea, altor no= + 
țiuni intermedizre spre al găsi, facem o operaţie | | 

intelectuală moi complexă, um rufionaineaf. “Voim să ! 

gia
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vedem s. e. dacă A este sau nu D. Raportul de con- 
"„venenţă sau neconvenență nu se vede îndată : recur- 
gom atunci la mijlocul mediat. Gisim A = B, apoi 

"C=D şi în fin B=cC; „deci A = D,-după acelaş 
principiu care în matemateci ne dă axioma, : „două 
cantităţi egale cu o-a treia sunt egale. între ele“... 

Când relaţia dintre noţiunile estreme şi cele in- 
termediare este clară, evidentă, facem un raționa- 
ment propriu zis ; gi starea sufletească, ce se produce: 
în noi, e siguranța, ceititudinea. Uneori însă relaţia 
nu e evidentă în tot lanţul şi şovăe, măcar într'un oc; atunci avem probabililatea, care poate să fio de: ai multe grade: credință, bănuială, sau conjectură, îndoială, nesiguranţă, ete, E e „ Funcțiunea raţiunii, prin care se caută noţiuni in- "termediare, se numeşte sagacilate,. 

. Se va vedea mai deoparte cum metoda activă de învăţământ tinde a exercita judecata şi raţionemen- "tul în funcțiunile lor speciale, la fiecare obiect de studiu, . o Aa , 

- Fafiuența sentimentului şi profesiunii asupia inteligeu- fci.—Deşi noţiunile pot aveă între ele o relaţie naturală 4 de similaritate sau diferenţă, astfel încaţ spiritul dacă „ar fi liber, neiniluenţat de nimic, ar găsi un aport sigur şi clar, şi ar trage concluzii neîndoioase. des- pre convenenţa ori heconvenenţa. lor, totuși această relație nu se vede și nu se stabileşte, ba chiar se ocoleşte de Spirit, când un sentiment puternic se spune, E - - . „Dacă sa asociat cu ideca a un: sentiment de ură



__belor evidente, ca reiuză a trage, bunioară, concluzia : |; 

! 

„kiment de reprobare, de dispreţ, de indignare. De 
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qe dispreţ, şi cu ideea, 5 un sontitont de stimă! 
şi de iubire, oricâtă asemiinare ar există în reeli- - 
tate între aşi D, inteligența noastră refuză a o con- ..- 
stată şi a o stabili, din cauza antagonismului color N 
rouă sentimente opuse, cari fac să so respingă şi. 
dţiunile corespunzătoare lor. | 
“iure asociază de ideia fiului. său cole mai îru- 
moase şi măgulitoare sentimente ; şi, ca orice suflot 
mozmal, de ideia șarlatazului şi vicleanului. un sen= 

aceea chiar în fața faptelor palpabile; în contra pro- 

„iiul meu e un sarlatan“, pentrucă, ser timentele ca 
însoțesc aceste două noţiuni: „fiul meu“ și „şarlu-ii 
ten“, so: ciocnesc, se resping, şi în respiăgerca lor '; 
cociprocă, trag după cle şi noţiunile respective, .

 
Mai do grabă recurge omul atunci la subtertugii SI 
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intelectuale înşelitoare,- adesea mai. mult; pentru el: 
decât pentru alţii. Spiritul se apără atunci de neîn- i 
deplinirea justă a sarcinei salo logice prin sofisme, E 
po cari le dă drept concluzii sigure. Aşă, maraa, în. : 
exemplul de mai sus, ori: nu va vedeă, nu va vol - 

culpabilitatea fiului său. Or, dacă le va recunoaşte, 

e
r
e
 

„35 vază şi să crează faptele şi probele co dovedesc :: 

S
T
 
D
e
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“a respinge concluzia naturală, ca oxagerată, ca talşă - 
şi sălbatică, 

- Astfel, sentimentele « or împiedică spiritul de a ve- : 
da aceeace nu servă la întărirea, lor, oril silesc si : 
„refacă toate elementele. nefavorabile, travestindu-lc : 

în aparenţă amăgitoare a unor elemente favorabile. îi 
Adevărata sinitate mintală şi energie intelectuală. ; 
“a Găvâneseut, — Didactica, ” IE 4
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" &desea că spiritele! mate 

5). 

constă în: -ai găsi asemănări şi-leosebiri între e noțiurţ 
si a stabili xaporturile - naturale intre cele, fără” a 
ține în. seamă solicitările înz şelătcare ale senti- 
mentelor: şi adevăratul cehililiu suiletese il g 

i acolo, unde seniimeriul” mm cază: r | 
iestinzându-se, fără multă. întârziere, dela o noţiure: - dată la alia, care se ascamină cu prima. “In astfel 
de: suliete Line organizate, dacă noțiune a a este în- 
soţită de. sentimentul s, și se află. că noţiunea: 
d. este, cu oală .cu “4, aiunti s trece asupra lui d, - 

găsim 
uicine ementului, 

„Interesant, din miei de vccere psih ale 'gic, ar îi aj se studiă variaţia modului. dea raționă la diteriie, inteligente, diipă depiindeica câstiga tă în urma, unei Drofesiuni, Modul de a. căut ă premise sau baze de judecăţi şi raționamente şi de a operă cu slo so „, deosileşie vădit dela un pioiesionisi ce. s'a, ocuj at cu me teraaiicile, la altul ce sa ocupat cu filozotia san! isteria, or dreptul, eic. Un spirit ce. zaţionează în mad o atonatie, după d prinderea. căpătată. din "pricina acestei ştiinți, e caută da tixe, precise, i D= schimbătoare şi neiluciuante, spa ie a stabili. TAPCL turi şi a deduce adevăruri, De. aceea se întâmplă Lă 
atice, pe cât sunt de si- gre în stabilirea de raporturi fixe între centităţil învă Tiabile, pe atât sunt dispuse 

Operedză cu noţiuni estrase di in. 
isi fiinţelor. ein cicte, pentu că cecste noțiuni . pot - ivariă cu Bomărul observaţiiler, cu înmultirea ex6s- 'zicziţelor, s sun sehimbătoar e — „Mai ales, când sc e tar 

iQ 

5 a se înşelă, cârd. 
cbscervaţia iuerurilop



SL 

“poartă, la “lumea tenomarielor morale, sociale şi &co- 
nomice. ? : 

: Mintea! îstoriculizi” se! idopiinde- a ci tata origina: la i 
crurilor şi desvoltarea lor şi nu se miărgineşto: ă privi ; 

“an” fenomen numai în felul lui de'a fi în momentul : 
ctual, ci îl urmiireşte în ivccut, în fazele cea, stră- ; 

bătut, până “să ajungă a forma actuală: Jae mintea 
'obisnuită, cu- problemele ; filozofise, exută. să pue e ove> 

pimentele, “fenomenele, acțiunilot în raport cu chestiile 
înari de: origină "şi de. scop-al vieții sau al lumii, 
spre a le înţelege şi a la dă o-ratiuneide a fîi.- 

Aceste efecte “asupra spiritului din pârtea, felului 
de studii şi d iicEaiotri speciale cste' bine să 

se cunoasei spra ac caratteriza intluonia cduta 
îivă a diferi telor științe, „tie Spre. a proveni sate | 
ditormaţiuni. i. mintale, a ' 

.
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u
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5, Fozmele eta stării: Onirzatii atoa şi finalitatea. 

"Ca să exoroilim fu racţiu silo inteligentei, e nsca ssar 
+ cunoa stem formele sub cări se mânifestă în riiod 

firesc, trebuinta de o şii şi de a întelezo. 0 

Intrebarea ces mai obicinuită, 'co-zi pane “intai 

pența şi la care se sileşte să caute răspuns, ca să-şi 

îndeplinească, tunciiunea sa do a înfe lege e oste: pe x | 

“fruco E 

"Thţolesul întrebisii insă nu o totdeauna acelaş. i 

Uneori: întrebăm peiitraec? ca să aflăm. scopul unui! -” 

ucru, unei acțiuni, unui - fenomen sau funcțiuni. 

Poiitruce îşi face omul locuint. i? Că: să aibă, unde se 

“adiposti. - 

Yi 

r
a
m
a
s
a
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 Pentruce s'ă oprit trenul în cutare staţie? Ca se 
ia locomotiva apă. o _ 

Pentruce să contractează inima? - Ca 'să împingă 
sîngele la plămâni, : | 

„- Pentruce vino sîngele la plămâni? Ca să sc ozi» 
geneze. 3. a. Mc o 

17. Alte ori întrebăm, pesntruca? cu intenţia de ani 
j se spune cauza; şi, în cazul acesta, forma, întrebăzii 
: mai potrivită cu înţelesul ei, mai este și cun 2 Peu- 
_druce se: oxigencazii sîngele în plămâni ? poate să în- 
semneze şi: în.ce scop? aşteptându-se ea răspuns, 

„- bunioară: ca să devină iarăşi propriu pentru nutzi- 
-- ea corpului mai departe; dar poate să însemneze 

Şi:- cum se îndeplineşte oxigenarea sîngelui în plă- 
mâni $ cesându-se adică atunci cauza firească schit 
bării sângelui din vânos în arterial, fenomenele ce 

„Se petrec în plămâni pentru a ajunge la acel re- 
zultat. Acelaş înţeles îl au întrebările : pentruce vara 
e mai cald şi zilele mai mari decât iarna ? Pentruce 
ne piac locurilo unde ne-am petrecut copilăria ? Pen 
iruce ne iubim patria? . Pentruce plutesc vapoarele 
„pe mare? Aceste întrebări cer “cauza fenomenului, 

+, când se cere o explicaţie cauzală, formularea în- 
"ii trebării so dă mai bine prin cum: Cum sc asociază 
 Stăriie conştiinţă ? Cum îulgeră? Cum se reproduc „ideile? ş.a, o Ia | 
i,“ Când întrebim de scopul lucrurilor sau al feno- |, nenelor, preocuparea spiritului se numeşte feleozo- |:.gică și se naşte din trebuința înăscută a finălitâsi, | n2 din formele cugetării.: Sub prisma, teleoogică ai : privit poate omul lumea mai de mult decât sub aceen
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'- a cauzalităţii, Mai înaiute de a se întrebă cum fute 

geră ? cum tună? sa întrebat pentru ce? Şi a dat urii i 

răspuns, luat din cunoaşterea de 'sine, atribuind pt "ji 

terilor, cari tunau şi fulgerau, o intenţie, un scos.|.| 

Astfel s'a născut antropomoriismul. i 

Şi lumii întregi, cu toate lucrurile şi întâmplăriie N 

din ea, omul i-a atribuit un scop. Soarele şi luna gii.. 
) 

toate stelele sunt pe cer ca să lumineze pământul ; 

„pentru interesele omului.. Plantele, animalele, :suaţ.: 

pe pământ ce să servească omului la diferitele rc; 

„buinţe ale vieţii şi ale întreţinerii lui. - 

Natural; nici: trebuinţa pur cauzală a lipsit din i 

manifestările” cele mai dintâiu ale inteligenţei. Când; 

- omul atribuiă, tunetul şi fulgerul unor: puteri supra» i 

"naturale, el credea. că a găsit o explicaţie 

lenomenului ce-l uimes. E 

Preocuparea teleologică este cea practică, 

cauzal. i 

de voinţă şi de sentiment, susținută de trebuințelo; ; 

multiple ale vieţii, dela cele fizice până la cele ma-i; 

zale gi ideales Ea ne face” să. ne punem: întrobăzi 

despre scopul vieţii, despre scopul lumii, etc. : E 

Preocuparea cauzală este. cea teoretică, pur intaris 

 lectuală şi se referă numai Ja. obiectivitatea, naturei:; : 

„lucrurilor. o 

-.- Ta definitiv, ai o preocupare şi alta stă 

  

în laţe 

aceleiaşi ordine obiective de fenomene indopenâente 

_de voinţa noastri:. Numai "punctul. do vedere Ec 

+ schimbă de la una 12 cealaltă. In considerarea 

sa priveşte: lanţul fenomenelor naturale, aşă 

cauza:ă 

cum 20 

sunt date în legăturile lor; statornice, peschimbă.- - 

"toare: a-ț-b-re+d., Fenomenul .a, care: precouc-. 

+ 

„?



„5 _ 

- în mod perinanent pe v, se zice că este cauza: lui 
'V; iar b,' care urmează tot; aşă în. mod statornie după 
a, se numeşte efect. La: rândul său b, pentru aceleaşi 
“cuvinte, este cauza lui c, iar.e efectul lui V;-și aşă 

mai departe, . i e 
i. AGocaşi înlănțuire de cuuze' şi :cfeete se preface, 
“din "punctul: de' vedere practic sau telediogic, în linţ 
„de mijloace ' și scopuri. Ca. să, produci pe Y dacă ai 
„nevoie de el, recurgi la. a, “cauza lui, Atunci.d' din efect, sa transformat în scop;: iar a, din cuuză,. în Nimijloe (Bacoy), * De 

= Rolul inteligenței so” îndeplineşte atunci, când is- - “buteşte să găsească unui: fenomen din natură. (b) adevărata lui cauză, adică alt fenomen din natură '(n), cu “care Stă în legătură: indisolubilă, .aşă că dându-se “unul (2), urmează incvitabil celalt (b), în aceleaşi împrejurări. Când se dă « şi nu urmează V, "atunci înteligenia caută cauza neurmiării în prezenţa 
porturbătoare ă altor ijenomene interpuse întră: a şi D 'Aşă că principiul” cauzalităţii 'rămâng. neclintit, - "Pot ce se întâmplă, trebue să aibă „0 cauză, fiecă o .cu- 
Cc 

noaştora or nu, Când o ciinoaştem zicem ci putem Să czplicăin fenonienul,. că i-am găsit Jegea: şi- că îl 

     , 

întelege | i « ", Şi tot atunei putem să -uţilizim natura pentru îo- tosul nostru, prefăcând căuza: în mijloc şi efectul în cop. sau „supunându-ne: legilor naturej:, Naturăm. „20% tincimut,. nisi parendo. (Bacox). Căci atâta putem. cât Ştim; sau, după formula - lui Acs. Courg : Sa 
00 C esi: ponvvir,. -: Ia e 

     

   
    



  

Dintre chestiile enumer rate, “ce alcătuese coprins sul: 

didacticei, prima problemă este privitoare la scopul 

învățămăintului.. Dela înțelegerea, ei atârnă soluţia de 

dat în “multe chestii, ca cele do prograrii şi de me-.. 

todă. - - | ! 

Ca procedare logi că în căutarea văzpunsului la î În 

trebarea : case este scopul înătămâ tului, ni so deschid: 

înninte două căi: sc e RE 

.1) Calea inducliză, observând scopurile urmărite dâ 

fapt: în activitatea practici. a şcolilor, şi 6xtră gând. 

prin abstracție c cecace. este comun în toate, tenilinţele | 

lor ; şi: , 

2) Calea. dedhielivă, „ocnă « dela noţiunea - învăţăi 

mântului,. ca atare, şi deducând din el ţinta raii-, 

nală. : 

O greutate a procedirii induetive e, în cazul de fată, 

e că, dacă nu vrem.să ne restrângem, în mod are: 

bitrar, la anumite şcoli, din e o anumită . epocă, din. o-
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numită ţară, ar trebui, spre a îi complecţi şi obi- 
ctivi, să se analizeze învăţământul din toate epocile 

“culturale şi din toate ţările. Asta ne-ar duce la ez- 
punerea istoriei tuturor instituţiilor de educaţie cu teo- 
xiile lor corespunziitoare, deci la o lucrare de istoria 

„ padagogiei, făcută din acest punct de. vedere. Lu- „„. Xzaroa există de sine stătătoare şi se pot căută în 
„29. concluziile privitoare la chestia: do faţă). 

Daci am voi:să ne Mărginim la organizaţia, şi | 
activitatea învăţământului nostru. şi am căută să -ănducer scopul lui din funcţionarea şcolilor şi din 
-+ezultatele lor, la ce concluzii am ajunge? | ! Timând rezultatul drept scop, Bar părea că scopul |: şcolii secundare de cultură, generală ar fi mai întâiu i, de toate, să, depărteze, chiar. să desguste pe elevi de | olosicismul antic. Mai nu este absolvent de liceu i afară doar de TAiac, vavissiinae aics, ce: sunţ DTo- 
Ndiisele: mai mult ale propriei lor sârguinţi) cari. să. 21 Se gândească cu aversiune Ia autorii. greci şi la- ini ce, Pau chinuit aşa de crud în liceu. Demostene „58 zice, şi trebue să credem, că a fost un mare orator, . Dardin frânturile de discursuri traduse buchereşte i Şi seaibăd înterpretate, nu se prea vede această în- suşire. Şi tot aşa, de poezia lui Virgil, a lui Oraţiu, „; dlui Ovidiu, Să fie oare scopul învăţământului sc-, : Cundar a face. clasicismul antic Xeospingător? Dacă :14a, e atins. N E înducând însă; tot după, » 
pul acestui învățământ nu 

IL 2 
93
 

< 

ezultate, se pare că aco- 
este nici de a fâmiliariză 

9 Găvănescul, /storia Pedagogiei, 3 votume, 0
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moi sistematic generaţiile tinere cu vieaţa moder: 
şi cu spiritul social al ţărei lor. Desigur se învată.- 

destule limbi moderne, dar, — 'spre a no mărgini l&,- 

'zezultatele celei mai folositoare dintre ele, — dacă, 

“absolventul ajunge a ceti şi înţelege îranţuzeşte, ra» 

poate să se exprime verbal în această limbă vie, de 

necesitate curentă, -şi de ordinar nu i s'a deschis 

spiritul pentru înțelegerea marilor scriitori ai literz.- 

turci franceze, aşa încât să simtă pentru ei dorul 

de a-i. ceti mai departe după cea ieşit din şcoali. 

lay în ce priveşte vieața morală şi socială a ţării, 

atară de orientarea, sumară în clasa IV (şi a VIll-e. 

pentru cei cari absolv liceul) în tot cursul istorici 
universale, din primele Tlase mai ales, nu se pome: 

neşte nimic de existenţa şi soarta Românilor 1). 

Orientare în sfera drepturilor şi datoriilor cetăta- 

neşti ? Multă vreme nimic; acum ceva mai putit 

decât minimum strict nâcesar. In schimb nici atât, 

când e vorba a da conştiinţelor sprijinul principiilor 

-vaţionale,spre a le ţine în calea dreaptă a vieţii 

normale şi a le întări în contra sugestiilor tot ma: 

stăruitoare ale spiritului de dezordine şi de anarhie 

morală ce sabate peste lume. 

Bltica, menită a da omului motivele raţionale ale 

vieţii de bine, de datorie, de iubire de oameni şi de 

dreptate, de desinteresare şi de jertiă pentru tară 

E
 

a
”
 

  

3) O primă reacțiune în contra acestei procedări, datorite obt- 

cautai de-a întroduce” în învățământ programe luate din alte ţărt 

tă cărți traduse sau prelucrate după cărți străine, am încercat a face, 

în nod practic, publicând cărţile mele do storia umversală, pentru 

<lasele , 1], ll-a secundară, şi accentuând priacipiul TomâȚa:, 

„Ceniric în predazea istoriei, d   



Stiinţa care limureşţe idealurile și dă justilicarea 
-intemeiată a, virtuţilor a fost considerată ea superfluă 
hi an timp când bazele-motafizice ale moralei reli- 
; 
$ 

4 
+ 

zioase se clatină și inutilă într o ţară, în care valul 
ot mai urcaţ al democraţici presupune desvoltat 
în fiv- care om, în îie- câre cetăţean sentimentul TES- 

94
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î “i vinderi 
Pi u-Aga că i absolventul liceal. nepregitit peniza vieața, 
ş, publici şi politică: .a ţării în care are să trăiască, 
|| ae pregătit a participa în mod real la vioaţa intelee- ! 
ile inală şi estetică a timpului modern, sa ales din 
| 5 şcoală şi cu disprețul. culturei antice. 

: ! „Fără a merge moi departe, ne întrebăm: pot fi 
considerate ca, idealuri astfel de rezultate? Desigur 

pCă nu. Ile sunt rezultatele neîntenţionule ale unui în- 

a
a
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vățământ care nu ştie principial ce vreă să, realizeze, 
unde vreă, să ajungă, mergând. pe dibuite, la voia 
întâmplării, fără plan de lucru bine concertat îatre 
“toţi colaboratorii, fără ţintă bine stabilită şi cunos- 

“ cută de aceştia. > | i sa i 

Tidirnicia procedrii înductăve,; evidentă în „cazul “de faţă, ne face să recurgem.-la procedarea xaţională, . deductivă în da terminarea. „scopului ce trehue s Să ur-- mărească învăţământul, | . Ş 
„Penteu :co. cauță: omul să înv reţe, - să cunoască. să tic ? Iată prima întrebare. Aceasta ne duce în mod firesc,. la, a'doua: care .e rostul: faculțiţii de a cu- „noaşte ? Pentru-c -ce a! apărut inteligența în organizaţia, 3 sufletului? Care. c: folosul « ei, „din piinet de. „vedere | Biologie 2 e. 

am
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Chiar dacă n'am admite concepţia voluntaristă d 

suiletului, care reduce toate puterile şi manifestăa 

rile sufleteşti la voinţă, cum nu admitem nici po cea, 
intelectualisti care le reduce pe toate la idei — eroare 
curentă în pedagogie graţie iui Jiesberi; —cniar răe 
mânând la concepția psihologică a existentei criot 

trei î&ncţiuni sutleteşti independente şi ixccuctibile, 
tot ticbuc să recunoaştem o mare parte de adevăe 
în afirmaţia că intelectul este un organ şi La instrue 

ment al voinţei. Sumai, ] pentru ca exprimarea adevărue 

lui să, [ie mai justă, se cere să pirăsim tevmiroiegia 
schopenhaueriană, Mai exact se poate formula ştiinas. 
„țiticeşte ideia zicând că intelectul esa: un ovzan si 
un iustrument ai trebuiniei de a Îi, dea trăi, sat 

al iustiaciudui de Ciiseriâro, ” . 

incontestabil, toate, tuncţiunile vieții, tuate ten 

dinţele si manifestările sufieteşti, deci şi intelect, 
când'au apărut pentru Întâia pară, în faza loc cele meta . 
tară, au apărut în scopul conservorii vieţii, După cur: 

s'a observat mai sus; în datele preliminare de „siholus 
gic, fiinţele cei întâmplător vor [i apărut fără propric- 

tatea biologică de a distinge lucrurile şi fenenieneie, 

de a stabili cscmănări si deosebiri între ele, de 3, 
cunoaşte că lucrurile deosebite sânt deosebite şi de 
a recunoaşte că acelaş Ineru este acelaş lucru, acclo 
fiinţe desigur âu trebuit să dispară, natura le-u, 
aruncat, ca imperfecte; selecția nutuala a păstrat; 

numai pe-acele ce au putut să se adupteze intelec- 

tuzl lu natura Încunjurătuare, 
"ŞI, prin urmure, putem să. numim. întelectul un 

nrgan al vicţii, un mijloc de adagtare la condiţiile



& 
n rr 

ca viaţă. Nu eun organ al voinţei; voința însăşi o un 
organ, anume un organ al vioţii, tot aşa precum 

i teste gi 'emoţionalitatea. Aceste două sînt deopotrivă 
Îi mrimitive, căci nu putem crede că, fără una din ele, 
“ar fi putut există viaţa. Da 

Rolul biologic, prin urmare, al intelectului, rostul 
lui primitiv, iniţial, care 'şi azi- se găseşte în fune- 
țtiune exclusiv la animalele interioare, şi: a trebuit 

Bă fie la începutul vieţii sufleteşti pe pământ, rostul 
-„jouu funcțiunea exclusivă Ia toate ființile, este de a “la 
[i 

    

aş
 unoaşie spre a se adaplă la mediu, spre a se conserua, 

[pre a so feri de. fenomenele - Si - lucrurile vătămă- 
“| înare, spre a-si însuşi lucrurile bine-tăcătoare, Func- 

Munea intelectului cea primitivă a fost deci o func- 
iune înteresată, a fost practică. Omul sau. fiinţa 
„însulleţită a căutat. a cunoaşte pontru a stă- 
-pâni natura; cra deci în mod firesc, nu prin re- 
t Slexie filozofică, cu totul de principiile şcoalei filo- 
+ zofice puzitiviste, care au fost formulate mai întiin 
:. de Bacon, “şi în urmă de Aug. Comte: a şi petiru a 
putea, | Da 

” Cu cît, însă, această putere asupra naturii a cres- „cat prin grămidirea. cunoştintelor asupra naturii lu- „ erurilor, asupra raportului dintre fenomene, asupra “calițiţilor bune şi rele; cu .cât adaptarea s-a întins pŞi s-a desăvârşit, cu atât organul intelectual, 'cres- Ş când şi el, şi teama de necunoscut, la început aşa .- ie generală, împuţinându-se, s'a lasat tot mai mult - Zigaz fiinţelor însulloţite de-a cerectă şi fenomenele * li lucrurile ce nu erau în directă legătură cu inte- 

N
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7 

soscle imediate alo vieţii: sa lă sat timp; prin ari 
înâre, contomplațici teoretice, -: 7 7 i 

Organul intelectual crescând—prin exerciţiul îunc-| - 

- ţiunii lui de a servi viaţa —s'a născut într'insul — 

adică mai exact în om — trebuinţe, acestui exerciţiu, 

acestei funcțiuni ca atare, şi: deci şi plăcerea coree- 

punzătoare, chiar atunci când exerciţiul nu era-cerut - 

“da un interes practic. Căci, biologiceşte, toate Orga- 

nalo; odată forinate şi desvoltate, tind a funcţionă şi 

jeoz a îi pase în exerciţiu, desvoltând în suilet o 
&nă, o nomulţumire, un neastâmpir, când sânt nai - 

xult timp lăsate fără exerciţiu; şi cer a fi exerci- 

tate pentru -plăcorea de a lucră, de a funcţiona pen= i 

iru simpla plăcere de a îi în exerciţiu de mişcare :... 

şi activitate, Sa - 

Aplicând acoste notiuni elementare do biologie. la 

problema co:ne. interesează, urmeazi că intelectul a ' 

câpătat treptat, încă o altă funcţiune, pe lângă fana! - 

ţiunea cea primilivă, . practică: anume Iuncţiunea !-| 

„teoretică de a cunoaşte, do a înțelege, nu în: scopul |! 

imediat al conservării ființei, ci pentru trebuința de: * 

a cunoaşte şi do a înțelege ca atare, pentru trebuinţa 

de a-şi explica rostul lucrurilor din lume. Sa născut - 

asttel din instinctul conservării şi alături cu dânsul în- 

siinctul cauzalilății, trebuinţa explicării lumei. Această . 

trebuinţă s'a satisfăcut prin Iuncţiunea teorici.. 

! 
ăi 

i 

| 

Inteligența dar, adună cunoştinţe sau pentru ce) 

buinţele conserrării vieţii, sau pentru trebuinţele curat vii ţ 

“ intelectuale, do a înțelege, rostul locrurilor i în  Fapor- 

tarile lor obioctive, NE
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- Acestea fiind cele dovă. tendinţe și funcțiuni na 
"4urale ale intelectului, e. uşor: do: văzut, urmările : ce 
se pot şi! trebue'să se tragă. cu: pr ivire la problema 
scopului, învăţimântului, iz îi 

Criteriul rusiosțitelo demne. de.a fi:comunicate, — 
Criteriul: ori-cărei “cunâştințe: demne de a fi CUNOS- 
mată -este,: după cele: de: mai.sus: ovi de a lolesi vie- 

„ii, pori: de a lumiaa o problemă generală despre, lu 
25s: sau. despre .vicaţă.! - | a 
“Dacă nu se; raportează la nici. una din aceste tre: 
buinţe, nici. lă: trebuințile teoretice, . nici Ja „cele 
practice, canoştințele nu a au nici. un rost; cel putin atit 

- timp cât nu se poate încă vecea raportul dinte ele 
i dintre „Practică sau teorie, Zic atâta timp, piniru-să. 
“se put întâmpla cazuri, când ucest raport au se vede 
de „odată, La xemple de acest ic] avem în istonia stiin= 
ilor şi.a cugeării. on sti, Sos ate nu putea să vadă 
raportul dintre cunoştinți! le relutive Ja mite logie sau 
la fizică și run interes întele ial seu! practic 
Hai târziu. Bacon! combătea pri ocuprțiile rela ative 
da magnetism, NU- Vedea cum ut putea ÎL interese nic, 
în timpul nostru, multă Vreme .au fost consider ate 
ca ocupații oţivase :che estiunile relative. la sugestie, 
la ipnotizm: A. ajuns însă momentul -pentiu toate - 
aceste cunoştinți, cînd'să li se vadă: importanţa fio 
practică, fie teoretică; şi atunei n'a mai! rămas nici 

e îndoialii despre: Valoarea lor, 

-“Găutaţă din ce te) de cunoștințe se: e alcătacse. stiina tele, şi din ce punct, de vedere se justifică stringe-



mea a adevărurilo» lo” constructive, “şi veţi vedea că 

ori-ce ştiinţă bine constituită, rațional stabiliți co= 
“prinde: .- - Sa a e 

1) Ori adevăruri. de ate practică, menite _a 
ne da 0 putere asupra naturii, menite a satisface 
nişte trobuinie ale iati aa contribiri la desroliarea. 
Acenicei, Asitel de adevăruri sunt bunioară, cele din' 
fisică relative la pirghii, batanțe, isvoare si fintîn, 
artesiane,. moara ci apă, moara de vînt, acrastatei 
sifon, ghiaţă artificiali, maşini cu” vapori, telescop, 
telegraf, telefon, sonerie electrică, -cte., și cele 
ainghimie relative la apa do biut,. filtru, ape ga- 
zoase (acid carhonie), chibrituri - (fosivr), sarea de 
bucătărie, . iarb dă de pus că, sticla, gazul. de lămpi, 
gazul de ilamitat, vinul, partumal, cerneala, săpu- 
nul, lamînările antisepli ce, ete,;: : 

2) Ori adevăruri. cari au de scop de a lumi ina, inte- 
liganţa asupra raporturilor fenomenelor natură ue: în 
genere, şi au deci se pal de a înlesnl checa înţela- 
gorii rostului acostei lumi. Acest scop îl au toate fco- 
„zile şi hipotezele, fie din fizică, cum sînt cele rela- 
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Tea; impenotrabilitatea. divizibilitatea: "colo relative 
la coeficientii fortelor, la priăcipiul ]ni Arhimede, 
la gravitate, _c căldură, lumină; ZISE cle€ sicitare, | 

   

îive la proprietățile: generale alo materiei: înt inc i a 

motefule, > legea Diovort into derzarte- ST TnuItIpI6; le 
gsa sa volumelor, + valutei alez-ete Ta pritnă Inte aces coste - 
adevăruri au da. "3c0p î no da-clisiă iăfelost ui aces 
iei lumi, alcătuirea ei, obiectivă. - : 
"Fizioleg pii,. biologii ce.se. ocupă; cu studiul fiinţelor 

magnetisin : sau ial cale Dmitri urii, | 
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„nici, cu studiul vieţii şi obiceiărilor la farnici, al- 
: : bine, fac aceasta fie din interes practic, ție din în- 

iteres teoretic, .spre a înţelege în formele ei ele- 
'nentare, alcătuirea şi funcțiunea vieţii şi a aplice 

“aceste cunoştinţe la înțelegerea vieţii-mai complexe, 
“Aa vieţii omeneşti. .. * 
"Ni s-ar părea însă foarte bizar un om de ştiinţă. 
axe s-ar apuca să facă o statistică a greşelilor de 

tipar din toate jurnalele, să înnumere toate pietrale 
aşternute pe o stradă, sau numărul ferestrelor sparte 
din un oraş. Nam vedea, relaţia. ce există între &- 
coste cunoştinţe şi înțelegerea lumei, sau, ce aza 

folosi noi în vieaţă din posedarea lor. 
Un istoric, care şi-ar perde timpul să culeagă 

toate_neînsemnatele întâmplări ale zilei, şi le-ar serie 
“în volume mari, ni slar părea un om ce nu înțelege 
"mici valoarea vieţii, nici a ştiinţei. Cunoaşterea exact 
-a numărului şi numelui tuturor domnilor. cari s'au 

succedat, întrun timp foarte scurt la. domnia ţării, şi 
a datei când s-au suit pe iron atâţia ne-însemnaţi 
ambiţioşi, şi când au fost -detronaţi, nu luminează 
în nimie chestia evoluţiei acestei ţări şi nu ne ajută 
în nimic la înţelegerea şi orientarea î în timpul de față. 

* Principiul didactice în alegerea Şi comunicarea, cu- 
| nostinţilor, este acesta: Cumnoştinţele câri nu ajuti: 

| mintea nici din punct de vedere teoretic, nici din puncs 
Ii de vedere practic; nu.merilă să fie învățate. 
Să se aplice acest criteriu la multe din obieetels 
de studiu ce se predau în şcoli, 

Ce îolog pentra viaţă sau pentru întelegerea lumii 
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este a se spune. o şcolarilor înălţimea tatuzor munţilor: 
: de pe suprafaţa globului, lungimea şi lărgimea râurilor, 

" populaţia cetăților şi oraşelor „depărtate peste nout 
mări şi nouă ţări de mediul în care trăese copiii e 
Intru cât: un om care n 'ar cunoaşte, din ştiinţele. 

: naturale, numele tuturor: amoniţilor şi belemniţilor - 
şi altor îusile: ptychodus, -triceratops, “ranphorijcus, | 
îicrolestes, etc., ar [i mai puţin luminat asupra des. - 
voltării vieții po pământ; sau. unul care -n'ar: cu- 
noaşte pe de rost numirile înşirate în botanică la.. 

- clasificaţie : 'euphorbiaceele,' chenopodeele, serofula- - 
riceele, berangineele ; apoi” ovulul angiospermelor, 

“othotrop, etc. Şi ce ar scădea din cultura „generali... 
“asupra mineralogiei, dacă nu. sat cunoaşte numai. 
> decât, la; titlul despre sulfure, atâţia termeni : realgar, 
- stibiu, blenda, marcosita; chalcopiriţă, mispikel, ete. 
:Sau din osizi şi carbonaţi : pirolusita, cositerita, zirăon, 

„- eorindon, dolomie, sideroză, azurită, ete, ? 
: La 

“ Zncărcdrea şi „spor paedagogicust, — Caro e:ur- 
marea când nu “se respectă aceste principii gene. 

“zale deduse din: scopul intelectului şi din scopul în-! i 
xățământului ? Este că se încarcă spiritul cu atâtea 

- cunoştinţe inutile, care nu dau. forța minţii, pentru, : 
'că no pun în âctivitate, nici spre a înţelege lumea,!! 
nici spre-a o utiliza; cunoştinţe date numai spre 3, fi! 
date, înscrise şi înregistrate, fără “a îi puse în con- - 
diţie de a, se asimila şi încorpora, cu fiinţa sufletească ! - 
„cunoştinţe grămădite în mod anorganic, aruncate în 
“spirit, aşa cum s'ar arunca în stomachul unui ori, ca : 
hrană, petricele ce nu se pot mistui, nu trec în sânge. - 

J, Găvaneseal, - Didactica, o : 5  



  

au se transtormă î în creer, în muşchi, nu se asimilează. 

După cum acestea turbură viata organismului, strică 

„duncţiunile lui, tot astfel. şi cunoştinţe neasimilate, 

ÎS ae încorporate în “Substanţa . intelectuală, ” Şi cari nu 

LA Suncţioncază pici -ca utilităţi pentru - “viaţa, de toate 

iailele, nici ca “mijloace „pentru înţelegerea lumei, mai . 

[mult strică mintea, şi au ca, rezultat producerea unor 

N apete. poate erudite, dar proaste. Şi în adevăr, aceste - 

: ouă, noţiuni nu se exclud: erudiţio şi „prostie, Na 

| lozice om erudit, caro ştie multe şi de toate, e şi om 

ânteligent ; după cum iar se poate întâmpla să fie in- 

jaoligent şi să cunoască. “puţine lucruri. Şcoala, aşa cum - 

funcţionează - câteodată, . justifică. cuvântul de, spirit 

"al lui Huxley: stultilia. fil, non nascitur. 

Numai dacă sar elimina tot ce nu hrăneşte min- 

- dea, se poate 6vita acest rău; căci cunoştinţele neutill- 

""zsbilo au de rezultat, pe “de o parte, că nu orientează 

„po om în aceia ce-i trebue lui pentru vieaţă şi pentru 

seorie, îl înstreinează.de aceste domenii ; şi; pe de 

-aită parte, îi lasă în neactivitate facultăţile; mintale, - - 
; Dână iese. din şcoală absolventul, productul firesc 

a! acestei insrituţii, dacă sa mărginit numai la bene- 
ficiile şcoalei, apare puțin-orientat-în viaţă, şi fiindcă 

a. avut şi puţine ocazii ca să-şi desvolte. orele in- 
” 4electuiale apare şi nedesvoltat;, naiv. ! -: 

- Dacă'totuşi, din fericire, scapă. mulţi de calamitatea 
-, ameiăerel: intelectuale, aceasta se. datoreşte la două 
E Cauze, amândouă pornite din instinctul do conser- | 

“are intelectuală, "Nu voiu să fac apologia. lenei ŞCo- 
E Snrilor, dar lenea e un instinct de conservare în îm- 

" Drejurările expuse. Cei ce au învăţat prin şcoli atât 

. 

N
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si aşa. cum s'a cerut, au scăpat, ca prin. “minune si 

fără să ştie, de un mare pericol. . Rar se întâniplă | 

şi e un un miracul « ca cel dintâiu în şcoală să rămână 

şi 3 mai târz nai târziu În. „societate între cei dintâi.” TI 

—AITĂ cauză de. salvare 6 că ihiatea, având nevoc.:: 

- să, funcţioneze şi să se hrănească, a “muncit” şi & 

". căutat să 'se lumineze, alăiuri şi cam de: contras 

bandă, prin lecturi. deosebite de ale şcolii şi câte : 

“odată interzise în şcoală. 

Aceste două mijloace nu înlătură însă “dezastrul, 

“formulat încă mai de mult în. consideraţiile critice: 

asupra învățimântului modern: stupor poedagegieta — — 

tâmpire şcolară. - 

Vom reveni asupra acestor! “consideraţii, când vo. 

- stadia, chestiunea. programelor. Deocamdată ne măr 

_ginim a fixa criteriul general, după. care se recu- 

„moaşte valoarea unei culoştinţe demne de'a fi cue. 

+ 

Po 

moscută şi comunicată. Acest criteriu, extras; din. 

“însăşi funcțiunea normală a inteligenţei, care indică, 

„gi scopul învăţământului, . spune: -să se: comunice cer) 

“moştinţe, fie pentru stăpânirea şi utilizarea naturei, fie! e- 

pentru ' înțelegerea teoretică generală a universului - să, 

„pentru deslegărea problemelor | mari relative, a: „ieaţă,. 

suflet, materie, ue, DEI 

- Prin aceste cunoştinţe trebue să se mai i realizeze, 

- însă, în învățământ, un alt scop: trebue sa' se tinză 

“a desvoltarea. inteligenței, la formarea spiritului. 

„Aici nu mai.e vorba, de ulegerea cunoştinţelor, cide” 

anetoda torunicărilor.. Ele trebuese comunicate astfel. 

- încât să se realizeze şi sco pul ultim al creşterii mintale, 
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“Piinelgit şi togula gansrale peritu comunicarea cunoştin 
- „= telor — Metoda, 

n. 

Este evident că nu e destul'să ştii ceva, ca să-l - 
„si poţi 'comunica şi altora bine şi cu folos. A instrui. 
-este o artă, care, ca ori-ce artă, se învaţă, se câg- 
„tigă prin muncă sârguitoare. In dobândirea ei, pe . 
unii îi ajută experienţa tuturor, acumulată în ştiinţă, 

„pe alţii, propriile lor încercări şi debuiri, mai : plă- 
„cute poate dar mai nesigure; pe alţii,-în fine, amân- . 
„mlouă aceste isvoare, -combinate.. Calea din urmă e. 
„cea mai raţională, e mai complectă. ăi “ 

Ştiinţa, singură, fără confirmarea, experienţei pro- 
> «prii, e lipsită de vicaţă, degenerează în “pedantism . „sec şi arid. Experienţa proprie, necălăuzită de prin- | cipiile ştiinţei, . cheltuieşti prea multă energie în în- 

„xercări superilue, -şi rezultateje ei finale se împie- zaresc în formalism rutinar. Iu a



i Necesitatea şi utilitatea regulelor dideetiee.. 

Modul de a le stabili. 

„:Cari sunt condiţiile generale de îndeplinit în co- . 
, zpunicarea, cunoştinţelor pentru a se realiza desvot- 
Zarea intelectuală a, elevilor? Aceasta însemnează a 
stabili citeva regule mai generale, principiile. cele _ 
mai esenţiale de metodologie sau. didactică. Nu. ve 
fi deci vorba de metodica specială a fiecărei ştiinţe, 
ci de. regulele generale. de îndeplinit în predarea 
$uturor.. 

Aceste regule -se pot stabili î în dida aciicăi dăpă a 
- seiaşi procedare, după care se găsesc. regulele ori- 
„ cărei activităţi practice, şi anume: în mod inductiv 

gi deductiv, ” 
“ Inductiv, Să observăm pe aceia cari procedează bine, 

cari lucrează cu efect, isbutesc prin practica lor, să 
realizeze rezultatul în vederea căruia lucrează ; şi, 
din procedările lor, să extragem reguleie practice de 
procedare inductivă, care “pleacă dela „observaţia. - 

faptelor. 
In toate ramurile de învăţământ se găsesc, din î în-; di 

tâmplare: şi din norocire; exemplare de profesori, cari = 
graţie unui:instinct didactic, au nimerit calea justă. : 
în predarea, o| obiectuluiț Şi că au: nimerit calea, justă, : 
'se constată din efectul activităţii “lor,  învederat în. 

faptul că ştiu să facă obiectul lor clar, interesant şi 
- educativ, Regulele didactice s-ar. putea extrage, deci, 
observând cum procedează dânşii.



  

“Dar atunci s-ar putea zice : dacă are omul instinc.. 
+ tul didactic, talentul înăscut de a -fi prozesor, îşi 
"ia: găsi singur calea cea bună şi dreaptă, _ 
"Nu numai că se poate zice aceasta, dar s'a şi zis, 

„-* siceste şi un adevăr, “Talentul, - geniul îşi găseşte 
„singur formula-manifestării sale efective, nu nuroai 
“în didactică, dar în toate ordinile de activitate, în 
toate artele, căci şi didactica e o' artă. Observaţi în 

"2 pictură, sculptură, teatru, poezie : talentele mari n-au 
-:"mevoa să înveţe ' cum .să procedeze, ce regule să 

"aplice, ci'le aplică numai călăuziţi de natura or, în 
„-"::"mod inconştient, dar just, În urmă 'vine stiinţa, vina 
„.. eritica şi analizează procedările: artistului genial şi 
„i "fixează, oare-cari: regule, prin care se poate realiza 
““8copul- artei: frumosul. Nu „doar că aceste regule în- 
ghid pentiu totdeauna: posibilitatea de manifestare a 
„oricărui alt talent, Un alt talent poate veni cu alte. 

Ei procedeuri în producerea frumosului şi critica adaugi 
atunci încă o nouă procedare pelingă cele cunoscute, 
Aceasta. se întâmplă şi în arta didactică, în şcoală 

Cu toate acestea, nu se poate susţine superiluits» 
„lea regulei şi. inutilitatea; ei, pentru-că- nu toţi. sînt 

".. deopotrivă înzestrați în acelaşi grad cu talent şi: 
-eniu. Şi, afară de. aceasta, talentul, neorientat în 

„mod prealabil asupra regulelor cunoscute, pierde multă 
„ energie şi mult timp până îşi găseşte calea, De aceia, 
Și chiar în artele recunoscute ca atare, în pictură, sculpe 

": tură, ete,, sânt şcoli, unde se învaţă procedările obig- 
„îi Ruite, se. arată :cum - au, lucrat. maiştri. celebri ; sa 

= îndică oare-cari regule, spre a evita dibuirea nesigură „2 Începătorilor, E .



îi 

"Afară, de aceasta, cunoaşterea regulelor mai aro. . 

“încă un avantaj. „Când. cineva greşeşte în practică, 

dacă nu cunoaşte 'mai dinainte pici o regulă de pro- 

- sedare justă, so află în încurcătură, nu ştie cum să. 

se schimbe, Regulele, însă, sâut pentru cl sugestii, 

- sari le indică posibilitatea de a ieşi din impas. .. 

„Asa e şi cu logica, şi cu retorica, şi cu Grama». 

jica, si cu artele. e a 

". Raţionează omul just şi fără să, cunoască regulels ” - 

' - Sogicei ; dar când le cunoşte, judecă mai conştient : - 

de modul său de cugetare, ştie când a greşit, pen- : 

_dru ce a greşit, şi cum. se poate îndrepta, Vorbeşte” . 

omul bine şi corect şi. fără a cunoaşte regulele re- - 

torice-şi cele - gramaticale, în mod: instinctiv şi în -. 

" «emplător. Când. greşeşte însă, nu ştie că a greşit, ; 

“pentru ce a greşit, şi nu ştie să se îndrepte, căci et: 

a fost condus de. un instinct, şi instinctul e. orb, ;: 

când nu e formulat în teorii, conştient de scopul şi :: 

mijloacele lui. a 

„ Cunoaşterea, deci, a regulelor generale do proce- 
i Pe e i 

dare în propuieieă obiectelor de studiu, e. necesară 

chiat talentelor, secui color lipsiţi în un mod Sad 
de acest dor. 

„Sa rasi zis în o. rreme—şi de-se mai aude şi. 

„astăzi, e desigur un anacronism — că nu o novoo a: 

se cunoaşte regulele didactice de predare, peniru că - 

acela cari îşi cunoaşte perfect obiectul său, ştie curma E 

să-l predea. Un matematic, care e bun matematic, * 

- stie să predea matematica; un filolog, ce e bun îi- : 

_“ tolog, ştio să predee „limbile; un istoric, ce o bun:
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istorie, ştie să predee istoria. N'am nevoe să :res- 
- “Ding această, eroare, ca e contrazisă de praviică,. di: 
„experienţă, de observaţie. Una este a şti peniru tine, , 
: şi alta e a comunica altora: aceste cunoştinţi; una, 
J bste a înțelege tu ce spui și alta câ face pe alţii 
ii să înţeleagă ce ai în mintea, ta. Găsim" cazuri de în. 

„* xăţaţi, căre ştiu multe: lucruri, prea multe, dar dir 
învăţătura cărora! alţii nu pot profita nimic. Sânt. 
„oameni, cari, când vorbesc” în o chestie, se -înţeleg 
„ei numai pe ei-singuri, dar auditorul nu-i înțeiege, 

"Pe lângă ştiinţă se mai cere încă, ceva, se mai cere 
putinţa intuiţiei psichologiațîn alti minte. Naturat, 

„trebue sii înţelegi tu, mai întâiu de toate, ce vrei 
“să spui; aceasta e incontestabil şi elementar; dar 

5: mai trebue să simţi până la ce grad aceia câ ştii 
- 00, poate să fie înţeles, la un moment dat, de un 
„anumit auditor; trebne să vezi, să ai elar-vederea, . 
„aceastaîn sufletele altora, spre a înţelege dâcă eu- 
„Vintele, ideile cxprimâte de tine, nasc alte idei co. 
„respunzătoare şi echivalente în spiritele ce te ascultă. 
Dacă nai această putinţă de a vedea raportul din: 

;; tre spiritul său şi alte spirite, vorbele tale rămâe. 
|. fără de înţeles pentra alţiii, perorizezi numai pentru 
. tine, faci monoloage. a 
„Didactica dă reguli. de procedare pentru : evitarea. 
acestui ne-ajuns şi pentru atingerea scopului uimă. 
rit "de cel care voeşte să instruiască pe alţii,  : 

Se” mai pot. găsi regulele unei comunicări &fec.. 
tive de idei, în mod raţional, deductiv, extrăgându-le..
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in analiza naturei şi fancţiunilor spiritului în actut 
aperceperii, - 

Să vedem care sunt re egulele zenci comunicări înteli- 
idile, ailate pe accastii cale, 

2! Ce va si zic a comunica o: cunoştinţă 2. 

O cunoştinţă enun fapt psihologie. A comunica o: 
cunoştinţă însemnează a face să treacă actul psiho-., 

“Angic din o minte în alta, din un spirit în altul, i 

Cum ?. 
Direct, ar îi o minune de telepatie. Ca cineva nu- 

mai să „gândească, s şi gândul lui, aşa cum gândeşte 
'5], să treacă în alt spirit, ax fi idealul. Insă spiri-. 
tele între ele nu comunică direct. Nu putem vede 
:26 s6 petrece şi ce -se elaborează în mintea cuiva, - 

şi să gândească aceea ce gândim noi,. în acele mo- 
ente; în mod imediat şi: direct, - 

Deci numai în mod indirect. 
Indirect, — cum ? Prin semne sensibile. * 
Când aceste semne sensibile exprimă sestimeale, 

“ale alcătuese limbagiul natural -şi deci universal, 
:neconvenţional, care se înţelege de toată, lumea, tără 
a Îi nevo6 de a se învăţa mai înăinte,. pentru. - că 
sentimentele îşi au.un mod al lor organic de a se 
exprima, Acel mod organic e alcătuit.din. însăşi miş- - 
cările organismului în timpul producerei acelor sen- 

» mente, Mânia, când. se naşte, organismul în mod.. 
fatal iea o modificare anumită în ce priveşte circu-. 

iinţia sângelui, încordarea musculară, starea organelor 

* ă Ei , 

şi nu putem, pe un aliul, să-l facem si înţeleagă .



Ti . 

vieţii vegetative, ete. Tot aşa când se naşte fiica, 
ruşinea. Aceste moduri de-ai. trupeşti, ale senti- 
“mentelor, constitue exprimarea lor; Şi ele se înţeleg 
dela un capăt la altul îl pământului. 

Nu.e tot aşa, când e vorba de îdei. Intre idei şi 
între formularea lor:'externă nu există un raport Re 

“cesar, natural, inebitabil, pentru că, altfel, ar trebui 

- diul mijloacele sensibile, "aceloraşi legi, 

aceluiaşi obiect să i se zică la fel pe toată supralata 
globului. intre ideia de: masă şi cuvântul masă, nu e 

- “un râport natural, o legătură indisolubilă, organică, 
Alte! de ce i-ar zice nemţii Ziseh, francezii talc £ 

- Ar trebui să fie forţaţi să. zică tot masă, de însuşi 
prganizraul. lor,. după cum sînt forţaţi să îngălbi-. 
noască şi să, tremure când le este îrică, și un rar 

z.ca şi un român. 
“ărjjloacele sensibile, fio. vizibile, fie auditive, Dra. 
“ajutorul cărora se comunică ideile, alcătuesc limbajul 

“ intelectual, Limbajul serveşte în cazul acesta, faţă. 
cu intelectul, ca o excitație. Prin urmare, comuni: 
carea de „cunoştinţe ce se va supune, prin interrae- 

la cari se 
supun toate excitaţiile ce se adresează. “unui organ 

Excitaţiile nu pătrund tale guale în organism. No. Si 
- țiunea,- -chiar a organismului viu, implică proprietatea 

de a clabora, şi-de a preface, după natura sa, în 
n i ; suie unor legi inerente lui, excitaţiile- ce-l ating, 

Rezultatul. final atârnă atunci şi de natura exeitaţici 
„ai de natura” organului, - 

" Intelectul este. şi el un organ, Toia comunicată. 
-prân mijloace sensible, este excitaţia- lui ; deci Ccuneş- 
"tința o nu va întră, tale auale în intelect; aşa cum so 

3
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giseşte în “spiritul celui ce o exprimă, ci se va mo- ! 

dela, se Ya, transforma după natura intelectului apet= ! 

copător, 

- Pentru limurirca acestui principiu de prefacere 
organică pot servi exemple: analoage luate din dife- 

vite ordini de funcțiuni psiho-fisiologice. . 
Ce se întâmplă d. e. cu.materialul nutritiv ce pă- 

tzunde în stomah ? Acel material nu rămâne așc, 

cam a intrat; se pretăce. şi. se transformă, după na- - 

tura diferitelor organe alcătuitoare ale organizmului, 

Din acelaş material nutritor îşi. extrage şi muşchiui 

- partea sa constitutivă; îşi" extrage şi nervul elemen- | 

tele priitoare. Fiecare organ elaborează, deci, preface; 

“4ransiormă şi asimilează materialul hrănitor, şi astlot” E 

îşi repară “pierderile, astfel creşte, 

„Ceea ce se întâmplă în: această ordine. de teno- Si 

> mene a “vieţii: veg etative, se. întâmplă şi în: ordinea 

- mai superioară „ a vieţii simţurilor. Fiecare. Organ 

"- sonsorial îşi asimilează din lumea de exeitaţii comune, Ea 

din mediul înconjurător, partea care-i convine, după 

natura sa..proprie,. . > - 
Excitaţiilo lumii externe 1e putem reduce, în de-, 

finitiv, la mişcări. Fizica spăne că toate modurile 
de a fi ale inateriei, toate proprietăţile ei, . precum. 

căldura, lumina, etc., sunt reduetibile' la mişcare, la 

 “diterite feluri de “mişcări, Acesta e materialul ge 

“noral brut, care constitue lumea... excitaţiilor sensibili... - 

* “Din acest material, organele! siniţurilor î își extrag 

_şi elaboreaza productele proprii, sensaţiile în -con-.. . - 

 “oemitate cu constituţia lor particulară, Mişcările ce 3.
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izbesc nervul acustic, se transformă, nu rămân până 

Ja urmă tot numai mişcări; ci, conform constituţie: 
organului auditiv, ajung în definitiv la un rezultat: 
ce nu seamănă cu dânsele şi care se chiamă sunet, 

Mişcarea ce atinge nervul optic sc preface dea- 
semene, după nutura, consitutivă a organului vizual, 
în un product care. nu seamănă cu mişcarea însăşi, 
ci devine ori lumină ori culoare, | | 

Şi aşa pentru toate celelalte simţuri. Organul sen- 
sorial îşi aro legea sa, constitutivă particulară, şi 
excitaţia ce-l atinge este apercepută, asimilată dupi 

" substanţa sa particulară. 
Legea aceasta a vieţii de elaborare, care se pă- 

seşte în orgânismul, material şi sensorial, o vedern. 
 axercitându-se mai departe în „operaţiunile _intelec- 
tuale, Productul cel inai inferior, am putea zice'brui 
al inteligenţi, sunt senzațiile. Acest product e brau 
xelativ cu alte producte mai intelectuale, mai 'Supe- . 

- tioare, căci am văzut că şi ele sunt un extract a 

„quintosenţiate, noțiunile. 
- : „Noţiunile, nu seamănă cu. senzațiile, aproape tot. 

“din mani 

altui material brut, care este excitaţia exsterioază, 
mişcarea. - - 

. Senzaţiile, la rândul lor, în virtutea, legei de ela- 
borare a intelectului, se transformă, dau naştere 
Ja alte rezultate mai rafinate, Ia alta extracte mat . pi 

aşa, cum nu seamănă senzațiile cu excitaţiile exte- 
zioare ; fiindcă o noţiune, deşi e alcătuită din ma- terialul senzaţional, nu-şi Băseşte prototipul său, 
copia sa în nici una din aceste senzaţii, în nici unt 

festările senzibile concrete din natură, No-



“țiunea de om, strict logiceşte vorbind, nu seamănk - 
cu nici o intuiţie concretă de .om.. Ori-ce intuiţie: 

“concretă de om e alcătuită din anumite calităţi de-" 

terminate : un om de o înălţime hotărâtă, de-o cu- 

oare anumită, vorbind o limbă determinată, aparţi- 

nând unei naţionalităţi, trăind. în o ţară, în o-climă.. 

dată. Omul, ca noţiune abstractă, n'are nimic dir... 

toate acestea, nimic individual, nimic concret, nu-și 

- păseşte reprezentantul său în. natură. 
Noţiunea, e astiel un extract abstract, un produci Să 

al organizmului intelectual, care l-a elaborat în vir- 

“4utea, unor legi iierente acestui organism. | 
„Iată dar legea cea mare a, vieţei active de elabo- 
rare internă, care constitue proprietatea oricărui or-: 

ganism viu. Excitaţiile, tie ele mişcări, fie senzaţii... 

se prefac; ;-dar mâi departe, noțiunile ele însă-le, cu- 

municale prin mijloacele sensibile, prin limbaj, se trans- 

formă după natura intelectului în care pătrund. 'Totut . 

„atârnă, în ce priveşte rezultatul final, dela natura şi 

moăul: de a fi a cuprinsului de idei comunicat, şi 

dela constituția organismului intelectual apercepător. . | 

3. Reguli didactice, 

Cunoaşterea o; "ganulaui:-apercepător.— Din cole spusa): 

„urmează ca aplicaţie didactică, generală? Când se 

comunică idei, cunoştinţe prin cuvinte, prin semne 

senzibile în genere, nu trebue să credem că ideia 

comunicată intră şi rămâne iale quale în. spirit 

apercepiitor, “ 
Grija deci a profesor alui trebue să fie, în prima Linic, - 

.
.
.
.
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je G câuifa să cunsască din ce e alcatuit organul apei 
vepător intelectual la care se adresează. Ar Îi o expo- 
zisnţă foarto interesantă, dacă n'ar îi toţ aşa de grea. 
de, .făcut: să so vază- ce se petrece în toate spiritele, 
„cari ascultă 'explicându-se  aceiaş .chestiună,. deavol:: 
vându-se nceiaş. problemă, narându-se âceiaş poveste, . 
Sau. cari asistă la acelaş spectacol. De ar. fi cu pu-- 
ttinţă să se străbată cu privirea în toate ucele spirite, 

- Sar vedea cel mai extraordinar spectacol de variaţii 
„Aperceptive, - - E 

„„0. experienţă psihologică. mai uşor de „făcut, din 
care. se pot: trage conclusii importante, este de a. 

“ponstata: câte idei deosebite deşteaptă acelaş cuvânt, 
în mai multe spirite de o dată, B o experienţă simplă 
dar cu rezultate. destul de elocvente. Care ar îi me 

" aaltatul, însă, când n'ar fi vorba de un singur cuvânt: „pronunţat, ci de propoziţii întregi, de un şir de pro- 
poziţii, de 6 înlânţuire mai largă do grupe - seriale 
9 judecăţi, dispuse în o descripţie sau demonstraţie? 
„Când un spectacol ca Hamlet, . considerat, cum 

şi.este, câ o excitație se: adresează atâtor spirite di- verse din galerie, loji, parter, dacă ar fi cu pu- "- Minţă să se ridice cortina forului interior al atâtor capete, cortină mult mai opacă şi “mai imposibil de - -Xidicat decât 'a teatrului, câţi Hammleţi deosebiți s'ar 

„după starea etică şi psihică a fiecăruia ! Ma „. Unul,. care nu -se ocupă de locu. chestiuni do "aziă, de psichologie, de filozofie în general, ar vedea în Hamlet 

vedea :oglindiţi în mulţimea capetelor spectatoare, 

| 

curat; şi simplu numai. spectacolul - unui -
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om, care caută să răzbune moartea tatălui său, ct E 

toate -peripeţiile şi pedicile relative Ja acest scop. 

In capetele împodobite cu idei de artă, psichologie,. 

țilozofie s'ar vedea, producându-se atâtea fermentări: - 

minunate de idei, variind şi aici productul psihic 

dela gânditor la gânditor, după cum o „constată bi- 

bliografia' nesfârşită a chestiunei ui Hamlet. De sar” 

- - strânge numai toate diferinţele de apercepere, mar 

nifestate cu privire la“această tragedie a lui Shakeg-. 

peare, s'ar complecta o bibliotecă întreagă... 

"In fiecare încercare de interpretare, avem un €x- - 

emplu particular de. apercepere. deosebită aceluia - 

ienomen, a aceleaşi exerciţii exterioare, îi 

Acesta e primul principiu esenţial în didactică: 

"Oricine. are de propus, de comunicat 'cunoştinţi — si. 

aste e. sarcina obişnuită şi comună a profesorului-- 

va avea de deslegat, în practică, problema, aceasta: |. 

a aperceperei, problema „raportului. dintre ideii - 

Iui, date ca excitaţii, şi dintre organele: apercepă- - 

4oare ale spiritelor la.cari se adresează. NRE 

De aici necesitatea de a se cerceta, mai întâiu de: ! 

toate, şi-de a se sțudia ideile alcătuitoare ale orga: 

fiului apercepător al cleviloz, adică materialul do. 

cunoştinţe, felul şi gradul lor de 'claritate şi prezic! 

siune cu care vin copiii. Dela natura acestui organ | 

ja, atârna în cea mai mare parte şi felul şi gradat - 

de înțelegere al cuvintelor, deci al ideilor comu- 

picăte de 6 

„„ Formaea, organului. apereepător. — Al doilea dezi- 

derat didactic este.de a căuta să formâm orgastul
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* Ă , E « i / “apercepător uecesar, de care avem nevoe, spre îi se 
“înţelege ideilo ce avem de gând şi sântem chemaţi | 
a le..comunica. . E N e a o 

Prima ;sarcină, era: o-corcatare do anchetă .a stă- 
rilor. sufleteşti existente. Constatarea stărei de fapt 
„va servi profesorului mai departe ca .temelie, spre“. 
„slădi pe ca, spre a, urzi şi: înjeheba un, organ pro: 
“Briu de apercepere şi de: asimilare. a exerciţiilor. ct 
„va adresa acelor inteligenţe..  - | 

„” Sarcina, deci, a unei instrucţiuni sistematice se: 
"educe, în definitiv, la, organizarea, inteligenţei, la 

- grearea, unor organe -de - apercepere, Plecând. del | 
“pia co se ştie, se. va urii “treptat mai departe în... 

-direoția în care voeşte profesorul să fie înţeles, le- . 
„Sând nouile idei de ceeace se cunoaşte deja, 

Cum se va. face aceasta ? 

  

) 

Pentru organizarea spirituhti şi formarea orgaiiului agerceptiv, e necesară nictoda,. Excitaţiile — pentru * 
: 4 Păstră terminologia .tecnică întrebuințată —'trebu- - 

" “iese astfel alese, combinate şi măsurate în cît ele :.5ă, poată fi asimilate de organizmul intelectual, care „+ Se găseşte, aşa cum so găseşte în momentul acela. » Srija, de acl încolo:a proiesorului, odată cunos- când starea sufletească de fapt, se îndreptează, asu- pra modului de procedare în comunicarea cunoştin: AIOr, asupra metodei, în scopul. de a se face înţeles. . 
Cităm câteva regule extrase din 'natura funcţiunei - imtelectului; - Sa ae



„8 

4. Învăţământul să fie progresiv şi clar. 

Ca. să? desiuă metodic, Învăţământul trebue - sd pe 

2»rogresiv. - 

Se formulă şi se formuleazii încă această „sezut 
„didactică în “diferite feluri. Se zice: “trebue să se. 

procedeze dela.simplu la, compus, dela concret Ja. . 
abstract,. dela apropiat la depărtat, dela cunoscut le - 
necunoscut, etc. In toate aceste: regule vedem ideia 
generală de a, procedă freptat-şi progresit, 

Cunoştințele să servească, în scara, lor crarhică, a g 

. complexitate, ca trepte de ureare: unele să pregă- 
iească po celelalte; să nu se facă salturi; să nu sa 
Aca, cunoşiințe, cari n-au mai dinainte un-punct de 

rasăm în alte elemente de cunoştinţe, prealabile. 

Ideile ce se comunică să fie date spre a îi prinse 
"lo colo: deja existente, şi spre a servi la rândul los, 
sa organ de ăpercepere peniru cunoştinţele ulterioare. 

Ca un corolar al re gulei p 'ecedenie, învățământul să 

fie da, . 

Respectându-i se aceste regulo didactice esenţial, 
avem ca resultat, că inteligența vede la fiecare pas 
treapta pe care se suie, nu . merge în întuneric şi | 
1Varo surprinze de salturi neaşteptate. 

in toate studiile se pot aplică aceste zetrule ăi ai. 
-dactice generale, în ştiinţele naturale fizice, ca; si 

în predarea limbilor, istoriei; în ştiinţele cosmolo- 
„aice ca şi cele noologice, i 

în ştiinţele națurei, ca să se. „proceadă în mod 
zastodic, e evident că nu se va începe cu legi ge- 

a ananeseal, — Didactica, . 7 , 5 . 

7
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erale: abstracte, ci se vor prezentă, mai întâiul fenoe 
- menele şi corpurile intuiţiei directe. Şi âceste fena-.. 
mene şi corpuri vor servi ca material atât spre ai: 
apercepute, cât şi ca cunoştinţe pregătitoare pentru. 
aperceperea. mai departe a altor cunoştinţe. _ 
După ce coipurile şi fenomenele vor îi cunoscul 

"astfel direct, prin intuiție, se vor puteă înţelege mai 
- departe piincipiile .generale, legile. fizice cc le câi- 
- muesc, Aceste regule, principii, legi, în primul pas 
de progres intelectual, se vor referi numai la cercul: 

“de intuiţii prezentat - spiritului, cu rezerva de a fi 
revăzute şi complectate,. treptat cu lărgirea cercului 

-de intuiţie, când va îi nevoe de alte regule şi prim 
cipii. | 
“Tot astfel 'a procedat spiritul omenesc ' și în fer. 
marea ştiinţelor, Cibuind: pas cu pas; dat atât adevăr 
cât a, posedat întrun moment dat, era întemeiat p&: 
observăţii, pe fapte, pe date de experienţă, Mai (dez, 
datele empirice înmulţindu-se, spiritul a simţit neve 
de a;şi lărgi cercul teoriei recurgând ia-alte principii 

| şi astfel, Şi-a reiăcut edificiu sită 
si al filozofiei, 

* Aceiaşi procedare e natural să so. aplice şi în în: 
văţământ. Negreşit, că, în învăţimâ int, aceste faze: 

“se dau cu intenţie şi plan şi urmează jepede unele. 
după altele. In învățământ se va: repetă, întru câtva 

- pe scurt şi repede, şirul istoric al procedării spiritu- 
lui omenesc în crearea a stinţii i 

| 

„Aceng principiu: se poa te aplică și la 
storici. şi la predar ea timbilor, Tot princi piul în 
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mântului. progresiv, al procedării dela cunoscut la 

mocunoseut, dela apropiat la depărtat, ne îndeamnă | 

în mod raţional, ca, în predarea limbilor d. ex. să. - 

a se îiceapi cu regule abstracte, cu gramatica, cu 

Ulosofia, limbii,. ci să se înceapă cu materialul din. 

care să extrag aceste regule: gramaticale, adică cu 

însăşi limba, cu propoziţii. cu compoziţii, cu analiză - 

mod firesc, la învăţarea limbei materne. Nu a în-... 

- xoput cu regulele gramaticale copilul, când a în pățăt 4 

să vorbească, Tot aşa trebue să se procedeze şi la 

învăţarea limbilor străine, comunicându-se materialul. 

limbei însăşi, în propoziţii şi îraze cu înţeles com- 
3 +a . - A . “= ._. 

picct, şi în urmă, treptat cu mânuirea pâactică &. 

- vesbirii, să se extragă regulele privitoare la func: 

ționarea normală a ei. o -: a, 

Din cauză că nu se procedează aşa, avem rezultul _ 

ncsaţisfăcător pe. care-l" vedem: după 'săapte-opt ani 

da zile de studii de. limba, franceză ca.să:nu mai; 
, . . parea Pau uI: 

vorbim de cea permtitiă, — nimeni nu se poate făli 

„că posedă această limbă, aşa că să se servească de. 

ea curent în viaţă. Din contra în familii, unde s6. 

procedează, nu ca în şcoli, unde se învaţă. Jimbile .. 

străine procedind dela concret la abstract, dela. ma-. 

“ verialul limbii la gramatică, acolo, -cite”'odată, în mai. 

scurt țimp, se obțin rezultate” superioare celor din - - 

Si în ce priveşte is/oria, . este. aplicabilă această - - 

regulă, în scopul de a face mai uşor, de apercepul  - 

materialul istorie,   

ibucăţilor concrete, cum se procedează de altiel, în... 

o



„. universale. - 

  

. N 4 | 

Negreşit :e vorba de începuturile învățământului 
istoric, e vorba mai întâiu de formarea, organulu:: 
aperceptiv istorie. ” | , 

- După, ce organul aperceptiv, în genere, e format; 
excitaţiile respective ale ştiinţei pot îi mai uşo» 
prinse şi asimilate. Greul Şi grija mare a pedago- 

„ului este de a pune temelia, de a urzi începuturile: organizării mintale, 
„Pentru acest scop, procedarea nu se pare de loc: nimerită de lua, şi pentru copiii începători, în studiu: " istoriei, de odată evenimentele tot în ordinea. ero- uologică,. în care s-a produs” în omenire, - 
“Chiar de ar fi Vorba, numai de istoria. patriei, ce "idee clară îşi poate face copilul introdus pentre: ntâie oară în studiui acesta, când aude de nişte: evenimente istorice întâmplate cu sute de ani înainte. „de. existenţa, lui, în nişte timpuri pe cari nu .şi le: poate închipui, în 0 societate, despre organizația; „Bbiceurile, ideile căreia n-are nici un semn concret. de înţelegere, nici-o analogie? De sigur că, în mințez: tai se produc, cele mai. bizare închipuiri şi credinţe: atât despre” depărtarea. în timp, cât şi despre locui: y renimentelor.: De am putea privi în. spiritul lor, „Be am porde ori-ce iluzie desp 

de a ne face înțeleşi, o 
Cu cel mai mare cuvânt, 

evidentă, când ar îi vorba de evenimentele istorici. 

Se cere unor copii de doi-spre:zece ani să.și for. „Veze imaginaţia lor spre a sări peste cinci mii Si mai bine-de ani înâinto de: Christos, peste şeapti: 
3 

această ureutate este: 

re puterea mijloaceler- 

.
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mii de ani în dărăt dela, naşterea lor, po vremea 

Paraonilor şi a regilor Asirieni, ale a căror costume 

bizare de prin cărţi li se prezintă întuiţiei mai mult 

spre a-i dezorienta şi zăpăci în combinaţia liberă 3: 

“fantaziei lor infantile, PI 
O astfel de istorie poate avea pentru copii cet 

mult înfaţişarea unui basm, în care s6: povesteşte 

de oameni cu totul deosebiți. de cei cunoscuţi. în 

viaţă, având cu totul alte credinţe, obiceiuri, .apu- 

cături, şi despre întâmplari ce nu se aseamănă, nici 

4 din punctul de vedere social; nici religios, nici etic, 

ic acelea ce se petrec sub ochi iui. 

n. Ce deosebire, sa fie între aceste evenimente şi cele . 

„2 „povestite de fiâtuşa;? despre zimeii şi balourii din 

-// bazme ? Una singură: că poveştile dascălului și cărţii 

" Î_ae istorie despre întâmplări petrecute în o ţară de- 

părtată şi în un timp şi mai depărtat, nu au far- 

ăecul fantazici şi interesul estetic al basmului po- 

vestit de bunica. Basmul dinastiilor egiptene o. 

“plicticos, pe când cel cu Ileana Cosânzeana şi Fit. 

“- %umos e plin de vieaţă palpitantă, plin de interes 

dzamatie.. ca 
Dacă, din contră, s-ar proceda, pornind -dela ovo- : 

i“ mimentele apropiate, la, care a luat parte -un frate. 

+ o 1ui, sau tatăl lui, sai bunicul, şi s-ar căuta să i. 

se dea o idee despre rostul şi alcătuirea societății 

“ce trăieşte sub ochii lui — atât cât. poate înţelege 

el — despre cauzele ce au dat naştere. evenimen- 

telor mari ale epopei contimporane de cari aude . 

vorbindu-so; şi dacă astfel. treptat-treptat, după . 

această primă fază a cunoştinţilor istorice, i 5-at 
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lămuri apoi. alto cvonimente mai depărtate : în trecut, 
punându-le în legătură  canzală cu cele cunoscute, 
în modul acesta, s-ar pune bazele începutului unui 
organ de apercepere a, evenimentelor istorice, s-at 
“doştepta interesul pentru fenomenele sociale, pentru 

“ Xactorii determinanţi ai. vieţei colective, i S-ar deş- 

tepia interesul pentru relaţiunile. internaţionale.” 
„Astfel datrodus în.studiul istoriei, va putea apoi. 
zeîncepe studiul trecutului luând cursul evenimen- 
telor dela: început, dela, cel : mai departe, în linia 
eronolegică, A-l- arunca, însă, dela: început, pesie | 

„Weacuri şi veacuri, în. ţări absolut firă nici o rela= 
„fie cu: ţara, şi oamenii cu care. trăeşte el, esto a 
 ameţi cu desăvârşire şi-a. contrazice cu totul legea 
„cea, mai simplă. de pş ichologie şi cerința cea mai 
slementară a'didacticei: de a. „procedă dela cunoscut 
la necunoscut, dela „apropiat la depărtat, :. 
„Dacă. se face comunicarea cunoştinţilor „după re. 

-aulelo spuse, dacă se procedează î în mod progresit, 
„dela apropiat. la depărtat, dela cunoscut la necunos- 
cut — ori cum s'ar formulă -această regulă didactică 
„— atunci so reuşeşte a şe face învăţământul clar, 

„ Aceasta e una din regulele: esenţiale ale didacticei, 
- Prin claritate. învăţământul contribuo în mod nor- 

anal la „eroşterea minţii organului intelectuăl, organ 
„Dzin care în urmă se pot asimila „Cunoş ştinţe din ce 
"în ce mai grele,
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5. Exercitarea minţii prin activitate spontană. 

pa Metoda activă. -.. 3 

O altă conâiţiune a unei didactice raționale, e cs, 

prin acete cunoştinţe comunicate clar, să se desvolte i 

funcțiunile mintale, să se exerciteze „diferitele facut 

ţăți _ale spiritului. Aceasta se poate realiză_ prin 6 

procedare, care respectă şi stimulează libera şi Spot * 

iona activitate aleile, | 

“Ne adresăm spontaneităței intelectuale, când iăsăm . 

mintea, şeolarilor, să caute şi să găsească “singură. * 

adevărurile; atunci creşte . se. desvoltă mai repede 

puterea mintală. a ia 

“Sunt două: moduri de a comunică, .— de altfel clar; . 

— cunoştinţele şi- de a le face să fie primite cuîn- | 

desnire 7 i N II ca a 

Primul mod, cel mai obişnuit, este de a le EXpund | 

însuşi profesorul, în o ordine sistematică şi metodică. - 

Mintea atentă, care urmâreşte expunerea făcută în 

intănţuire logică, prinde cunoştinţiie şi le asimilează 

în mod natural, fără greutate, Către acesi scop.era 

îndreptată procedarea expozitivă de până mai ieri. 

Mai e însă o cale, care conţine în ea, po lângă 

calitatea primei procedări, alte: calităţi noni, menite ) 

a'realiză încă un scop, şi mai stiperior, acela al exet-i, 

cițiului prin proprie activitate a spiritului, i 

 Procedarea cca dintâiu e mai mult potrivită - în 

văţământului superior, !a universităţi. Chiar în cursu-, 

rile superioare de liceu, în clasele: ultime, e admi: 

Se Da 
— 

..
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SEE NE s8-. 

sibilă uneori -procedarea expedilivă de a comunică, 
direct cunoştinţele, şi de-a lăsă pe ascultători săle 
nzmărească şi să le asimileze, pe băza, clerhentelor 
aperceptive introduse şi organizate în treptele infe- 
rioare de învățământ... a i 

7 Când e vorba încă de cursul inferior de liceu, de 
gimnazii, şi mai ales de clasele primare, procedarei 
singură recomandabilă este de a conduce mintea 

u - către adevăr, lăsând să găsească adevărul chiar clerii, 
- „pe cât permite natura: obiectului care se explică. 

Asta nu însemnează că deosebirea, . între. metoda 
universitară şi cea secundară stă în faptul că Ia - 
Universitate adevărurile se dau de-a gata în- prele- ferile profesorilor, ez -cathedra, pe când în licee şi „gimnazii ele se caută chiar de elevi prin călău- zirea, profesorilor. Scopul urmitrit de. metoda activă în scolile secundare se urmăreşte şi în universităţi, * Numai modalitatea variază. In “universităţi munca „de pregătire a spiritului nu se reduce la informaţiile „comunicate în mod expositiv, în: prelegeri. Accasta este numai o parte din activitaţea universitară. __ AItă -parie, caracteristică, este munca, ştiinţifică a studenţilor, sub controlul: Şi conducerea profesorilor, în laboratoare, seminarii, clinice,. -Acolo învaţă stu- dlentul metoda ştiinţifică: de cercetiiri, în diferitele . . „ slomenii de studii. Acolo se deprinde cu spiritul critic. | si cu spiritul de investigaţie proprie.. Acolo se capătă “autonomia intelectuală, disciplina mintală şi dragos- | tea. de adeviir a omului de Ştiinţă, i _Nu irebue să:se uite aceasta, când se spune că. metoda de predare în cuzsul 'superior. de licet trebue
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ă se apropie de cea universilari, să. fio intorme- 
diară întro cea de gimnaziu şi cea de uninersitate. 

Si nu se înțeleagă unilateral aceasță apropiere, 
adică numai în sensul că lecţiile pot îi “şi exposi- 
tive, Să se complecteze cu cealaltă parte de ase- 

muire a procedării active universitare, [ixercitarea 

spiritului elevilor, prin căutarea adevărului chiar de 
către-ei, să nu se omită, ci să. se caute a şe înde- 

plini prin procedări cari.să se“apropie, şi în astă i 
privinţă de cele universitare, prin luerări proprii nat 

grălo ş şi personale, sub ciilăuzirea profesorilor, 

Mai nu este obiect de. Studiu, în care. să nu fig 
aplicabilă, în predarea lui, metoda - activă, într” un 

- grad. oarecare. .. « 

Unele obiecte impun, prin natura lor, procedarea 
do a culăuzi prin întrebări spiritul elevilor, spre a 
„găsi ci înşi-şi adevărurile, ce voim să le spunem noi, 

AMătematicele d. ex. se pot predă fireşte, cum . de 
„ordinar se şi predau, în modul. aproape universitar, 
Profesorul anunţă teorema pe care are s'o demons- 

- 

tzeze şi monologhează singur deminnstrând- -0 de altfel - 

să presupunem destul de. clar. Dar se pot predă şi 

alte]: profesorul pune înainte ce este de'demonstrat,. 
şi întreabă pe elevi să-şi reamintească cunoştinţele 
anterioare, pe baza cărora ci singuri pot. demonstra 
teorema, dată, - 

Procedarea din urmă nu e “ niumaai posibilă, ci : şi 

dactica au ajuns o artă obişnuită, ci chiar la noi, 
după cum am constatat; negreşit nu-ca o regulă de 

. practicată, nu numai în ţările unde pedagogia şi di-
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“ procedare, ci ca excepţie, dar ca o excepţie liuda- 

"“zilă şi recomandabilă înainte de înfinţarea semâsua= 

iilor pedagogice. - . „ i 

După înfiinţarea acestora, metoda activă a devenit 

norma caracteristică a didacticei- noui. ; 

„.» . Btectul ei este multiplu. Elevii înţeleg mult -mai 

“zepede. chestiunea, când, mintea lor însăşi desleagă 

_-.. o teoremă; exerciţiul le dă forțe noui mintale şi 

„--î. o deasupra apetitul intelectual pentru deslegares 

mai departe, nu numai de teoreme ci şi de pro - 

-bleme, Polita vine mâncând şi pentru inteligenţă ca 

'zi pentru organismul fizic, şi forța se câştigă excr- 

_-citând-o, întrebuințândo, E 

|.” Procedarea activităţii spontane. € cu acelaş folos 

“aplicabilă şi la alto ştiinţe, . - 
“Da ştiintele experimentale d, e, un profesor bun 

"poate să-şi facă datoria învăţământului şi în modul 

-“echiu, expozitiv: poate să expună clar şi interesant 

"um fenomen cu legile lui, şi să- descrie experienţa 

„sau chiar s'o facă înaintea elevilor, anunțând rezul- 

satul ci.şi trăgând dintr'insa. legi, .- i 
Dacă . însă profesorul mai are şi tendinţa de e 

„educa inteligența, de a, desvolta facultățile, face încă 

"cova mai. mult: prezentând fenomenul destul. de 

_*Mimpede. înaintea “ochilor, îndeamnă inteligenţile a 
„ =măsi, ele înse-le, legea, lui de producţie prin obser- 
:* vaţie, Se repetă fenomenul experimental, până-ce 

„+ micii observatori atenţi văd în ce constau 'condiţi- 
;:. “nile lui de producere. In loc să se spună s. e, dela 
= „început legea, căderii corpurilor şi. în urmă să so p



  

arate că în adevăr aşa, cad corpurile, se “poate arăta 

mai întâi cum cad corpurile în natură, dispunând 

experimentul astfel, încât să se vază şi să se poată 

tormula legea căderii corpurilor.din observaţio,. - 

“Ta ştiinţile demonstrative şi experimentale sar 

“părea că însă-şi natura obiectului, sugerează proce- 

„ dlarea aceasta, în care profesozul 'se adresează la, ac- . 

tivitatea spontană a spiritului elevilor, -. tă 

„Dar nici studiul limbilor nu e refractar la această, 

procedare. Sa ştie. cum se predau, de altmintreiea, * 

de ordinar limbile: întâi regula gramaticală, după . 

„sa exemple; şi, când metoda e mai îngrijită, la urmă 

aplicaţia, De şi mai greu, dat tot se poate reuşi în 

cele din urmă, şi în acest mod, să se învețe o limbă, 

dacă metoda e aplicată cu stricteţă, cu consecuenţi..., 

“şi timp mai îndelungat. - - n 
: us 

- Observăm însă, că. dacă se schimbă procedarea, 

şi în loc să Se înceapă cu regula, 'se dau mai. întâi 

exemple menite a sugera regula de care e vorba; 

dacă se începe cn cazurile concrete: de exemple, de .. 

“szorbire şi 'din aceste exemple concrete de: limbă, se 

“provoacă “mintea să: extragă regula; „lucru uşor de. . 

-Tăcut — atunci mintea, căre a găsit singură regula, 

mu numai: că 0 înţelege mai de grabă şi o memo- 

zează mai bine, dar se desvoltă :prin simpla. căutare 

a adevărului, n 

“Admitera,. negreşit, şi cazurile, când mintea co- 

piilor n'ar fi destoinică să găsească une-ori adevărul,. 

gi că, atunci, s'ar spune de profesor, din economie 

7 
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de timp.- Vina atunci, de cele mai muite ori, este u 
modului de procedare în prezentarea fenomenelor şi 

- ideilor sau în necunoaşterea suiicientă a puterilor 
şi catelor pregătitoare al6 spiritului -elevilor, Dar şi 

- atunci singur faptul că mintea. lor a căutat, a aler- 
pat după âdevăr, că şi-a pus, ca să zic aşa, mnaschii 

"mteligenţii în mişcare, chiar de n'ar ajunge Ia ţintă, 
e un câştig formal. Adevărurile grele, pe cari nu 
le vor putea găsi singuri, fireşte trebuesce comuni- | 
cate de profesor ;- dar „regula 'e, şi trebue să ră- 
mână, ca ele să fie căutate mai întâi de toţi elerii; 

şi. numai când dânşii nu le găsesc, atunci să fie 
arătate de prolesor. _. IE 

„Aplicarea. euristicei în -predarea istoriei. — Dar cum 
„ S'ar putea, âplica această regulă în ştiinţele istorice? 
Cum veţi face pe elevi să. găsească, prin întrebări, 
evenimentele istorice, pe care nu aţi voi să le.spu- 
neți singuri dă a dreptul ? Prin ce fel de întrebări 
meşteşugite aţi” putea îndruma pe un copil necu- 
noscător. de istorie, să afle cum şi când sau întâm- 
plat răsboaele punice, războaele Românilor cu Turcii 
războaele lui Napoleon, etc. său constituţiile ţărilor? 

Fără îndoială că dacă voim acest lieu să-l g&- 
sească copiii prin întrebările noastre, metoda euris- 
tică e neaplicabilă în studiul istoriei. Dar atunci nu 
ar înţelege spiritul metodei. a 
„Odată comunicate evenimentele şi faptele petre: 

„cute în trecut, dece nu:s'ar pune, întrebări asupra 
lor, spre a se exercita facultatea; de reflexiune, ra- 
ționamentul şi fantazia asupra unor" întâmplări deja
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«cunoscute ?, În - loc să se spună rezultatele sau ca- 
mazele unor evenimente istorice. de ce nu sar pro- 
voca mintea elevilor să le caute, întrebându-i cam 

“so cred ei despre aceste lucruri, cam co cred ci că 
a urma, din cutare împrejurare, cam ce cred ei de 
-cutare -ordine de fenomene, de cutare alcătuire s0- 

cială sau activitate colectivă? N 

Care va îi câştigul 2 Natural, nu va fi numai de- 
*sât. găsirea imediată şi exactă a adevărului, aşa cum. 

1 avem.noi în minte, după atâtea studii. Nici nu tre- 
buie să ne aşteptăm la asta. Dar, încă odată, pre- - 
-supunând că problema e... şi că.n'o pot deslega 
alevii ; faptul că se încearcă; s'o deslege, e sigur un 

„câştig, pentru-că e nn exerciţiu al.minţii. 
7 

- 

Şi câte ocazii nu se prezintă pentru sceasta în- | 

studiul istoriei. Se pot pune întrebări mai întâiu bu- 

nioară asupra caracterului “oamenilor cari au luat .. 

parte la, evenimentele istorice povestite, După ce li 

s'a spus faptele, e, natural să li să ceară o părere : 

ce cred ei despre firea cutărui om? A procedat bine . 

„sau nu? Cum cred ei c-ar fi trebuit, în cutare îm-. - 

prejurare, să se poarte mai cuminte sau mai onest? 

Ajutaţi prin sugestiile profesorului, prin întrebări 

“oine puse se pot obţine câiar răspunsuri juste. Dar, 

gi aici. importanţa stă mai mult în chiar îaptul cer- 

cetării, ca, atare. 

Altă serie de întrebiiri, "cu bun efect curistic, so. 

„poate pnne cu privire. la cauzele şi urmările eveni-: 

-anentelor narate, - 

„Pe baza acestui principiu so procedează, cu succes,
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după oxpericiţa mărtuzisită, a: profesorilor sespeolvi, 

„când se îndeamnă copiii. din clasa I gimnazială să 
„1. aute. singuri răspuns la întrebări ca acestea: -- 

„Pentruce iriperiul roman “creştea ital spre nord şi spre s& 
| sărit. şi făcea războaie numai în părţile acestea ? De ce era Haiztit 

şi nu se mai întindea spre apus şi spre miazăzi 2... 

» Din co cauza s'a născut: anârhia după “Comod ? 

- Ce fel de monarhie cra imperiul roinan, ereditară sau cligibităt 

“să se compare cu formă noastră de guvern. Cum e la noi azi? 
- Dum a fost înainte? n 

Din ce cauze a murit Imperlul roman? Ce-ar îi trebuit să se 

- facă, spie a st amâna căderea iu? 
Când au fost Romanii mai tari şi mai uniţi? în timpul regi: 

"tului, al republicei sau al imperiului 2 Şi anume în ce epocă? 
" Să spună fiecare elev, care din. oamenii mari, studiaţi până ati 

îl piace ral mult?. Care îi place. mai puţin ?: Pe care-l admiră? 
„Pa care-l iubeşte? Şi pe care-l dezaprobă şi-l osindeşte ? Care răz- 

botu i se pare că a fost purtat pe drept şi care pe nediept ? Să 
“spună fiecare ce bătălie i-a. plăcut” mai mult? Alături cu cine arii 

= vrut el să se bată şi în contra cui? Să tal spună, ce legi i ga 

- părut drepte, şi ce legi “nedrepte, şi pentruce ? Cari” din epoci 

îstortel romane îi place” mal mult, și pentruce ?'). 
Din Istoria Grecilor: | 

| Din ce pricină s'a început - războtal Grecitor <u Perșii? De ce 

- „Ta supărat Dariu pe Atenieni 2 De câte ori rau Perșii mai mult 

N decât Grecii. la Aiaraton ? Cura -se băteau unii şi cura alţii? | 

Cu ca bătălie vestită din istoria noastră se poate asămăna aceea 

dela Maraton? In care bătălie au fost mai rhulţi Turci în cuatet 
Românilor chiar decâţ Perşii în contra Gsecilor la AMuraton? 

„De ce: mai venit Spa rtanii în ajutorul Atenirnilor.2 Bine zt 
făcut ? Cum s'au purtat Atenienii - cu acel. erou de la Maratoa ? 

Ce oameni mări au mai luat parte la acea bătălie 2. 
Cum s'au purtat Atenienti cu Aristide 2 Dece? te drept au te 

- pedepsiţi aşa cei doi bărbaţi ? - 7 
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- Cine dinte Aristide şi dintre Temisocle a fost mai drept? -. 

 Dontru ce?t). - aa E a 

"Cum se stătulau Grecii în fața primejdiet 2 Era mare acea pti- 

incidie ? Cura ar fi trebuit să sc poarte atunci” Grecii? Ce stat a. 

4uat comanda tzupelor de apărare? Dece a ales Leonida “Termo- 

wiiele ca loc do întimpinare şi de opuneie în contra Perşilor 2 

Cine a făcut cel ial mare rău Grecilor. aici? Să se amintească 

satula Toporul şi pădurea“ ă lui Gr. Atexandrescu, Cum s'aui 

prtat Grecii la Termopile ? Era speranţă de victorie 2: De ce sau, 

“DStut? De ce a dat Leonida. drumul unei mari părţi din armata 

sa 7 Ce stă scris pe mo numentul ridicat la “Termopile ? Ce discuți 

erai între Grecii. după . înfringerea lor 2. Ce voiau Spartanii, ce 

«ciau Atentenil ? Ce plan a născocit Temistocle, casă păcălcască 

-si pe Spartanii şi pe Perşi ? Pentru ce au perdut bătălia Pesşii la 

„ Balamina şi peatru ce au fugit aşa de grabnic spre.Asta ? Cui se 

a foreşte scăparea Greciel în împsejurarca aceasta ? Prin se fel de 

mijloace ?. a n 

Cine avea mai mult drept să se mândrească de înfrângerea Per- 

giine 2 Atena sau Sparta ? Cum.s'a purtat până acum una şi cum 

zceialtă în diteritele lupte? $). DE - a 

„... Dacă şi în istorie se poate aplica procedarea, curis- - | 

dică a exerciţiului -spontaneităţii mintale, nu mai | 

Aacapo îndoială că nu e ştiinţă în care, mai mult. 

aaa mai. puţin, să nu fie aplicabilă, şi nu e deci . 

giiinţă caro bine predată, să nu ajute la desvoltarea 

tiferitelor facultăţi mintale, după natura obiectului. 

„. Siiinţile naturale, experimentale, vor ajuta -la, des- 

_.-xoltarea darului de observaţie. Altfel "observă un 

Şi cegil fenomenul, a cărui lege el însuşi va trebui să 

o găsească, şi cu altă atenţie ascultă, legea pe care 

pzofesorul imediat o spune singur, scutindu-l pe el. 
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de muncă. In științele noologică, raţionamentul, ju. 
decata, sentimentul, fantazia, toate iau un avânţ, se 
„încordează, pentru. că li se cere un rezultat, un.pro- 
„duct, care nu li se dă deagata. 

Ăfetoda euristică în, predarea filosofiei. — La, obiectul 
_ jilozotice nu mai încâpe „nici o îndoială despre.apli- 

„. cabilitatea metodei active. Voiu învedera-o în specia: 
“pentru lămurirea. noţiunilor de morală, ce se-.poi 
întâlni la or-ce obiect de studiu, i - 

Să presupunem că ar. îi vorba despre zeracilate “Si minciună, In procedarea declamațiunii, profesorul: “spune: „E rău a minţi. Ce urâtă, e minciuna! „SE 
spuneţi totdeauna adevărul. Câtă demnitate şi curaj; „În omul care nu minte nici odată! Şi altele, curi, 

"în detinitiv, se reduc la acestea. Profitul e: poate, că se câştigă aversiune pentru minciună,. înclinaţie - 

pentru adevăr, Dar elevii nu află despre. adevăr 
şi munciună mai multe de cât Ştiau înainte. Ceea-ce trebuia să înveţe,. se presupune ca deja cunoscuţ: . şi pe temeiul acelor cunoştinţe presupuse, se toarnă fa discursuri patetice, Fie-care înţelege în felul Său. adevărul, şi la urma urmelor. se constată că ei nu „Se înţeleg tocmai bine între ci, 

Altă procedare — n'aş: putea-o numi mai just. decât a Papagalismului, — consta în' a da definițiile „„ acestor noţiuni: se 'arată în ce constă, în mod sumar: %i abstract, veracitatea, munciuna.; care sânt urmările: ior. Elevul învaţă, ce-i Spune profesorul, sau cât stă. „Scris în carte asupra acestor lucruri, [ se comunică. 
*



„şi el le memorează, rezultatele ultime, la cari a ajuns 
vețlexiunea unuia 'sau mai” multor, cugetători - în. 
„uceastă, privinţă, Despre calea urmată de spirit în 
stabilirea acelor adevăruri, nici o ideia. Nu o de loc 
de mirare, dacă, prin acest; mijloc, învățământul 

devine, greoiu. ă 
“ALLă procedare, despre'care a mai fost vorba, & & cea, 

“umiversitară. S8 ţine-un discura, să zicem frumos, 

„asupra chestiunii. Când se termină : ultima frază,” 
profesorul își ia pălăria si ploacă — presupui că nu 
înainte de a fi sunat clopoţelul pentru ssirea din: 
clasă, îi 

>. Blevii au stat în. tot timpul cuvântării cu ochii 
"Ja, protesor, ascultând sau gândindu-se aiurea. Cine 
poate vodoa în spiritul lor ? „După explicare, nimeni 
nu-l supără cu întrebări despre ce s'a spus, nimeni 
nu-i ispiteşte să vază dacă au: înțeles, cât și cun a * 

înțeles. Fiecare elev îşi va da seamă despre. asta, 
când îi va veni rândul să fie „asculiat“, Până atunci 

cine că are cu dânsul ?. Urmăreşte ori nu,;- înţelege 
ori nu cele ezplicate, — treaba lui. Destul .că stă N 

cuminte în bancă; că ă ştie „când e „scos la lecţie: : : 
că are "notă buni la examen, „şi trece clasa. - 

"pa: lângă i acoşte piocedări,. maj . esto . aceea care 
tinde Ja. “ dostoltarea spiritului prin punerea lui la 
lucru pentru căutarea adevărului. Me . 

Protesorul porneşio nu - dela reguli generale si 
definiţii abstracte, Bi 
Începe cu un exemplu conezet; povestind oi 

tâmplaze reală „sau. îne hipaită, 
„4. Găpăneszal, — Dieta, a “1
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Un şcolar, “jucându- se prin “curtea :şeolii; asvărle 

co piatră şi sparge un geam. Intrebându-se cine 3 

„spa irt geamul, el răspunde -că nu ştie. 
— Cum se :chiamă aceasta ? 
— Minciună.. 

— Ce va să zică deci a minti? 
— A spune ceeace nu este. 
"— Şi a-spune adevăr, ar însemnă...?, 
_— A spune ceeace. este, : 

- 1— B aceasta o definiţie complectă. a mainciunei şi 

 edevărului? 
Elevii se vor gândi şi vor răspunde întrun -fel. 

Să presupiinem cazul cel mai.rău, că răspund afir- 

mâtiv. Se vor cere alte exemple de. minciuni. Elevii 

vor “da fel de: del. p- 
„Intre ele poate se va înimeri. vre- unul care să nu s8 

„ potrivească tocmai cu definiţia. Dar:să presupunem 
"şi: aci cazul cel mai greu: toate exemplele date. de 

„ elevi; convin definiţiei: defectuase,: Profesorul spune 

atunci! singur un exemplu. a 
Cei vechi: ziceau, şi multă lume. tot mai zice şi 
azi, că pământul stă. fix, aşezat pe ceva, “Şi că. sod- 

„rele se învârteşte, împrejurul pământului. 
E aceasta adev rate i e 

N RE 

-— Va'să zică. minijeau cei - „vechi: când. “spuneau 
o aceasta ?. e 

= Banu, căci ei aşa credeau: că-i ndevă: at. Nu 
ştiau, ce ştim noi, că pământul se înyârteşte e impre 
„jarul soarelui, 

= . . EI . s 
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__ Day cu toale acestea, ei spuneau ceeace pu este, 

Atunci definiția voastră nu e bună. . 

Se va spune de ce nu e bună, ce defect are, Ce-i 

>nai trebuie spre a deveni corcetă. Se va găsi, că . 

- mai trebuie. adăugat, între notele deja spuse: ale 

minciunei ; — « spune ceeace nu este, — şi nota:. cu 

 imtenţia de « induce în eroare. Invătaţii vechi nu vo- 

“iau_să înşele pe nimeni, când „ziceau că soarele se. - 

“învârteşte împrejurul pământului. Ei aveau conşti- 

“inţă despre nepotrivirea vorbelor cu fenomenele sem- 

pificate în acele vorbe. Spuneau 'ce ştiau, deci ade- 

„zarul subiectiv, necunoscând pe cel obiectiv: [Elevul 

însă,. din exemplul anterior, -stiă, cine a, spart  gea- 

_xnul, pentru că îl spirsese chiar el; şi ziceă totuş 

că nu știe. Mintia; ascundeă adevărul obiectiv, pe 

a
.
 

care-l cunoştea, și induceă astfel în eroare, cu şti- 

"îmţă şi voinţă. -- - 

Cu atât încă nu s'a sfârşit cuprinsul noţiunei min- 

ciună. Definiţia tot nu e complectă, nu cuprinde 

“4oate cazurile de minciună. 

_Un elev—e bine a se lua.pe cât se poate oxem- 

ple din cercul “experiențelor zilnice ale auzitorilor şi . 

a-i pune pe ei în scenă —'un elev, Dumitrescu, pu- 

pându-se cu uu coleg al său. lângă fereastră, voieşte 

al. păcăli“, si îl face, într'un chip sau altul, să 

spargă un.geam: or îi îndreptează mâna spre gean, 

“eri se pune în dreptul geamului, îi “zice. să-i a- 

xunce o. carte şi se fereşte, astfel că obiectul arun- 

"cat de colegul său, loveşte geamul care se sparge; 

or în alt.mod. De
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„Cine a spart geamul: ? pl-a spart cutare, Vasi- 
escu răspunde el“. 
-B adevărat? Nu. Cu toate aceştea, "vorbele lui c0- | 
respund cu realitatea; geamul a fost lovit de Vasi-" 
“escu. Dar cine l-a itcut pe -acesta să-l. lovească 2 
„Dumitrescu; Deci, cine e adevăratul autor. al Spar- 

grei goamului ? Dumitrescu. Când acesta zice: „Y a- 
. silescu a spart geamult, e un adevăr formal. nu. 
“real, In fond, el spune o minciună. 

“Deci, încă o corecţiune a definiţiei :. „Cele. spuse 

“să corespundă. cu fondul lucrului, nu cu aparența lui, 
«Alt caz analog. Un şcolar. plecând de-ăcasă, umblă 

.„ hoinar, . ştregăreşte pe unde îi place şi cum îi place. 
“Cu zece, cinci spre zece minute înainte de a so da 
drumul: dela şcoală, se strecoară în clasă. „Ai fost 
la şcoală“ ?. îl întreabă, acasă. „Da, am fost. 

Se va cere părerea - elevilor asupra acestui caz. 
Cred ei că acel tânăr a spus adevărul? „Dacă nu, 
de ce nu? Ce s6 înţelege, în. fond, prin „a merge 
la şcoală“? A sta numai un siert ce ceas din doui, 
trei ceasuri în clasă, şi tot restul timpului atari, 
p- -aiurea ? De sigur că nu, ci tocmai din: contră. . 

Şi. aici, prin urmare, vorbele corespund. numai cu 
aparențele lucrului, nu cu iondul, cu esenţialul lui. 

= Aşa dar a minţi pare a însemnă: „ă& Spune ceea- 
ce nu este-coform cu fondul: lucrurilor spuse, în 
'scopul.voit d-a induce în eroare“. Sau: a deşteptă in- - 
'tenţionat prin cuvinte, în mintea, altora, idei necon- 
forme cu adevărul obiectiv complecte.” 

Un iezuit, voind să facă a se. acuză un nevinovat, 
“când depune jurământul, adaugă: ndur că e adevă-
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rat ceea-că spun, cum e adevărat că stau cu picioa- 
ele pe aceste scânduri“. In adevăr, pardoselile ca-: 
merei erau de' scânduri ; dar iezuitul avusese grijă 
d-a pune de acasă nisip în cişme ; asticl că el în rea: 
litate sta cu picioarele î în nisip “nu pe scânduri. Jura 
el falş sau nu)? Elevii îşi vor da părerea asupra 

acestui caz de adevăr. iczuitie, Li se vor” aduce, şi 
“cere şi alte exemple “de: minciuni dechizate. Cu 
modul acesta, inteligenţa lor. se va deprinde a re- 
cunoaşte şi demasca minciuna sub diferitele ei iorme 
„Minciunile. spuse, însă, nu acopăr în toată întin-. 

“dorea, câmpul vast -al'minciunei, sub toate „formele 
ei. Omul nu. minte numai cu. vorba ;. minte şi cu . 

"Tapta, cu mimica, cu tăcerea; minte prin orice ma- 
mifestare exterioară. . 

Cel-ce: caută, primeşte şi menţine o funoţiune ] pu- 

„blică,. de care se ştie or se dovedeşte.. incapabil; 
- minte în acţiune. 

- Cei ce primind o stujbă publică; jură crediţă şi 
supunere constituţiei şi legilor ţării şi totuşi le calcă .. 
sau, în exerciţiul funcţiunii, lucrează în contra lor 

şi încontra statului, al cărui slujbaş este, comite 
acte de minciună neiertată, | ii 

Preotul, care 'nu crede, şi continui i arsi, ase: 

menea, minte ; şi altele. 
Se pot căuta, exemple de minciună prin gest, or - 

mimică şi prin tăcere. e | 
“Astfel” definiţia minciunei, şi deci — mulatis mu. 

I.Un esempiu de acest fel de minciună în Riureanu,-., Nout 
"istorioare p. copil“, oveştea intitulată : „Bucata de carn , 62 
ed, din 1897, P po = “P :



242 
  

fandis — a. adevărulii, trebuie din nou modificată 
"spre a coprinde toate cazurile, 

"A. minţi este a, dezorienta inteţionat spiritul altuia 
asupra adevărului obiectiv complect, pzin ori-ce iel 
de manifestare externă. 

Veracitatea este. deprinderea d-a face să se nască 
în spiritul altora, prin or-ce manifestare exterivară, 

aci ideie conforză cu realitatea cunoscută de .noi. 

Ce face pe om să minţă ? NS 
După ce s'a găsit formula: minciunei, e. interesant 

şi instructiv a se cerceta cauzele ei. De ce minte omul? 
Toţi mint oare din aceiaşi cauză ? Se va întreba de 

„ce a minţit elevul, care,: jucându- -se, a spart gea- 
„mul? De frică. Dar cel care a pus pe altul să arunce 

în geam? Dar cel ce primeşte o slujbă, la „care m, 
se pricepe? Tot de frică ? Nu... - 

Se vor găsi astfel diferite cauze. Unul minte de 
frică, altul din răutate; unul din interes: unal 
patrulea se va descoperi. că minte din dorința d-a 

„ idealiza- actele 'sale sau ale altuia, d- a înfrumuseta 
„evenimentele exagerându-le, 

O minciună e deci a, lricoşilor, semn -de. poltro- 
erie, de laşitate ;-alta e a egoistilor, semnul ten- 

“dinței către nedreapta . „cotropire; alta -e a răilor, 
„semnul răutăţei diabolice, care se complace în a vedea 
pe alţii în necaz şi supărare; alta 'e semnul unei 
iantazii nedisciplinate de rațiune, — cum se găseşte 
ile. ordinar, la copii mici şi Ja vânători, şa. 
„Se va stabili astfel; că nu toate minciunile: sînt 

agale de culpabile ; că unele sînt chiar cu totul ne-! 
N . i . >.
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“xinovate, precum minciună din umânitate, spusă cu. 

intențiune d-a facă bine cui-va, fără a aduce, in 

acelaş timp, vătămare societăţii. : - 

Se” vor căuta exemple de fiecare fel. deosebit că 

cauze. 

“m morală, ca-si în medicină, - cunoastere ea cauze- 

lor contribuc la vindecarea răului. Da 

Atară, de neadevăul spus din iubirea de oameni, 

se va dovedi, .că toate: celelalte se reduc la motive 

râte, rele sau. ridicole. Daca se învederează natura 

vepulsivă a cauzelor, se sădeşte. în suflet -pornirea 

d-a fugi de ele. Instrucţia” ajută astțel la educaţie. 

“Acest ajutor se va îndeplini. întrun grad mai mare, - 

când instrucţia morală sc. va complecta arătându-se 

si urmările minciunei. Ce se . întâmplă . când. spune 

cineva, o minciună, şi anume, mai. întâi, pentru al- 

„ţii? Apoi chiar pentru mincinos : LAe a 

Dnpă gravitatea” urmărilor” ei. pentru societate, se 

taxează şi gradul “de răutate al minciunii. De unii 

-mincinoşi ni se face milă ;.— aşa - sînt tricoşii ; de 

alţii râdem, — fanteziştii : . de alţii ne - -supărăm,, — E 

evoiştii ; de-alţii ne revoltă în: cel mai mare rad, - 

— maliţioşij,. răii. 
| 

- Numai în cazurile. din urmă se. „găsesc alinse mai 

simțitor interesele sociale. „De, aceea, şi reacţiunea, | 

“noastră este mai violentă, În celelalte cazuri,. Wrmă- 

“zile cad mai: mult asupra, mincinosului.. .- 

Când unul minte de frică, umilinţa lui deşteaptă. 

în noi milă sâu dispreţ, după” împrejurări. In aMÂn- 

două cazurile demnitatea lui personală sulare o ştire
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bire, Când ininte, casă  îniloreaseă 0 naratiurie, 
- xâdem de îicurcătura în care. se punt gratuit, Nu 
„e minciună, care să nu se dea. pe faţă. E comic, dat 

si trist, a vedeă. spiritul omului muncindu-se £ in- 
venta minciuni noui spre a drege pe cele vechi. , 
„Pentru fiecare din aceste cazuri elevii vor căuta 
exemple, cicate de ti sau allate în scrierile autori 
lor români, latini, fămcezi, citiți în clasă san în parti- 
cular, acasă, de elevi, cu ocaziă studiului literatarii 
nâţionale şi a literainrilor „stzitine. | 

Dizi aceste trei puncte de vedere se vor trata inaie 
virtuțile și datoriile; întâiu se va determina notiunea 
lor; al doilea se ca căuta rățiunea lor da fi, weneza, 
căvzăle lor; ăl treilea se vor considera urmările î0x 
pențeu societate sau ' natura. lor morală, rațizaza 
pentru care sânt „FEcomandate (opusele lor, inteyrziee) 
de morală, 

"Toate aceste consideraţii se vor face: po cale în- 
. ductivăc Elevii Singuri, analizăud un. exemplu con 
"cret întâlnit, pus înainte de profesor, vor putea eiia 
„adevărul, Vor avea nevoie numai să jie conduşi priza 
întrebări şi „ajutați a tormula mai jos răspunsul ca- 
finitiv în termeni ştiinţitici, preeişi. 
Din. modul indicat aci peniru. tratarea unei virtuti, 
Şi î Qetectului” moral conrespunzător ci (bciacitatea 
upisţeiulid) se va înţelege. cum ciedem, că Sar pulea 

- propune mai cu folos! Şi cu interes toate celelate 
noţiuni morale: 145 un disce Giiiies,. aa 
„E destul a desveii spiritul metodei; Aplica 
Ja ditâritele cazuri conerete se pot lăsa în s 

> 
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şascina profesorului inteligent, și pregătit pentru ci . * 

piara, sa. Numai el va ţi în stare a adapta o metodă 

generală la condiţinnile speciale, prin natură, lor va- 

zinte şi varinbile,—ale unei clase anumite de elevi. 

Numai el va fi în stare a vedea cât poate prinde si 

coprinde spiritul auzitorilor săi, de. unde si-i îea și 

cam. să-i ieu, spre a-i face să so intereseze de » 

Ghastiune şi s'o priceapi. Acesta e roștul avtei lui. - 

didactice. Dacă el nu va poseda. cel putin noţiunile 

indispensabile ale artei didactice, în zadar i se va 

vorbi fie do spiritul -unei metode, fie de aplicațiile ei 

speriale. Spiriţul metodei nu se va pricepe; se va lua 

în locul lui Iitera: metodei, iar aplicaţiile ei speciale, 

învEiute pe derost, vor deveni reţete pedantice, rigide . 

şi carte, nişte adevărate instrumente de . tortură.. 

be lângă exemple scurte, ga cele de mai sus, se 

„vor întrebuința cu folos biografiile oamenilor mari; 

- faptele, ovenimentele şi caracterile istorice, discur- 

„surile cu conţinut: etic din: literaturile vechi și “mO- 

- darne, analiza de proverbe şi de maxime celebre, 

cârul se întâlnese.în lectură şi compoziţii. a 

lin exerciliu escelent în: desvoltarea judecății mo- 

rate constitue analiza critică, din punct de vedere 

etic, u caracterelor şi actelor personejelor din piese. - 

de tentiu şi nuvele literare mai lungi, cari, în mare - 

pazte, se vor, ceti liber. de elevi acasă, după reco- 

mendația profesorului, san sei vor. analiza în clasă
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. Import anta- metodei aetiv e. 

Metoda activă, care tinde a deprinde pe elcvi să 
„Băsească. singuri, cu. mintea lor, adevărul ce. vrem 
să li-l comunicăm, e în acord, cum observă IL. Spex= 
CER, cu întregul mod de funcţionare al minţii ome- 
eşti în epoca istorică în care ne'aflăm. Procedările-. 
«idactice au. mers paralel: cu metoda generală a 

Spiritului unei epoci. Ie a - 
Spiritul omenesc s'a emancipat de tirania hotără- 

-xilor dogmatice, el caută: să-şi dea seama. prin el 
însuşi de adevarata natură a lucrurilor, -“Pimpul mo-- 
tern a pus: toate chestiile din nou în cercetare Şi 
disetiţie. Daubito al lui DESCARTES caracterizează starea 
de spirit'a: timpului nou. a: 

Această, atitudine - a minţii: a trecut, sub o “fovmă 
anumită, şi în procedările de învățământ ale şcolii. 
Astiel se caută, prin îmboldirea sponitaneităţii, să. 
se deprindă eJevii a cercetă, singuri şi a se convinge: 
prin propriile “lor îorţ, de adevărurile ce Şi. “le În- 
“Suşiau înainte „pe credit. 

Dacă sa pătruns spiritul metodei: active, - se vede: 
iinta urmărită în educaţia inteligenţei, ŞI atunci se 

__xede şi modul cum se. poate căuta aplicarea ei în ori-ce -moment al activităţii educative; | 
Modul variază după gradul învăţământului,” vari=: ază după obiectul de studiu. sau după ordinea de cunoştinţe ce se predă, şi: după vârsta. elevului, cupă faza “de destoltare Şi de orientare a Spiritului lui.



'Dela învăţământul elementar "până la cel univer- - 

sitax, metoda activă își găsește aplicaţia sa. -. 

„După cum sa observat mai sus este o eroare cână 

se crede.că toată munca şi misiunea profesorului 

de. Universitate sa sfârşit, după-ce şi-a tinut pre- 

legerea publică prin. care şi-a expus resultatul. cez- 

cetărilor si gândirilor sale unor auditori ce îl as- 

cultă şi se mărginesc să „iea note. Aceasta este 

numai-0 parte din activitatea, lui. Altă parte şi mai 

zodnică, este aceea care urmăreşte să deprindă pe 

studenţi cu metoda de cercetare, să facă din ei oa- 

meni de ştiinţă, a E 

n laboratoare, în clinici, în seminarii “studenţii 

sânt îndrumați la lucrări proprii, la cercetări şi apli- - 

<aţii ştiinţilice, unde personalitatea lor intelectuală. 

-a lasată să se manifeste liber, să se ciocnească de - 

reutăţile problemelor. Metoda activă intră în joc, - 

îu modul în care se potriveşte situaţiei şi “gradului - 

“de învăţământ. a a | 

Dacă la Universitate ea îşi găseşte loc şi rost, în 

5 formă anumită, cu cel mai” mare curânt își gi- 

seşte rolul în liceu. i Da 

Negreşit,: modalitatea _desvoltării -. spontaneiiăţii 

mintale. la elevii de liceu diferă de aceea aplicabilă - 

Ja elevii de gimnaziu. DR 

Raza vizuală a splritului lor, coprinsul de cunoş- . 

tinţe, gradul. interesului teoretic diferă. ' Procedareă, 

profesorului trebue să se adapteze acestei difereni, 

“după cum trebus, de altic], să, facă acelas lucra şi 

profesorul de clasele primare, institutorul, fată că 

cel de gimnaziu şi acesta faţă cu cel.de liceu...
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Sânt nuante de procedare, pe cari cunoştinţa DE „ hologică a vârstei elevilor O Sugerează simțului pa- _dagogic şi pe cari experienţa, &rămădită în ştiinţa „educaţiei, le indică în orientarea, pregătitoare prez- labilă a profesorilor, a | ŞI faptele, lucrurile, fenomenele ce le punem în- naintea miniii elevilor, şi termenii în cari ne îer- „Mulăm gândirea şi exemplele de cari ne seryim -. pentru a le face mai înțelese, şi modul în care ex- - Primăm şi înlănţuim întrebările, toate se deosebesc dela un grad la altul de învăţământ, potrivit putezi- „or aperceptivității elevilor, -. . 

Câteva reguli pentru punerea. întrebărilor. 

„Metoda activă, se. caracterizează, mai ales în for- „mele ci inițiale, prin curistj-d. Se stimulează enezgiile mintale şi. activitatea : spontană, prin întrebări, Se. „ atâţă curiozitatea şi se îndreptează mintea, în aru- „mite direcţii de cercetare, a: adevărului... O întrebare bine pusă dă spiritului puteri şi ja- mini descoperitoare. a 
A" pune bine întrebările e artă. | = 1.0 primă regulă este Să, nu se .uite că învătă- “mântul unei clase este colectiv, că întrebările au trebuesc puse unui anumit “elev, chemat şi nui „mai dinainte, ci clase întregi, anonim, Toţi elevii trebue să gândească ]3, răspunsul de dat întrebării. Profesorul indică dintre toţi un anumit elev, care să răspundă, apoi pe altul. la felul acesta toată clasa s atentă şi munceşte cu miiitea. ÎI
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"o. Să se cvite întrâbările 'cari nu dau deloc de 

“-sândit, cuprinzând . răspunsul. în chiar formularea... 

Jor, .precum . și acelea cari nu dau 'minţii nici-un 

“punct; de sprijin; nici-o indicație, în ce directie să, 

caute răspunsul. . ÎN e | 

„Bi unele şi altele „nu-si ajung scopul, "sunt neig- 

lositoare, unele fiindcă îi dau rezultatul de-a. gata, 

„celelalie fiindcă, îi sugerează iluzia unei slăbiciuni 

descurajatoare, prin o dezorientare, care dacă.nu e 

„intenţionată din partea profesorului, nu e mai putin 

'păgubitoare pentru disciplina mintală, 

i De ordinar, se împart întrebările în două catego- 

ii mari: întrebări recapitulative şi întrebări - pro- 

_gresive; primele au. de. scop a rechemă în memorie 

. cunoştinţele dobândite, celelalte să facă spiritul a 

“ajunge la dobândirea, de cunoştinţi naui: său .ele- 

“mente noui de experienţi. a 

Impărțirea, aceasta, are: un singur folos, dar destul 

do.-mare: deosebeşte, în linii mari, adevăratele în-. 

ircbări -curistice de cele ec nu auacest caracter. 

E o greşală a se crede “că : orce întrebare, care 

provoacă un răspuns din partea elevilor, constitue | 

o aplicare a principiului euristie, şi duce la. desvol- 

tarea, spontaneităţii mintale... 

“Rechomarea cunoştinţelor în-memorie, se face or) 

ca să ne asigurăm de existența lor, de păstrarea şi . 

“asimilarea lor; deci în scop de tumen; Or ca să ne. 

ajutăm de ele spre a îndrepti spiritul să întrevază 

ex să deducă alte cunoştinţe, deci în scop introdue-. 

- sir şi stimulator, ca pregatire a apercepţiei şi a acti-. - 

vității spontane,



nainte sau -chiar atunci. se 

_ i | Mi a. a , 
3. ! i 

“E una din tormele stângăciei în punerea întreabă. 
_zilor, când se întreabă de-a: dreptul despre rezulta: 
„tele de obţinut numai prin activitatea bine condusi 
„a spiritului, sau despre cunoşiinţi-cari tocmai tre. 
Duiau comunicate de propunător.. - 

4, Sar puteă chibzui o altă. împărțire a felului 
- întrebărilor, în care. să intre; ca una din părţi, şi 

„ întrebările de recapitulare sau de examen. CR 
„După. cum acestea sc adresează memoriei; sunt alte 
întrebări cari se-adrescază altor facultăţi ale. spiri- 

„tului. S'ar putea astfel găsi atâtea leluri de întrebări <âts funcțiuni intelectuale sunt, la stimularea acti- 
vității cărora tinde formularea lor. .- 

Sint astfel întrebări cari au de scop a trezi si: 
exercită facultăţile de observare, când se cere elevi- 
lor să descrie înfăţişarea caracterististică a unui lu- 
cru, a-unci fiinţe, a unui fenomen ce-l are sub ochi. 

Sunt altele care se adresează facultăţii de a găsi 
„semânari și deosebiri între lucruri, când se cere să se Îacă 0 comparare: sau un - paralel între anumite date prezentate spiritului în intuiţie sensibilă sau imaginativă, aa ” a 

Sunt întrebări cari se adresează facultăţii. de şi- -decată şi de raționament, când se: cere, din anumite „date; din anumite cunoştinți reimprospătate” or ca- 3 

municate atunci, să se t 
n azuri şi exemple se caută o regulă sau. un, principiu, fie pe cale deduc- tivă, când dintrun adevăr bine 'stabilit de mai îu- 

; cere 9 urmare, în o ana- mită direcţie. ăi i. a : Si 

„tragă o concluzie: fie pe câle .! „inductivă; când din-mai multe ce
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- Sunt întrebări cari se adresează imaginației, altele, 

cari depăşesc cadrul activităţii pur mintale, şi tind. . 

a stimulă puterile mai adânci ale sufletului, senii- 

sentul, în diferitele lui forme . de tuncţiune.. După 

varietatea, acestora, sarputea stabili alte atâtea ca- 

tegorii de întrebări, având ca trăsătură comună, - 

tendinţa de a pune în mişcare unul din sentimen- 

tele a 'căror desvoltare trebue pusă, între preocupă- 

rile permanente ale educatorului. e 

„Dar despre aceasta se va mai vorbi.când se va 

ivată despre preocuparea sccial-umanistă a învăţă- 

monta, SI Ie 
A 

 Resultatal educativ al stimulării spontaneităţii. 

" Resultatul acestei procedări este că noţiunile ailate 

"chiar de elevi 'se înfig mai adânc. în şistemul inte-. 

Jeciual: 6le sînt; cucerite, căci sînt productul niuncii . 

lor întelectuale ; spiritul crede în ele mai degrabă 

şi. mai mult, decât în cunoscinţele învăţate numai 

din auzite. DR i aa 

„_ Plăcerea ce însoţeşte apoi această activitate spon- 

tană, e un stimulent. la muncă şi e un. ciment 

psichic pentru cunoştinţe,” Cunoştinţile căpătate-cu 

„plăcere, se leagă mai durabil între ele şi de sub- 

stanța sufletească prin însăşi faptul plăcerii. 

Cu modul, acesta se desleagă-o altă chestiune din 

didactică; cum să. facem pe: copii să ţină minte 

cunoştințele aflate? -- | 

„Cum se desvoltă memeria ? a e



„ele între ele şi toate împreună de' cele nai durabile! 

trainic, cu însemnată putere de coesiune. 

” 42 

  

Un mijloc vethiu, dar sigur de altmintralea, pentru! - desvoltarea, memoriei e” vepejirea.. De acest mijloc 
nu ne putem scuti nici-odată ; însă cu o singură, 
condiţie : ca să fio îndeplinită, întelogerea, Când luc- -. 
rurile sânt bine înţelese şi sânt cu plăcere cunos- 
cute, .ele se memorează, căci se alipesc mai durabil 

| 
| 

incontestabil, şi fără înţelegere 'se. poate memora! 

Și nai vechi, alcătuind asttel uh bloc strâns foarte 

„merurile. Dacă se repetă de multe ori, se repetă 
mecontenit, cele mai absurde împărecheri de cuvinte,. nonsenzurile cele mai bătătoare la cap pot fi, în cele 

j 
| 

e] 

! 
, 

din urmă, memorate. Dar aceasiă prucedara e bar- bară şi nu mai e nevoe să spunem că e antipedugogică. 

Poate vor gândi unii însă, că, aplicând principiul 
didactic de a ne adresa spontaneitâţii elevilor, si a na spune chiar noi de-a dreptul adevărul, pe care 
Var putea afla şi elevii, sub “conducetea noastră, e în definitiv numai o perdese de timp. Cei mai pru- <denţi poate nu vor spune că e numai decât e per- dere de timp, în senzul că nu se profită nimic, ci pentru cuvântul că ştiinţa e lungă : şi timpul scurt; Bă 

si dacă se dă astiel în porţii misi. adevărurile, atât cât prinde mintea copiilor singură, resultatul. ultim ar Îi că se va ajunge la sfârsitul anului, fără să se djungă la. sfârşitul materiei . prescrise în. prograiaă La aceste consideraţii s'ar putea răspunde în mod prealabil 'că, daci, odată se recunoaşte că principiul - didactice însuşi e valoros şi superiar, faptul că adi.
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tonte, 

toată răspunderea, şi deci asta echivaliază de mai - 

insinte şi numai cu o -sentiniă dată conta ler 

„Când vom trata chestiunea programelor, vom mai ..- 

dosvolta şi chestiunea materiilor, de predat. 

Deocamdată «observiim, în treacăt, că ştiinţa nu . 

este în sine nici lungă, nici scurtă, Stiinţa.nu e e 

entitate cu proporții absolute; 'e. atât, cât o posedă . 

mintea: omenească, şi atât -cât poate' să încapă în 

siniea cârs se ocupă cn dânsa. li. şi vastă, e si 

elementară,- e cum'.0. are cineva şi cum vrea se. - 

comunice. O ştiinţă se poate propune, țără să so 

termine, în zece ani; şi se poate expune, în esenţa 

“si, în câteva luni. Totul -atâmă de alegerea cunos- - 

" 1ânţelor ce trebuese câştigate în limita timpului de 

“cars dispune oraral unui „obiect la scoală, unde can- 

titatea e condiționată, de altfel, şi de factorul .me- , 

- “odei rationale. e e 

"Bi afară de aceasta, în delinitiv, nu se ştie când... 

este mai multă perdere de -timp? Atunci când se 

dau treptat-treptat cunoştinţele „ce 'se asimilează . 

“ îuutată, și fac-să crească. astfel energia mintală prin 

o brună substanţială” şi întăritoare ? Sau când se: 

grămădesc cu repeziciune cunoştinţele neasimilate.. 

si nessimilabile, aruncate în capete ca în o magazie, * - 

Tiză să se prindă şi să- se organizeze în spirit, aşa 

că se desfac şi se scutură. din minte după irecerei | 

anuliai şcolar, întocmai cum se scuturi de apă pă-.- 

săziie ajunse pe mal, după ce au “trecut gârla ? . 

Ştiinţa, ce se dă astfel în silă şi cu toptanul, rămâne . 

ace să cadă asupra acestei-alcătuiri şi rutina 
pa ; poata fi aplicabil din cauza unei alcătuiri exis- 

e 
i 

> 
! 

"7, Gevănescal, — Divastica, : : , gr
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sa  grămădire de elemente străine încapul elevilor, 
şi mintea se simte aşa de împovorată şi. de obosită 
de greutatea cunoştinţelor anorganice, în cât elevii, 
la sfârşitul ănului, se leapădă cu: entusiasm şi de 
«le. şi de cărţile ce ie conțin. - --. 

„Atunci, care e câştigul ? Unde e perderea de. timp? 
Incontestabil că perderea adevărută de timp e în lă- 

comia imprudentă şi păgubitoare de a tiesi cât se poate 
rai multe cunoştinţe neasimilate, cari; neputând îi 
mistuite de spirit, nu se transformă in forţă, ci pro- 

- duc o: adevărată idigestie intelectuală. 
Facem, în fine observaţia următoare, întemeiată pe 
fapte. Este absolut neîntemeiaţă temerea că între- 

- buințând metoda, activă, euristică, în predarea învă- 
- ământului, nu'se ajunge să se termine toată ma- 
„teria prevăzută în program până la sfârşitul anului. 
„9 experienţă; convi ingătoare Sa făcut, în astă pri- 
vinţă, la Scoala de aplicaţie a siminar ului pedagogic 
universitar din laşi, -chiar în primul ai de funetio- 
nare, Deşi şcoala “s'a deschis în Noembrie 1899, toţi 

| profesorii şi-au terminat materia de . predat prevă- 
zută în program, până -la sfârsitul anului, întrebuin- 

 tând tot timpul metoda: curistică. Si să "se noteze 
„că aveau de luptat cu toate greutăţile. începuturilor 
„unui experiment pedagogie nou, greutăţi mărite . 
de nevoia încercărilor, în mod firese nesigure, ale 
practicanţilor, cari se 'exercitau în arta didactică. 
Dacă în anul! întâiu: al: Şcoalei,. când tradiţia nu se iormase, când durata de predare a fost redusă cu. două luni, când. s'au pus în drum atâtea piodice ne- prevăzute, tot s'a isbutit să se ternine bine întreaga:



inaterie a programei anuale, astu e o dovadă că, în. 

metoda activă de predare, însă-şi nu există nici-o 

cauză de întârziare a mersului învăţământului. B3, 

"poate mai degrabă se găsește 0 „cauză de accelerare 

alui. - s. 

Aceasta nu era greu. să se vadă a priori. Un ms 

zit nu i-a trecut nimănui prin vând să tăgăduiască. 

metodei, anume că, stimulând activitatea mintală. a 

„copiilor le exercitează spiritul, le deşteaptă, puterils. 

de observa aie, de judecată, de raționament, cu alta 

„cuvinte, le creşte, le întăreşte şi le ascute inteligenia. 

De aci era uşor de prevăzut că funcțiunile mai 

agere ale inteligenței vor înaintă tot mai repede în 

prinderea şi asimilarea. cunoştinţilor. La început, na- 

“tural, mersul poate păreă "mai încetinel ; dar, după 

ce trece primul timp de elaborare a cunoştinţelor 

şi de întărire a spiritului prin gimnastica activi- 

tăţii. spontane, mersul se iuteşte treptat; şi acu- 

mularea.. de. cunoştinţi: asimilate şi de energii câşti- 

gate îi împrumută o repeziciune firească proporțio- 

mală cu timpul întrebuințat. Cu cât înaintează, şi se 

apropie de capăt, .cu atât devine. mai accelerat, fără 

a fi. „smperticial 

6) Invăţâmintul să: fie interesant 

Intre condiţiile mai principale de: îndeplinit în 

didactică, pentru ca învăţământul să-și producă, e- 

fectul său, este şi aceia ca învăţământul să fie ia, 

teresant. - - - 

Când se. îndeplineşte numai condiţiunea de! ctari-
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tate, când inteligența, urmăreşte: pas cu pas, şi cu „Succes, o desfăşurare şi o înlănțuire de idei, pe care o pricepe, se produce o plăcere, plăcerea, intelectuală, - > Atunci -avem numai : interesul curat formal, teo-. „Tetic, condiționat de plăcerea ce se naşte, când pu- terile intelectuale se simt crescând, când lumina se - iace din ce în ce mai largă în spirit, limpezind pro-  blemele vieţii şi ale naturei, 
„Mai este însă un interes ce trebuie satistăcu:. Când vorbeam despre-rolul intelectului în viaţă, Spuneam că cl's'a născut ca un "organ în serviciul instinctului. de conservare, deci din interes practic, "Şi că treptat-treptat, cu desvoltarea, lui, a mai exes- cut o irebuinţă nouă, trebuinţa de a înţelege pentu. „a înţelege, trebuința “coretică. e - Enteresul. formal, arătat mai sus,. se raporisază mai mult la a doua funcţiune a inteligenţii, la fune-" țiunea, derivată, la teorie. | : Invăţământul trebue să cate,. însă, a. satisface și „txebuința primară: a înţelegerii . pentru scopul con .. servarii. şi fericirii "vieţii. Atunci aveni | isterciut praclie, a DE _ | Ştiințile se “pot împărţi, din acest punct de ve- dere, în două categorii : Ştiinţe cari satisfac ia; naalf sau în prima linie, interesul. tcoretie sau ioxmat, şi sînt. interesante prin ele însă-le; Şi ştiinţe care, în „prima linie, şe adresează interesului practic, mata- ial, şi, prin urmare, se. vaportează n tunciiunea, primordială a inteligenţi. j 

Am putea nunii, 'ca exemple tipice, de categoria întâia, matematicite, logica, filosofia în genere, și - 
îi 4 A e
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până la un punct — atîmînă .dcest punct de ine 
todă, — limbile. Putem cita, ca exemplu tipic de. 

„doua categorie, ştiințile eminamente . practice: i 
giena, medicina, agricultura, ete... 
-In aceste două, categorii de științe, exeraplificate 

prin matematici deoparte şi prin medicină, ori print 

higienă de altă parte, se vede predominând deoparte. 
interesul teoretic,: de altă parte. interesul practic. 
La mijloc, între aceste două extreme, sînt ştiinţe ce 

eoprind în cle, în proportii deosebite — atârnână i, 
aici de metodă — interesul teoretic si practic; 

Când își propune omul de ştiinţă: sau protesorml 
“să demonstreze că suma ecler trei unghiuri este 

egală cu două unghiuri drepte, nu se vede ce înte- 
“xes practic ar ieşi de aici; inteligența” e ocupată da. 
deslegarea chestiei ca de'a gâcitoare ori şaradă. T o” 
interesul se concentrează în a găsi niloacele; a căuta 
noţiunile intermediare, po baza şi cu ajutorul cărora 
să-se poată stabili această egalitate ultimă între 

"două unghiusi drepte şi cele trei unghiuri. din tri- 
unghiu. Şi interesul. e satisfăcut, sentimentul -mul- 

“ tumirii se produce, când se ajunge la rezultat. Iată 
“un exemplu clasic de interes numai teoretic. Prin 

demonstrarea, ce duce.la soluţia problemei, . mintea, 
eaptivată, urmiirepte cu aceiaşi nerăbdare xozultatuj, 
cum urmăreşte d, e. la curse, un spectator . ca xi 

virea pe călăreţi ce se întrec, curios să vadă eine 
ajunge la ţintă mai degrabi. 
Şi în celealte ştiinţe găsim, incontestabil, în diferite 
sade acest interes intelectual, În Istoric &. e. când 
se caută legătura cauzală dintre fenomene, . când se 

a



arată, din ce pricini economice, culturale, sociale a 
rezultat un eveniment mare; ca vevoluiia franceră, 
„sau ca revoluţia noastră delu 1848. când se pătrunde. 
-nexul cauzal al înlănțuirii faptelor, incontestabil că 
inteligeuţa, satisfăcută, dă naştere unui interes te- 
oretic, ... a 

Pot așa: în. toate celelalte ştiinţe, fie cosmologice, 
fie noologice, când se. sțabileşte. legătura dintre fe- 

„-.mnomenie, ori raporturile. dintre idei. . 

Dar, pe lângă interesul acesta, găsim “interesul 
“material, practic, şi aceasta de asemenea în diferite 

„„-grade, nu numai în ştiinţele pe „care le-au: citat ca 
Gxemple tipice de ştiinţe practice, dar şi în celelalte 
de o natură mai formală. a 

| Chiar matematica poate să se predeă şi dânsa în 
| “acest chip,. în cât să. mulţumească şi partea, intere- 
-“sată, practică a omului. Aplicațiile în probleme au 
„în cca mai mare parte acest rol, Problemele se pot 

>. alcătui astfel, în cât să răspundă la unele trebuinţe 
zilnice şi deslegarea lor să aducă uşurarea vre-unei 
greutăți în sarcina vieții practice. _ | 
. De..ordinar,. negreşit, astfel “se şi compun .proble- 
mele din matematică, începând de la cele -niai cte- 
mentare, din învăţământul. primar. Se şiie câtă: le- 

„ gătură are geometria, bunioară, cu viata -practică; 
după, istoricii ştinţii, ea -s'ar fi „desvoltat din chiar. 
interesul practic, din trebuinţa de a măsuia şi de- - limita _ pământurile. “Tocmai de această legătură, 
practică, aşa. de bogată în variate aplicații, se poate 

- - Pai _ - . Rs - 

a



1it 

servi învățământul s spre a trezi în suflete, pe lângă 

interesul curat formal, şi interesul material, ... 

„A satisface interesele practice, a [i interesantă, în 
sensul acesta restrâns al cuvântului, însemnează a 
pune ştiinţa în raport cu una, 'din funcțiunile . ome- 

neşti — fie speciale, îie generale. .. 
Un om, cu v înclinaţie înnăscută precumpănitoare 

-în o“ direcţie, va fi interesat special, chiar exclusiv, 
a afla cunoştinţile ce se. raportează la acea incli- 

- nație individuală a lui. Unul se naşte cu o -predis- 

pozitie către matematici; altul se naşte cu 0 pre- 

dispoziţie pentru ştiinţile de. observaţie, sau. cele . 
experiment tale altul cu tendința de a întreba, până 

Ja tovturare, natura lucrurilor spre a-i stoarce 'se- .. 

cretele; altul, cu porniri către combinaţiile de idei, 
în senzul şi scopul de a.satisface. trebuinţa * frumo- 
sului, Fiecare după predispoziția lui individuală, va 
avea o atenție mai interesată special pentru. ordinea . 

de cunoştinţe, relativ. la acea tendinţă sufletească a. 
„personalităţii lui. - 

Cariera specială, asemene, determină interesul par- 

ticular, Cunoştinţele vor fi interesante pentru. un 
xnilitar, când se vor raporta la arta lui,:.la tactică, 

strategie, etc.; vor îi interesante pentru un proiesor, 

când se raportează la determinarea. mai apropiată a 
naturii omeneşti şi a-mijloacelor de a o perfecționa; - . : 

- vor fi interesante pentru un negustor, când se vor . 
zaporta la afacerile lui comerciale ; - vor îi întere- . 

sante pentru un agricultor, când îi vor ajută să 'cu- 

noască pământul bun de cutare cultură, să ştie cum
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„„Aceste, sântiinterese speciale:  -. | 
» Dar sânt şi înterese omeneşti genevele, ce există în 
ori-ce om.riormal. Pe un. om normal, cuminte și 
echilibraţ îl vor intexesă, incontestabil, cunoştinţele 
-zelative la condiţiile :do piistrare -a sănătăţii, fizice - 
Si iutetecluale; îl vor interesa cunoştinţele cari îl 

= Yor pune în situatie do a-și îndeplini mai conştient 
catoriile lui în viaţa socială, do. a-şi cunoaşte rostul 

“lui în lumea interhumană, şi-i vor da mijloacele de 
a funcţiona ca parte normal constitulivă, în mecu- 
nizmui întreg sociologic în care (răceşte; adecă, mai 
în special, cunoştinţele ce-l vor pune în' situaţie să-şi 
"îodoplinească volul lui do cetățean. Il vor interesa 
acele cunoştinţe cari îi vor servi la susținerea vieţii . . Na . . > - „Ja triumful în lupta pentru existenţi. Il vor interesa 

Şi cunoştinţele cari îi vor da puterea, nu de a tui- 
umfla în interesul lui personal, ci de a realiza un deal, ideal umanitar, pornit, din trebuinta simpatiei ” universale, tot aşa: do general, dci nu 'de adânc, implâutată în natura oniului, ca şi interesul personal. 

Căci nu vorm considera, şi. hu so poate conşideră, ca norma! atcătuit omul, care înţeleșe şi simte că interesant pentru dânsul numai ceiace se râportează ta binele lui personal, în opunere exlusivă cu buna şiare, cu fericirea tuturor celorlalte ființe, - . . Dacă ar exista o astfel de natură, ar [i o natură monstruoasă,” | | “beci, când e vorba de „interes în învăţămân a 

se cultivă cutate plantă, sau cutare: speţă de ari- 
" imale, . 

  

| 
t şi fe învălământ intezesant“, tretuc să nu se uite 3 
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e desvolta si interesul cate se naşte din saportul 

cunoştinţelor cn vicaţa în general, pu numai ca vi- 

cața individuală, dar şi cu cea socială. 

De altfel, din paăet de sădoiă dură gi numai 
“ „psihologici, interesant dovine- fit mânbil tăiată. 
una, când se malitirăeşte orce trobuinţă, orce pa- a 
siune omenească, sau ibstinei, inditerent de 60 na- 
tură şi indiferent de ce valoare riorâlă at fi. | 

Era pr “interesant d, ex. învăţăinântiul Sotiştilor Sa 
“la (ăsbei, care propunea să dea: mijlocul dea sei. 
"dică cineva prin puterea cuvântului, prin xetorică, 

deasupra, concetiitenilor, astiel că Si stapăcasea. 

tate pe dinstincțiuni morale, şi Si propuneau, o 
faţă, să învețe pe 0i-cine arta de a dovedi, or-ââna - 

„si ozi-cui, că acelaş lucru poate să fie şi bun fi rău, 
“în aceleași: condiţii, | - 

Negreşit că trebue să tie jătresaiit uâ îavă uaibaae 

care promite si dă mijloacele de-a, câstigă glovie, 

avere şi în genere puteia iie pohitieă, lie cdhoinică 
ori sociălă, a - 

jasă, în învățământ, trebiio să se facă 0 5 &idoăţie 

a diteritelor interese după un criteriu mosal, o 

Interesul: -pragtie sau msaterial în aiterite tinte. 

i 

Jiecaia că în fiotără “stiință So pisat, Si po 

porţie deosebiti tă, şi interesul material gi inter est) 

iostial. Să Vede, aăasta în câteva exemnpre. 

e



Interesul practte în logică, 

Logica e o ştiinţă curat tormală, şi, deci, interesul 
predominător în studiul ei; trebue să lie formal. Dar. 

"când se dau mijloacele : "cum să, se dovedească so- 
fismele îa v cuvânrare. plină de raționămente - spe- 

„“cioase, cum să: se dovedeasca în 0 scriere seducă- 
toare, ca compoziţie, sau: în ori- -ce altă manifestare 
“Titerară mai complexă, “erorile: de: “judecată, atunci 
Ştiinţa, logică devine un instrument practic. In şcoli, 

_ce'e drept, din nodul cum''se propune ştiinţa lo- 
„gicei, nu prea iese acest interes din urmă. Nu vom 
„Iuă, însă, ca normă aceia ce 'se, face şi aceia. ce 
"este. Ştiinţa educaţiei: este: care. dă normele, arată 
aceia ce trebue să fie DD ă 

" Hicontestabil, că dacă, în predarea. şi iiinţei c ce ex- 
- pune Şi lămureşte! procedările artei de a gândi just 

sar adăuga şi exerciţiile practice, prin: cari Sar 
tinde a se aplică regulele, cunoscute la nişte cazuri 
concrete, spre a descurcă, bunioară, un” țesut de 
„erori logice presărate în o lucrare literară ori ştiin- 
țitică — studiul logicei ar.deveni mai interesant şi 
din punctul de „Vedere. teoretic, şi” din cel.prae- 

„tie, ÎN 

Interesul practic: în şiințele fizico-t natarate. 

Ştiinţele fizico-natiirale : au un câmp întins pentru 
desvoltarea interesului material. „Acest interes mma- 

  

1 Un manual Şcolar de logică în care se văd preocigări de Cerintele didactice, este Losica de. Aâsandra Valeri iu. Bucureşti, "1913, Ediţia VI 1919. 
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ierial e neglijat însă, când, d. e. în chimie şi în i 

fizică, se vorbeşte numai de legi generale, de prin- 

cipii și de proprietăţi potrivite - “tuturor “corpurilor 

sau claselor principale de.curpuri şi de lenomene 

cin natură, şi nu se caută, pe baza acestur: legi, să 

se explice mediul fizic- direct înconjurător. 

Poate să se ciinoască perlect de bine, în princi- 

piile ei generale, chimia; dacă, însă; când ar îi 

“vorba a explică ce e gazul aerian, ce e şi cum se . 

aicătmeşte un chibrit, -ori- sipunul, sau or-ce subs- 

tanţă uzuală, sarea, apa, etc., elevul ar vămâneă cu 

„ochii mari de surpriză, înălţând: din umeri, == învă» 

tământul, or-cât ar [i fost de clar, şi, deci, din punct 

de vedere formal, teoretic, or-cât ar îi tost de inte- 

xesant, a păcătuit, lăsând interesul practice neatins 

şi nedeşteptat.: Introducându-se şi aceste considera- 

tii, so adaugă din contră la interesul învăţământu- 

lui, în. proporţie: cu. stabilirea. raporturilor . „dintre: - 

cunoştinţe şi dintre interesele: zilnice ale vieei, 

In ştiinţele naturale descriptive, în geologie, bo- 

tanică, zoologie, se obişnueşte să se vorbească şi de 

_ detalii, negreşit, nu : numai de principiile ganerale, 

„ba încă decât se poate mai multe detalii. Dar în 

- alegerea amănuntelor ar trebui să se vadă dominând 

mai lămurit criteriul interesului vital, al intereşului. 

„practic. 

Fără îndoială, nimenea nu , tăgădueşte. importantă 

părţei generale teoretică a ştintei. Ea răspunde trebu-. 

inței de a înțelege lumea. lar, când-e vorba de'a. 

xecurge la exemplificiri _conciete, de .ce nu sar 

„căuta acestea și în vederea, celui de al doilea interes, 

- .



424: 

a interesului material? Când se fac clâsilicările. 
plantelor, animalelor, când se descriu mai în detaliu 

„„caracterile Jor şi se enumără speciile şi familiile, 
cate, pare-se, elementar să se aleagă, ca exemple, 
acele clase şi categorii de. fiinţe, cari trăiesc în 
mediul fizic al ţărei unde se propune ştiinţă. Spe- - 
ţelo de 'plante şi de animale ce or fi trăind în Aus- - 
iralia, în sudul Africei, în America, pot fi frumoase, 
interesante pentru zoolog, pentru botanist, pentru. 
specialist; dar pentru. acela care — cum e în în- 
văţământul secundar — e nevoii, din cauza IMUl- 
țimii - obiectelor de studii şi din cauza scurtimii . 
4impului, să se mulţumească numai cu noţiunile. 

- Seneralo de cultură generală ; pentru acela care, în 
aceste condiţii, voieşte că “se orienteze în . datele 
„generale: ale stiinţei, esto. logic să i so descrie în 

"detalii, nu cazurile depărtate, fenomenele şi fiinţele 
cu cari nu se întâlneşte în viaţă, ci acelo fenomene, 
fiinţe şi lucruri pe cari le vede, le utilizează, de 

„ari trebue să so ferească, ale căror proprietăţi se 
rapoartă la viaţa lui, fie în bine, fie în rău. 

Tot: aşa şi pentru istorie, pentru geografie, 
limbi, etc. a i 

„Dar în predarea chimiei, mai ales, se poate inve- 
dora şi aplica mai larg şi mai efectiv principiul de „a desvolta interesul practic în jînvăţământ, Chimia 

„are atâtea aplicaţiuni industriale. | | 
Ar fi 0 adevărată revoluţie morali şi soci sistemul nostru de învăţământ, dacă în micile- noas- tre: laboratorii sau cabinete de chimic, de pela şcoli, .. 
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—-umele binişor înzestrate ca aparate şi material 
de experimentaţie,” — profesorul nu s'ar inărgini nu-. 
msi a demonstra, în mod intuitiv, legile combinației 

corpurilor, şi a analiza composiţia, lor, ci ar căuta 
să. facă sinteze interesante” pentru folosul î în - viaţa 

de toate zilele, 
Cu câtă plăcere ar lua parte eloviul la lecţia - de - 

chimie, când i sar. arăta cum poate: să-şi. facă sin-:€ 

gur un parlum, măcar simplul oicoton. ori un săpun, 
„o-oglindă, un chibrit! Cu ce mândrie s'ar duice.el 

acasă şi ar ruga pe toată Inmea să se uite la: dân- 

  

sul, cum ştie să producă, din cutari şi: "cutari 'elo- 

mente, un anumit corp, de care toţi au novoie ! In 

coliişorul ] lui din casă sar înjgheba un adevărat la- 

vorătoriu. Pe firida, pe lereastra, pe laviţele, etaje- 

rele şi dulapuri le camerei “sar vedea 'tot felul de 

sticluţe cu. preparatele lui, şi borcănaşe de pomadă, 

„şi cutieare cu săpunuri, pe care iraţii ş şi părintii lui,-: 

— mai în glumă, mai în serios, — le ar cere la 

trebuinţă, să se slujească cu ele. 

In unele din orele de elasă, utilizate pentru luc- 

“sări practice exerciţii, -estemporale, cto., s'ar da 

" elavilor să lucreze, pe înirecute, câte-un preparat 

de corp uzual, ia toţi acelas: lucru sau. fiecăruia 

după cererea şi predispositia. lui. ” 

"Nu mai încape îndoială, că scopul. acestei noui 

metode în învăţământul ştiinţelor naturei, mar fi - 

direct, de a seoate din «elevi numai decât industriaşi 

ori negustori. Nu. Scopul este curat şi simplu numai 

de a educa, deşteptând în. sufletul omului cât se .. 

„poate mai multe puteri” atente, atingând cât se -



poate mai multe- rezorturi ale vieţei şi activităței 
ui sufleteşti. ! | 

, 

 Rosultatul cultural. ar ti din cele mai înseinnate. 
1) S'ar desvolta sentimentul puterei asupra naturei.. 

- Omul atât poate, cât ştie. Savoir c'est pouroii. Dar 
aumai atunci poate, şi ştie că poate, când din cu- 
noştinţele lui asupra nâturei, se simte în stare a in- 
terveni în cursul obişnuit al naturei și a produce, a 

creia lucruri” şi fenomene, combinând şi mânnind. 
legile loi, după gustul şi după interesul lui, 
2) Sar: desv olta, -de sigur, sentimentul solidari- 

tății dintre clasele sociale. ! - — 
. Viitorii absolvenţi ai „cursului secundă de cultură 

stenerală, or-cât de departe S'ar sui în ordinea ierar- 
„hiei sociale, or-cât. de înv ăţaţi ar deveni în litere ori. 

matematici, etc., or-cât de puternici şi de bogaţi ar 
ajunge . prin muncă şi noroc, nu s'ar mai. uita: aşa 

„xle sus şi despreţuitor: la fabricantul, care face cu. 
meşteşug” chibrituri, săpun sau lumânări. I-ar privi 

“cu alţi ochi, când şi-ar aduce aminte că şi el a în- 
_cercat odată să aplice legile ştiinţei. în realizarea 
anor astfel de lucruri “sau a altora de aceiasi cate- 

gorie. I s'ar părea că vede în. el un coleg de muncă; 
în tot cazul un artist, care sar ilustra în societâte 

„Brin mesteşugul lui, ca or-căre alt specialist de dis-- 
tineţie. Ceva din sentimentul: admiraţiei. ar influența 
aprâciarea omului, prin înţelegerea greutăților și” 

„.. meritelor operei lui. Aplicațiile practice în şcoală, de- 
zmoeratizând spiritele, -apropiind ” clasele sociale, ar 
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înobila munca, punând-o în rangul aristocrației” de 
merit şi de valoare, - .- 

3) Un. vechiu prejudiţiu domneşte încă destul de 

tiranic în societatea noastră; Meseriile independente, 

JYucrările manuale, indusiria şi comerţul sînt consi- 

derate ca ocupaţii . inferioare, mai putin “onorabile 

“decât aşa zisele profesii liberale, decât profesoratui, 

advocatură, medicina; preoţia, . magistratura. | 

" Această consideraţie se observă în toate manifes- 

tările vieţei sociale, dar nicăeri nu.se. constată mai 

evident şi frapant ca în selecţia secsuală. O'fată cu 

greu se hotăreşte a lua un negustor sau. un fabricant 

de frângii, bunioară. Odorul “visurilor ei trebuie să - 

fie măcar un îuncţionăraş cât de mic, chiar şi nu- 

mai. copist de tribunal. 1 s'ar părea o injosire îl sa 

ruşina, când ar îi nevoită să zică; „bărbatu- meu 's 

dus la prăvălie „La prăvălie! Do 

--Dar cu totul alt- iel suna, : „Î.a Cancelarie=! sa 

„dus Ja cancelarie:. ca 

- Ce chin. pentru o “fată bine crescută să s6 ; ştie na- 

vasta unui lumânărar, unui fabricant” sau vânzător 

de săpunuri, ori de chibrituri. - a 

Cel mult agricultorii mai: găsesc - graţie înaintea 

gustului rafinat al depositarelor criterulii, după care 

se judecă valorile relative ale “meşeriile sociale. * 
„Acestui prejudiţiu, explicabil prin mai multe cauze, 
se datoreşte și faptul, de - care, ne “plângeri. azi, 

__-ne lipseşte industrie şi comerţ. propriu, că fosianii 

„se îndeasă la” slujbe şi la lefuri plătite din budgetul 

| Statului, şi. nu se îndelotnicesc cu . „meşteşuguri, mo



a e mie Mee me ii a ma 

    

munca ma anuală; cu zoditoarele. afaceri de negat ZE 

“ aplicaţii industriale. : 
| Deştoptând în şcoala de cultură generală interesul 

"pentru luciări prăotice, s 27 ajuta, indirect dos s sigar, 

a distrugerea acestui prejuăițiu 

Folosul mar fi numai că-sâr învăţa mai cu. dig, 

“dar că s'ar deştepta în unii, din vreme, impulsiiie 

talentului: îndreptat; către viața practică a tecknizei” 
îndustuiale şi a comerţului “iar în alții — în tii — 

vospectul “pentru: aceste” ramuri ale specialisirei 
muncei sociale. - | | 

„Interesul practic a stilul istgrici, . 

23 siia ax trebui dsttel redată în cât să satistiză 
ai trebuinta practică a orientării în mers sul sutie- 

"tății, adică, interesul imateriă]. - 

Teamă-mi este însă că, dacă. sar cercota Şi ana 
lisa de: aproape niodul cum se predă de fapt istoria, 

_ Sar constata, poate, că nici chiur intârâsui inozeiie 
„nu e tocmai satisfăcut; cât despe cel material, acela 
“si maj puţin, dacă nu de loc. 

| lizievesul teoretic âr [i atunci. îndeptinit, când, piin 
stirea istorici, ile naţionale, fie univorsăle, sar 
naşte 0 convingere clară: despre, evoluţia spin iti bei şi 
carazicrul ohienesc. în general, “Său a poporului în spe- 
is], despre : ă, cărui istorie e vorba; când, apâi; Ein 
icesi studiu, întemeiat pe înliințuireg cauzală: a e- 
nomenelor sooiologice, ur ieşi, mai departe, tataie 

„Berea şi explicarea limpede a stăsii actuale, Braga 
aia diregtiei vieţei colective. - 

a 

 



- Poate că această trebuinţă teoretică s'ar crede că. 
se poate satisface, numai în . “învăţământul superior ș. 
nu vorbesc de acest, învăţământ. Dar dacă, în învă-. . 
ţământul secundar, se pare: în adevăr imposibil a. - 
lămuri seria evolutivă a vieţii colective în omenire,.. 
său la un popor, cel puţin pentru elevii din cursul - 
superior ; şi, dacă, pe temeiul acestei, imposibilităţi,. 

„Se. eliminează interesul curat formal al istoriei din“ 
învățământul secundar, atunci cel puţin, trebue: 

“ neapărat să, se. satisfacă al doilea interes, cel ma-- 
terial, pe care îl „poate procura. această ştiinţă, Căci. 

cel teoretic, nu merită să fie cunoscută, eo. prămiă--. 
"dire de fapte amorfe şi anoste, fără. înţeles şi fără 

- rost,.e tot aşa cum s ar cunoaşte câte frunze răsăr: 
într'o dimineaţă de primăvară ori câte. cad în.o di-. 
"mineaţă de toamnă, sau, cum zice Spencer, „câţi pui. 

a făcut pisica vecinului“, 
“ Se satisface în învățământul secundar” cel puţin 

... interesul material, în studiul istoriei ?.. . , 
Interesul material se satisface, când se dă putinţa, 

celui ce a învățat istoria, să! şi dee samă, în un: 
moment dat al - vieţii poporului, de direcţia în care 
trebue să 'se manifeste ca, membru conştient şi activ 
al societăţii. - Cetiţi s. e. interesanta prefaţă a lui. 
Taine, la scrierea Les orig gines de la L'rance contem- 
poraine, şi vedeţi cum îşi pune, dela început, . ca, 

„țintă clară, să studieze origina Franţei şi desfăşu- 
rarea evenimentelor până în timpul lui, ca să-şi dea. 
"seamă de. Franţa actuală, de ce este ea în prezent, 
ce Îînsemnează, în- cotro, merge evoluţia ei, etc. și: 

j. Gâvăneseal, — Dicscti ia, E A a)



„130 
. ” E .— , 7 AI 

-inate acestea în scopul practic deierminat de a şti: 
-ce trebue să facă el. ca cetăţean, cum să voteze. Şi 
ca să 'vadă cum trebue să îndeplinească această da- 
tarie civică, a trebuit să cerceteze. cum 'c alcătuită 

“viaţa publică, socială, economică a Franţei, cum să 
„născut starea actuală, din fazele precedente şi în 
totzo merge' societatea. - 

- „In. 1849, zice “Taine, având două zeci şi unu ae 

ani, eram alegător şi foarte încurcat ; căci aveam 
de ales cinci spre zece sau două zeci de deputaţi, 
şi ceva mai mult, după obiceiul francez, trebuiă nu 

“numai să aleg oameni, dar să optez; între teorii. Mi 
„se propuneă să, fiu regalist sau republican, democrat. 
sau conservator, socialist, sau bonapartist: eu nu 
cram. nimic din toate acestea, ba nu eram absolut 

nimic, şi câte odată invidiam pe atâţia oameni con- . 
vinşi, cari aveau fericirea de a fi: ceva. După, ce 

“am ascultat diversele doctrine, recunoscui.că desi- 

“gur eră o lacună în spiritul meu. Motive valabile 
„pentru alţii, nu erau .de loc. pentru mine; nu pu-. 
team “înţelege! că în politică sar puteă lua cineva 

după preferinţele -sale“.. 7 -- RE 
“Ri măi departe: „Forma, socială. şi politică i în care 

un popor poate să intre:şi să rămâie nu e. lăsată 

la: bunul .lui plac, ci'e determinată d6 caracterul şi 
“trecutul lui. Ea trebue, până în cele mai mici amă- 
nunte, să se moduleze: după. trăsăturile vii asupra 
cărora, s'aplică, altfel . ea -se va sparge şi. va, cădea, 

"în+bucăţi. De.aceea. nu: vom izbuti să găsim pe a. 
noastră,. decât. studiindu-ne, pe. noi înşine, şi:cu cit: ” 

vom şti mai precis ceea: ce: suntem. cu „atat vom în-: 

N 

N
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țelege mai sigur ceea, ce ne convine. „Ce de îimp. 
" ce de studii, ce de observaţii rectificate unele prin 
„altele, ce de corectări în prezent si. în trecut, în | 
toate. domeniile cugetării şi ale acțiunii: ce de muncă. 
nesfârşită şi seculară, spre a: obţine ideia. esactă. si. 
complectă a unui mare popor, care a. trăit viaţă de 
popor.şi care trăeşte încă !. Dar acesta este singurul 
miiloe de a nu legiferă fals după, ce: am raţionat în 
„vid, şi mi-am zis că, cel puțin pentru mine, dacă 
voiu încercă vr'odată să-mi stabilesc vie-o opinie 
politică, să lzc aceasta numai după. ce toi fi studiat 
mai întâiu Franţae, DD 

„Ori-cine a absolvit învăţământul secundar poaie 
să răspunză, din proprie experienţă, lă întrebarea. 

dacă învățământul istoriei în. şcoală le a dat putinţa 
„practică cerulă de Taine în acea prefaţă, precunși. 

de pedagogi ca H. Spencer... - | a 
„Ideile ce se dau, snb acest-nume, (de'istorie), îi- 

nerimei, zice 1. Spencer, sunt absolut lipsite. de vă- 
„oare în ce priveşte calitatea ci, de căliuză în: viată. - 
Faptele raportate în cărțile noastre de istorie, întze- 
buiniate în şcoli, şi cele coprinse în: operile mai se-. 
rioase scrise pentru. adulți, aproape nu: pun de lec: 

„în lumină adevăratele principii ale acțiunei politice. 
“Biografiile Suvoranilor nu aruncă mulţă lumină a: 

„- supra ştiinţei. sociale. A şti pe dinafară intrigile 
“dela curte, comploturile, uzurpările ce s'au întâ:n- 

plat şi alte lucruri de acest. fel, cu „toate- numele „... personajelor cari „au luat parte la ele, asta :nu ne 

ri 

. 
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ainvaţăi mare Jucru despre cauzele progtesulsi aţi 

"uilor, ! 

„Citim că în cutare: epocă a fost o: contestare 

pentr putere, şi că această contestare a dat naş- 

tere unei bătălii în regulă; că generalii şi locote- 

- nenţii: se numeau aşa şi aşa ;. că aveau fiecare atâtea 

mii de oameni de infanterie, atâtea- mii! de oameni 

de cavalerie, şi atâtea tunuri; că şi-au aşezat tru- 

, pele în: cutare şi cutare ordine; că au manevrat, au 

atacat, s'au retras, în cutare chip; că la ora cutare 

:din zi au încercat cutare înfrângere, sau au câşti- 

gat. “cutare avantaje; că într'un avânt. oarecare, un . 

„general a fost ucis şi un regiment decimat; că, 

după toate peripeţiile luptei, victoria a fost de par- 

- “tea unei armate sau a celeilalte; în sfârşit că au 

„fost atâţia morţi, atâţia răniți şi atâţia prizonieri. 

IN, toate detaliile grămădite cari compun povestea, 

„se: găseşte oare “unul singur care să. te poată ajută 

-.a.te conduce ca. cetăţean ? Să presupunem că ai 

.cetit cu băgare de seamă nu numai cele cinci spre- 

„zece, bătălii decisive cari s'au dat în lume, dar: descri- 

-erea tuturor bătăliilor menţionate în istorie — votul 

tău la alegerile viitoare va fi oare_mai judicios?" 9). 

- Absolvenţii de: liceu, în genere, au aproape virsta. 

-care le-permite. dreptul: de. vot; deci sunt cetăţeni 

"si ar.trebui să credem că, pe temeiul cunoştinţelor 
“istorice căpătate. în cursul. secundar, ştiu şi formele 
vechi din care sa desvoliat ţara românească, şi di- 
"zetţia culturali în care. merge, și alcătuirea şi TOS- 

= 1 Vezi cap. 1 din scrierea lui. „Asupra educaţiei“. 

A N
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tul întreg: al vieţii, publice ; și deci, pentru a repetă 
cuvintele lui “Taine şi Spencer, ştiu pe cine să'zoteze. 

“Pentru câţi absolvenţi, însă, nu seamănă “această 
întrebare cu aceea din comedia lui Carageali: dar 

„Dar. dacă -nici interesul teoretic nu se , poate rea- . 
“liză în învățământul secundar, şi nici cel măterial, . 

“atunci care mai rămâne rolul şi i raţiunea de a îi a. 
studiului. istoriei ! g 

Si 

“ Roforma de introdus î în cpr insul studiului istoriei.- — 
| Astoria, ca să devie interesantă, ar trebui să-şi schimbe 

mult din cuprinsul actual, astfel cum se “găseşte în 
„ele mai multe din cărţile şcolare, adică în progra- 
-amul de fapt, al şcoalei. Ca să; satisfacă interesul te-= 
-oretic, -şi să dea inteligenţii o călăuză: explicătoare 
despre evoluţia societăţii, despre directiva” mersului ' 

* sufletului omenesc. colectiv, trebue . să arunce mult 
din balastul detaliilor lipsite de valoare. ştiinţifică, 
relative la: răsboae, la biografiile : “şi intrigile famili- _ 

"are ale capetelor încoronate ; trebue şă se - ocupe ” 
mai mult cu manifestaţiile colective ale societăţilor 
şi popoarelor, cu instituţiile, ideile, - credinţile, obi- 
-ceiurile, religiile, arta, technica,-etc., cu: viaţa tâtului 
„omenesc care face obiectul istoriei; trebue să de - 
vină, deci, mai mult ceea ce cere :H. Spencer, o 
sociologie descriptivă. Aceasta în ce priveşte interesul 
“teoretic ce ne îndeamnă să ne dăm seama, de legă-“ 
tura, cauzală dintre evenimentele istorice, cons ide- 
rațe“ca treptele evoluţiei prin care -trece societatea 
omenească, şi s să întrevedem. asttel linia. de evoluţie - 

7
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a omenirii, sau numai a poporului cu care, ne acu: 
“păm în special. .... . 

In ce priveste interesul material, istoria trebe „să 
caute” o orientare cât. se poate mai. limurită, 
medial social, în care: tă eg te generaţia ce se “se 

trueşte, i 
„i de observat că raza interesului parcă ar sia în 
raport, invers cu depărtarea în timp şi în spaţiu a 
evenimentelor de care este vorba. Cu cât cvenimen- 
tele sunt mai depărtate, cu atât interesul pruclie at 

cunoaşterii acelor evenimente, de ordinar e mai mic: 
Evenime ntete din China, „Japonia, Oceania pot îiin- -: 
 texesantu -teore ticeşte ; dar, ca, practică, ea înrâurire 

asupra vieţei noastre, sunt neînsemnate. m 

Când la depărtarea. în spaţiu se” mai. uneşte, și 
depărtarea; în. timp;, evenimentele îşi pierd din ce în 
ce_şi mai mult interesul practic. Cunoaşterea înce- 
puturilor socittăţilor din Asia, Atrica, depărtate în 

spațiu şi timp, ce influenţă pot'aveă asupra eve en 

mentelor noastre de: astăzi, deci asupra vieţii prac- 
iee istorice contimporăne? Poate să 'aibă interes | 
teoretice, pentru înțelegerea desfăşurării. evolutive a. 

spiritului omenesc; dar interes prăctic, ni. | 
Da încă, parcă interesul practic şi „teoretic stan 

„-adesta în. raport invers, în această ordine. de lucruri. 
Din punet de vedere teoretic: dorim şi căutăm să 

"stim începuturile cele mai depărtate, ca să urmăzim 
lanţul cauzal al evenimentelor, cât se poate .mai mult 
în trecut şi să găsim firul explicător compleei al 
evenimentelor istorice. 

Din punct de vedere practic, însă, cu cât ne du- 
a
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cem mai. departe în ţinp şi spaţiu, “cu. atât ieşim 
mai mult din raza intereselor zilei şi ale epocei noastre. 
„Dacă aceste cerinţe sau principii didactice raţio- 

male. nu prea se găsesc îndeplinite în învăţământul 
nostru. secundar, .causa e, între altele; că. în dorul 
nostru de a avea şcolile grabnic, înzestrate cu ma- 
terialul didactic necesar, Sa recurs la: început la 
manuale streine, cum s'a recurs de alminteri la pro- 
ducte streine şi în alte ramuti ale activităţii noastre 

“publice. Constituţia nu s'a luat d-a gata din străi: - 
nătate ? De ce nu s'ar împrumuta, şi cărțile şcolare 
dela, streini? Dar ei le-au elaborat pentiu . “trebuin- | 
tale lor culturale. Nu face nimic; vor învăţa şi elevii 
noştrii, ce învaţă, elevii Francezilor şi "Nemţilor. Nu 
e tot ştiinţă? Astfel se explică, pentruce şcolarii 
noştrii se surmenau până mai deunazi cu evenimen- 
tele istorice interesante mai -mult pentru : Francezi 
„sau Germani ; iar evenimențele măi apropiate de noi : 
în timp şi .spaţiu, ' nefiind tot aşa de interesante 

"pentru autorii cărţilor străine, erau omise.. . 
Fără îndoială, pentru un francez sau un german 

e de. puţină importanţă a se şti ceea ce se: petrece 
“mai de aproape în Serbia, Bulgaria, Ungaria, în ţările - 
învecinate cu noi; şi, din nenorocire, autorilor didac- 

tici din străinătate, nici prin gând nu le trece să ... 
elaboreze cărţi pentru trebuinţele noastre . culturale. 
Din cauza aceasta, nici în + şcoalele noastre nu “se 

- inzistă şi încă nu se. “inzistă, „cât. ar. trebui, - pentru. 
"orientarea istorică a noastră, asupra, popoarelor. ve- 

7” 

cine şi asupra. spiritului „or, deşi sunt: în n relaţie cu. 
e. .
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noi şi ne: interesează în mod practic, Și cam tot aşa 

se întâmplă şi cu celelalte ştiinţe. o - 

Am desvoltat acest principiu pentru istorie î în altă. 
lucrare. Reprodue aici câteva consideraţii de. acolo. 

Orice Dopoe. are . dreptul si să i privească lumea isto- 
xică din punctul său de vedere.. Noi am văzut, până 

„mai ieri, “istoria universală .prin : ochii . francezilor 

“Sau. Germanilor. Cărţile noastre de şcoală, în genere; 

- se estind asupra: evenimentelor, cari. interesează,. În 

prima linie, pe. Francezi sau pe Germani. Francezii. 
„Şi Germanii şi-au scris. cărţile : didactice pentru ei, ” 

spre aorientă tinerile or generaţii In cercul lumii. 
istorice, care. se. vaporiuază . mai. întâi de toate la. 
viaţa, naţiunii lor, . 
„Victor 'Duruy, în Petite histoire du moyen ge d. 133), 

„spune că la mijlocul Evului mediu. sunt numai trei 
- fapte interesante: Cruciatele, lupta papilor cu impe- 

„iul şi rivalitatea dintre Franţa şi Anglia, „câri, până 
„la. 1328, îşi dispută provinciile, şi până la 1453 chiar 
coroana. 

| „Le veste de VBurope, adaugă el, vit dans risole- 
"ment et' obscurit6“. i 

Dar. în acea „izolare. şi obscuritate“, noi vedem, | 
aici în răsărit, fapte capitale, tot aşa de interesante, 

„din: punctul de vedere al vieţii noastre naţionale, ca | 
i şi“ rivalitatea Franţei cu Anglia, „pentru aceste două 

- naţiuni. >: N 
„In acea. „izolare şi obscuritate se ridică împeriut 
româno: -bulgăr, care s'a măsurat cu două imperii: . 

„bizantin şi latin, şi mai-mai le- -a răpus, pe cei din-, 

PE 

i
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zâiu în aplauzele, marelui papă Inocenţiu a n; pe. 

pe cel de-al doilea, în ciuda lui, -.. E 
„In acea „izolare şi obscuritate“. se pune temelia 

Statelor române şi se începe, între ele şi Ungaria, o 
| rivalitate, tot aşa de interesantă, pentru noi, ca şi . 

rivalitatea dintre. Franţa şi „Anglia pentru Francezi. 
“In acea „izolare şi obscuritate“: apare în răsăritul 

“Ruropei înspăimântătoarea semilună, care trimete . 

fiori de. groază până în adâncul Apusului. Şi pOpo-: 
rul nostru are mânâria că atunci, alăturea cu cele 

lalte popoare mici dintre Balcani şi Carpaţi, şiâncă, . 

--xaai “des singur, a. servit, „de stâlp lumei apusene. 

i Si cu draţuul lui armat... 
Pasul soartei l-a schimbat, 

“Dar: ce-i pasă istoricului Francez. de faptele glori- 
“oase şi: de. luptele. pe viaţă. şi pe .moarte:: ale unui 

Pentru cl, noi trăim - în „izolare şi. obscuritate“ 

fiindcă viaţa noastră n'are nici o influență şi -na- 
“duce nici o lumină asupra, vieţi şi destinelor po- 
porului său n 
“Dar nouă ce ne: pasă” de încurcăturile lui Silperi îc 

:Şi ale lui Sigebert cu nişte femei: ca Fredegunda, 
Calsvinta şi Brumeho, cari' pricinuesc atâtea omoruri - - 
“şi provoacă răsboaele. între 'Frâncezi ? 
"-Aleg numai un exemplu.-Dacă:un istoric. francez 

“insistă, cu nume proprii, asupra acestor întâmplări, 
lucrul se explică 'şi se justifică. [i scriu istoria din 
punctul de vedere al intereselor lor naţionale. Ceea 
ce nu se justifică, însă, ește că şi noi'0. scrim tot . 

< pu , 

mic popor dela: Dunăre; pierdut în răsăritul Europei? a.
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Sa _. a | A 
"aşa, adică o preseriem/ traducând cărţile străine în 
„limba noastră. Nar mai rămâneă, spre. a, complectă 
„ procedarea,” decit să traducem şi viața lor în „viala 
noastră, 

Pe. noi: ne interescază mai întâiu noi, şi i mediul 
” istorie înconjurător, vecinii noştri. „A cunoaşte, este 

a putea“ zice Aug. Comte. Maxima filozofului francez 
se aplică la universul istoric, ca şi la cel fizic; . În 

„omul individ,'ca şi la, popoare. -. 
„ “Ca să învederez şi necesitatea şi putinţa de a trati 
isteria din punctul “nostru de vedere, şi pornind dela 
noi, ca, centru, adaug încă o observaţie. : .. - 
„Orientul e marea, scenă istorică, unde: se “începe, 

„se sfârşeşte şi se manifestă. în splendoarea, ci viaţa 

societăţilor din evul mediu. In adevir. Ce eveniment 

provoacă plămădirea evului mediu? Năvălirea bar- 

barilor, care dărâmă, imperiul "Roman de Apus. şi 
„serveşte de ferment social al unei lumi noni. 

“Ce eveniment determină încheierea Evului mediu ? 
; Stărâmarea celeilalte. jumătăţi a imperiului Roman, . 
prin: năvălirea 'Turcilor în Europa şi luarea . Con- - 
stantinopolului. “ 

Şi în ce'se manifestă, până în. adâncimea lui, prin- 
cipiul de viaţă, al socictăţii. medievale? “In cruciate, 

„cari ridică mii de oameni, din toate straturile sociale 
şi din toate ţările creştine, spre a-i aduce în Asia, 

ca să scape Jerusalimul şi locurile sfinte de mânile 
" Musulmanilor. 

“Dar aceste trei evenimente capitale, hotărâţe are 
pentru viaţa. omenirii din Evul mediu, unde s-au 
petrecut? Nu. în Or icnt'? ? 

e 

=
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Şi i toate trele vin în atingere directă, cu viața. po-! 
porului nostru. Barbarii pe noi ne calcă întâiu. "Mulţi 
din cruciați” trec şi “lasă urme de trecerea . lor, cel 
puţin în peninsula balcanică: Soarta primei părţi a 
expediției | şi soarta ceruciatei-a 1V, mai ales, s-a 

Bulgarii şi Slavii. - 
"Şi apoi, când e vorba de urgia care pune. capăt 

„decis de e poporul român din Balcani, și de aliaţii lui, . 

imperiului bizaritin — de “urci — unde se petrec gro- * 
avale lupte desperate cu nivala - lor cotropitoare ? 
“Unde întâmpină ei stavila cea mai neîntrântă ? Nu. 
“în Orient? Nu la, Dunăre şi în tările noastre ? 

 Sântem îndemnați, prin urmare, şi de cursul ove- 
nimentelor a muta centrul de gravitate şi punctul 

„de vedere din apus în răsărit, spro- a privi. Şi studia 
viaţa omenirei! din Evul mediu. N 

1 

Şi nu-i de loc o pornire. esclusivistă a plecă, în. 
special, dela istoria poporului român. 

La considoraţia rațională şi istorică, se mai adaugă 
alte consideraţii” de .natură : curat pedagogică. Tiste 
natural a lega, de firul istoriei naţionale firele istorice 

- ale celorlalte popoare şi a, bate astfel pânza istoriei 
universale pe urzeala istoriei Românilor, pe cari co- . 
piii o cunosc deja, în mod sumar și glementar, din 
clasele primare. Să nu uităm un singur moment că, - 
în special in clasa I, Il şi III secundară, întroduucerm. 
pe copii. în istoria omenirei în genere, îi - orientăm.. 
pentru prima oară în peripeţiile. totului uman, din | 
care” face parte ţara, lor, - 
„E îirese lucru, că trebue să, legă, în n spiritul lor „ 

iouile fapte de cele vechi, cunoscute deja de ei: să 

% , i . - La



- 140 

  

Je. ducem mintea: adela cunoscut, Ja: necunoscut, dela. : 

apropiat la, depărtat. Din ţara. lor, luată ca, centru, 

- să le arătăm - de jur. împrejur . lumea, istorică, des- 

'Tăgurându- se în succesiunea ienomenelor ei felurite 2). 

A 

Interest practic îni studiul limbilor. 

Si privitor. la studiul limbilor, avem ds observat că 

se. cam. neglijează. interesul. practic, Când- se predă 
şi se învaţă limbile în mod - deductiv; începând cu: 

„ gramatica, anunţându-se regulele, căutând aplicarea! 

lor în exemple, apoi dându-se teme, exerciţii, în cari 
se cere să:se realizeze: cerinţele aceloraşi regule, 
cea-ce .se mulţumeşte e mai mult interesul curat, 

formal, ca şi la matemătici, 
Se dau oare' cari greutăţi de învins, combinări de 

“cuvinte, -a căror deslegare. trebuie căutată, în vir- 

tutea unor legi -gramaticale emise. Invingerea unor 
__astfe] de dificultăţi produce v. satisiacere' “curat for- 
„mală, fără tendinţă practică. -_”.. 

Interesul practic ar fi atunci pus în „acţiune, 
» când, pe baza câtorva. cunoştinţe - de limbă, s-ar da. 
putinţa elevilor să-şi exprime idei şi. sentimente ale 
lor proprii; când s-ar arăta, dela, primele începuturi 
ale studiului, că acea limbă ce se studiază foloseşte 
în' xelaţiile interhumane.. . : . 

- Această însă cere 0. schimbare aproape complectă. . 
” de metodă; în loc de a se începe cu gramatica, să. 

  

ani ae dela E vul "Mediu pentru clasa |] secundari, Ediţia n 

+
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se sfârseaseă. « cu ea,'ca o. sinteză ultimă a regulelor 

observate şi induse treptat din analiza, directă a bu- 
căţilor concrete de vorbire, date. ca un tot compreet- 
Atunci s-ar realiza, şi interesul material practic, ş 
s-ar satisface mai bine şi interesul teoretic al. în- -: 

ţelegerii rationale a limbii. 
Efectul. asupra. inteligenţei, când se satisfac aceste. 

"două feluri de interese, este încalculabil de mare. 
"Numai, înţelegerea simplă a unei ştiinţe atrage a- 
supra ideilor” expuse, atenţia, care face să se fixeze- 
mai adânc în memorie cunoştinţele, ajutând astfel la - 
organisarea mintală prin o asociatie mai sistematică, 

“şi. mai durabilă, Aceste efecte sânt şi mai sigure- 
atunci, când la interesul formal. se.mai “adaugă şi 
interesul practic, . + ie . SI 

Indeplinirea. acestor două condiţii generale de' di-« 
dactică ne înlesneşte- să. întroducem. în - inteligență 
cunoştinţe clare, legate între ele în mod sistematic; - 
şi: să formăm -intelecte . organisate, „care-şi dau seama, 

„liber de lumea î înconjurătoare. putând. utiliza pentru: 
viaţă. proprietăţile şi “condiţiile acestei lumi, îie. mă 
teriale, fie. cultural: istorice,



îi = caesul RELATIE u? moon A 3 

Ce ti eluie să se imite? , 

Ciustia Drogr amei deschide - altă serie, „de probleme 

ş împorlante n ae 
Vom avea de determinat: | 

1) Ştiinţ ele indispensabile învățământului secundar 
2) Vom avea de: discutat chestia priorității sau 4 

valorii relative a acestor materii : 

5 Chestia ordinei în care trebue să se „predea, a” 
succesiunei lor: 

4) loarte imporțanta chestiune, dar. “aproape; de 

“tot neglijată, a rapor tului de coesistenţă între aceste 
materii, problemă cunoscută, în didactică-sub numele 
„de problema. concen/raţiei. și -a corelaţioi. In clasă se 

„.-"Gă o grupă de obiecte de” studiu. E vorba dacă între 
! "acele obiecte nu trebue şi nu se poate stabili astiel 

de relaţii; în cât să rezulte din! asociaţia lor raţio- 
nală organisarea intelectului. “ 

a Von lua pe rând mai întâiu întrebarea :



7, Ce trehue să se înveţe? - 

Asupra acestei întrebări avem două "răspunsuri, 
ce sa pot reduce la două direcţii pedagogice. 

„Un răspuns este al utilitarismului "pedagogic. 
Trebue să se înveţe de a, dreptul şi numai aceia. 

ce foloseşte direct vieţii. Acele cunoştinţe precum. 
şi măsura în care trebue să se predea,, se determină. 
de utilitatea în diferitele sarcini şi funcțiuni ale o0- : 

“maului, de gradul în care contribuesc la, conserva rea, 
i afirmarea vicţei, şi la îndeplinirea obligaţiiloz i ine- - 

“»vitabile' ori-cărui om în viaţă. E 
Al doilea - răspuns, care s-ar putea numi formatis- n 

„nul pedagog gic, se. exprimă cam astfel:  .-, 
Negreşit, nu vom depărta pe omul, ce voim a-l 

instrui, „de viitoarele şi. inevitabilele lui 'condiţiuni./. 
de vieaţă. Omul ce .iese dintr-o şcoală, e menit a trăi 

în lume, şi, prin urmare, trebue să î.se dea mijloâ-- 
cele- de luptă pentru. existenţă. Insă, aceste mijloace: 

“nu constau în a da numai-decât materialul diveel al 

cunoştinţelor neapărat, şi imediat, necesare: în viată, 
ci în a da posibilitatea de a căpăta aceste cunoştinţe, 
variabile. după trebuinţele individuale ale fie-căruia, - 

„în a-i-da, instrumentul cu "ajutorul căruia, în urmă, va, 
fi gata să-şi culeagă, din lumea vastă a cunoştinţelor. 

„omeneşti, acelea, care îi vor îi mai necesare pent TU - 
cariera lui- specială. | | : ' 

Să desvoltăm. * pe fie- care „din. acoste două forme: 
„pedagogige. | E e - 
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Utilitas ismul pedagogia. - — Prima părere se găseşte 

„desvoltată de HI. Spenter, în scrierea sa de L! Education 

anume în. capitolul intitulat: „Ce cunoştinţă e mai :. 

-stilă sau ce trebue să se ştie ?* In rezumat iată are 
-mentele pe cari se întemeiază. 

"Omul trebuie pregătit pentru viaţă, şi anume pen- 
“tru ziața complectă. Viaţă, complectă va, îi;. astfel, ţinta 
“educaţiei, deci şi criteriul aupă: care vom alege. cu- 

/ noştintele necesare de dat.în şcoli. Pentru ca viaţa 
„ „să fie complectă, e. evident. că trebue mai întâiu să 
fie: deti omului i se vor da, mai întâiu de toate, 
cunoştinţele: indispensabile. pentru menţinerea vieții 
*Omul, odată, asigurat de existenţa lui ca individ, tă 
eşte în o societate, şi mai întâiu într-o societate mi- | 
că, familia, apoi în stat; trebue pregătit, prin urmare, : 

prin cunoştinţe speciale, “la aceste două funcțiuni 

“inevitabile” ori- cărui om: funcțiunea de alcătuitor şi 
îngrijitor al unei familii şi funcțiunea de cetăţean. 

In sfârşit; omului astfel pregătit pentru adaptarea 
la: conciţiunile atât-de. viaţă individuală cât şi de 
“viaţă, socială, . trebuie să i se acorde şi posibilitatea. 
de'a fi: fericit, de a avea plăcerile existenţi. Aceste 
plăceri i le procură artă. 
i “Conservarea de sine, îndeplinirea. rolului de tată 

- Asau mamă, îndeplinirea rolului de. cetăţean, precum 

Ei garantarea, plăcerilor - vieţii, 'a. plăcerilor înalte, 
IE toate. acestea se :datorese ştiinţei: ştiinţelor biologice 
„:Si fiziologice, cari arată şi explică legile vieţii, ale 
sănătății; ştiinţilor : naturale şi. fizico-chimice, cări 
n8 comunică proprietăţile lucrurilor şi fenomenelor 

: - maturale, menite a folosi sau.a vătăma. individul şi 

o
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| pe cari. trebue. deci să le cunoaştem, spre a.le uti-, 
liza; ştiinţei educaţiunii, mai departe, .pe cari H.: 

Spencer, o apără cu mult entuziasm şi cu mult spi-l. 
IE -xit, . şi care dă, putinţa raţională cui-va de a-şi în- 

deplini sarcina de educator în familie; sociologiei ca 
„ştiinţă şi istoriei ajutate -de biologie şi psichologie, 
„scari dau posibilitatea înţelegerii evenimentelor îsto- 
zice, a orientării în viaţa colectivă, .şi deci putinţa 

de a ne. îndeplini raţional datoriile de cetăţean; şi 
în, sfârşit, tuturor acestora la, in. loc, spre a putâa . 
simţi, aprecia, admira rostul lumii în frumuseţea ei 

_ “eternă, spre a putea pătrunde, universul până la a- 
Adâncimea îrumosului şi sublimului ; fenomenelor na- 

turale, E | e 

- Dacă privim astiel programiil a alcăiuit de HI. Spen- 
"cer, vedem'că în adevăr i se dă omului putinţa de 
„2 aveato viaţă complectă,. însă aşa, de complectă î în 

cât ar putea trăi la rigoare chiar afară din societatea - . 
„omenească. Un om care ar şti să utilizeze aşa de bine, 
„pentru viaţă, toate ştinţele,. în cât, după cum des- 
„Xoltă Spencer în articolul citat:. ar cunoaşte mate- 

„“maticile,. spre. a-şi face o-punte sau 0 clădire; ar 

«cunoaşte ştiinţele fizico-chimice, spre a-şi „putea 

prepara obiectele necesare şi substanţele utile vieţii; . , 

ar cunoaşte astronomia, spre a se putea orienta pe: 
„1 Mare, deci: pentru navigaţie; ar cunoaşte econoibia, 

politică şi socială, ca să-şi dea! seamă, de prețul 

„ Aocrurilor, de şansele de război. şi de pace, de.toate 
o mişcările sociale, spre a, le, utiliza; un astfel d6” 
om — lasă c-ar Îi 0 rara avis greu. de realizat— dar, 

4 „Găranestal. = Didactica, | Ra ” | 10"
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presupuind că s-ar realiza, ar fi un om fără absolut; 

“nici o trebuinţă. de- ajutoarele. convieţuirii sociâle. i 
“ De cismar n-ar avea nevoe, căci şi-ar face singur 

- ciubotele; de arhitect nu; căci şi-ar:face singur casa: 

_de pitar, de bucătar, -de boiangiu, - de 'croitor, etc. 
“nu, căci el, cunoscând şi aplicând toate legile na- + 
“turii, ar îi în stare să cultive grâul în cele mai bune 

conditii, să-l macinc, să-l facă pâine; ar 'şti proprie- 
tăţile tuturor corpurilor şi rezultatele combinațiilor 
lor în arta culinară; ar cultiva inul şi cânepa, din. 
“ale căror. îire ar ţese stofe, pe cari singur le-ar 

„ văpsi—căci chimia o are în palmă cu toate aplica: iile 
p ci practice, ete. a 

"De cine ar aveă dânsul nevoe? De: “nimeni. Adaptat. 

=
=
 

perţeci. la viaţă, ba încă la viaţa complectă, ar îi în, 
toate artele şi meseriile specialist şi. la înălţimea. . 

: oricărui specialișt. Oamenii, fiind. fiecare specialiști 
-.. în toate, n'ar aveă absolut 'nevoe unul de altul. Fie-. 

care ar putea trăi: periect. de bine în o izolare de- 
săvârşită, mândru de viaţa lui complectă. 

Păcat numai că un asticl.de oni e o imposibilitate... 
"Ceea ce spune .H. Spencer despre instrucţiune. şi 
despre-program- de învățământ, e aplicabil nu atât. 

_unui;singur om, ca isdivid;-ci--e-aplicabil. mai de 
grabă genului omenesc întreg g. Genul omenesc înireg, 
singur el, şi numai el, “poate să, fie de toate, să îm- 

! rățişeze toate specialităţile: activităţii omeneşti, căci. 
"el e.tocmai sinteza tnturor acestor activităţi speciale. 
Genul omenese întreg e şi: navigator - pe mare, e și 

- agronom -pe uscat;: este si: negustor, ce cuireeră 
munţii, şi văile, mările şi râurile; este şi chimist, Şi
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izician, şi industriaș , Şi inginer, etc. Oricare individ, -. 
iiuat în- parte, reprezintă numai una din direcţiile de 
“manifestare ale omenirii întregi, reprezintă + una, din 

= 

specialităţi, 

ficeam că: omul, crescut, după principiile lui Hu. 
- Spencer, ar putea să se dispenseze de societate. Dacă, 
inspirat de demonul humorului, ar căuta cineva să 
«lemonstreze, cu mină serioasă, că chiar aceast e 
și intenţia lui H. Spencer, ar putei aduce ca dovadă 
observ vația că, în programul întregului . învăţământ. 
alcătuit de dânsul, lipseşte cu.- desăvârşire studiul» 
Jimbilor. Nu se vorbeşte nimic, nu numai de limbile: 
străine, îie vii fie moarte, dar nici de studiul limbei ! 
anaterne. Era şi natural; căci un om aşa de: complect 
adaptat sufletește la toate împrejurările vieţii, stăpân 
pe natură şi pe sine, ce nevoe ar. avea de limbaj ? 
“Ce nevoe ar avea de relațiile înterhumane 2 

Psmalismiul pedagqo pic. — kB poate mai satisfăcătoare 
„cealaltă formulă, pedagogică, a formalismului extrem ? 

Să vedem în ce consistă. Se găseşte formulată, in 
Didactica lui OHo Willmann 1), Otto, Wilimann distinge. 

„două. feluri de ştiinţe sau discipline : 1) ştiinţe .ne-" 
„Cesare, indispensabile şcolii, cari, nu trebue să lip- 

sească şi nu au lipsit nici udată din nici 0 şcoală”: 
din lume, şi pe cari le numeşte ştiinte fundamentale ; 
şi 2) Ştiinţe ce au - de scop a “comunică cunostinţe | 
mecesare „vieţii şi pe cari le numeşte accesorii, pen- SE 

“ D Oito-Wiltmann, Didactik als Bildungslehre, 4=te Auilage; 
09, a, 

- ÎN SE 4”
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trucă pot. fi câştigate în mod. „liber de liecare ÎN 

desvoltarea lui ulterioară. - 
Ştiinţele fundamentale formează şi du format te- : 

melia „oricării şcoli, începând dela, Indieni şi până în 

- timpul de faţă, pentru că sânt alcătuite din. cunoş-- 

tințe 'ce au necoe, pentru. învățarea lor, de călăuzirea:  - 

personală, a altui om, au nevoie adică, de şcoală, de dăs-. 
călire, ciilauzire din. partea altuia, mai i înaintat. și mai 

îndemânatec.. 
Acesteă sânt ştiinţile - mai anevoie de. obţinut, cu: 

mai ' puţin interes de utilitate practică, cum sânt = 

“filologia, limbile, matenhaticile şi partea formală a filo- 
zofici, logica şi dialectica, - 

Apoi; afară de. aceste ştiinţe, în aceeaşi “categorie: 
intră” deszterităţile, artele populare, pentru: învăţarea. 

„cărora: e: necesară : "călăuzirea altui: om mai . cunos-- 

„cător.: : asifel e muzica, gimnastica, grafia, technica în. 

general, —înţelegându-se prin tehnică orice deprindere 
de meşteşug, orice îndeletnicire, prin care materia. 

„brută se poate: transiorma într'o utilitate. 
„Restul sânt ştiinţe accesorii, precum - “cunoştinţele: 
istorice, ştiinţele naturale şi: fizico-chimice, cu un cu- 
vânt 'polimatia, „cunoştinţe. de multe şi de toate. | 
„Că, în “adevăr, acesta e scheletul general: al ori- 
cărui învățământ de şcoală, ne-o “dovedeşte o 'scurti:. 

“escursie istorică, din care s'ar vedea că învățământul. 
şi în India şi în Egipt, şi la Greci şi în Evul mediu, 
şi în timpul Renaşterii, până în' faza din urmă a în- - 

. Văţământului actual, s'a redus aproape exclusiv: la 
aceste materii. 
„la India găsim cele 30. vedante; cari cuprind gra- 

e
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matica, metrica, fonologia. ca ştiinţe filologice; lo- : 
-gica, astronomia, ca ştiinţe matimatice ; „dogmatica, 

leturgica, ştiinţe filozotice, _ 
In Grecia se reducea aproape tot învăţământul la 

datele muzelor (mazeica) şi gimnastătă.. „Muzeică“ co-.. 

-prindea. scrierea, lectura, gramatica, retorică; iar în 

" şeoala lui Pitagora şi Platon, şi filozofia şi teologia. 

_, Stiinţele istorice şi „natur ale se considerau ca libere, 
INI ca „accesorii. - 2 : - 

„In Evul mediu programa ş şebalei' conţinea cele două 
grupuri de arte: trivium, şi guadritium. In trivia. ÎN- 
trau : gramatica, dialectica, retorica ; în “quadri iviun : 

- aritmetica, geometria, muzica, astronomia. - 
Deci, se pare că ceea ce ar trebui, şi după tradiţia 

istorică. şi după: aţionamentul expres, să formeze - 
materialul de învățat în şcoli, sânt aceste ştiinţe de 

natură mai mult scolastică, formală, pentru că ele E 
„dau facultatea, instrumentul de a câştiga, în urmă, 
„alte cunoştinţe, ce e pot îi folositoare direct vieții. 

. “Programul seoalelor noastre: secundare. 
| ip Ti 

Studiul programului. se poate face din două puncte 
de vedere, în ce priveşte determinarea materiilor de: . 
predat: 1) un. punct de vedere ce sar putea niurmi—. . 
după o analogie. luată din chimie—calitativ şi-2) celalt. 
cantitativ, — înțelegând. prin. programă calitativă,. de- 
țerminarea specifică 'a diferitelor. materii de studiat 

"ce trebue: să ligureze în program; iar priri deternii-:. 
parea cantitativă, proporția ori măsura în care trebue 

„să figureze fiecare din, aceste materii în program. Ş
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“ Punctul de vedere din i urmă “stă în Iegătură cu 
chestia privitoare la valoarea,” relativă a diferitelor 
obiecte. de studiat. i 
"n ce: priveşte punctul întâiu, vom pleca dela enu- 

_4 merarea materiilor :de studiu ce se găsesc în pro- 
! gramă. In capitolul al-II-lea al legii: „asapra îurăţă- 

„pună secundar şi. superior“ sânt enumerate obiec- “ 

; tele de studii ce trebue să figureze în liceu. . 
„Licesle au- opt class, fiecare de -câte un an. 

” Tiprimele patru clase obiectele: de studiu sunt: 
“eliuia, limbele română, latină, franceză şi germană; is- 
toria univefsală şi istoria, ţării, geografia generală şi: 
geografia ţării, matematicele raţionate elementare, cu 

aplicaţiuni lă arpentagiu,: nivelare, drenage, iriga- 
ţiuni şi cu. noţiuni. de comptabilitate,: elemente de 

Ma fizică, chimie, ştiinţe naturale, cosmografic, noţiuni 

„de igienă, -noţiuni: de drept uzual şi : instrucţiune 
„Civică, caligrafie, desemn, muzică vocală, gimnastică. 
Aceste obiecte vor. fi. predaţe în aşa mod încât să 

" formeze un' ciclu complect de cunoştinţe. ile: sunt 
- obligatorii pentru toţi şeolarii primelor 4. clase. 

In. ultimele patru - clase următoarelă obiecte. de 
studiu sunt; obligatorii - pentru: toţi: scolarii :: religia, 
Jimbele români, “franceză . şi germană, istoria: uni" 

„versală şi istoria” ţărei, noţiuni. de psihologie, de l0-" 
Sică, de economie politică, dreptul uzual şi instruc- 

„tiune civică, muzica vocală: şi gimnastică. - 

“Afară de aceste, şcolarii cari: se destină studiilor 
“clasice şi cari vor forma „secţiunea clasică, vor mai 
„urmă obiectele următoare ;. limbele latină şi elenă, 
xepetiţiuni de. matematice, de, ştiinţi fizice şi natu-
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zale, şi desemnul;. iar cei cari vor forma, secţiunea. , 
veală, obiectele următoare; geografia, matematicele 

raţionale, algebra şi trigonometria plană şi sferică 
„cu complimente Şi teoria generală e ecuaţiunilor eu 

o necunoscută; aplicaţiuni la fotografie, nivelare - 
„drenage, irigaţiuni, elemente de geometrie: anălitică 

„cu două dimensiuni; noţiuni de mecanică raţională, 
” și de technologie: noţiuni de: geometrie. descriptivă, 

fizică, chimie, cosmografie, ştiinţe naturale, işi- 
ena, desemn liniar, + 

„La şcoalele de fete se- mai adaugă noţiuni. de me: 

dloină şi pedagogie, mai ales” în vederea: creşterii și 
..._ . 

ă estică şi, lucrul de mână. 

Despărțirea studiilor secundare în grupe.— Dis- 
puse .în "specialităţi pe catedre, - obiectele. de studiu 
sunt enumerate astfel în. lege : '0). limba română, d) 
limba, latină, c) limba, elină, d) limba franceză, e 

limba gerinană, ș) limba. 6xigleză, 9) limiba. italiană, 
„h) istoria, î) filozofia, 3) dreptul uzual, economia po- 

litică şi instrucţia, civicăf ]/): geografia, d) matemati- 

cele cu comptabilitatea, tehnologia şi mecanica, m) 

  

   
cosmografia, 2) Ştiinţe fizico-chimice cu_higiena,-0) 
stiinţele naturale cu higiena, 'p) religia ip caligrafia, 
”) desenul, s) desemnul.- liniar, 5 muzica. „vocală, 
2 gimnastica şi jocurile gimnasticea 

- Ce.ne. înteresează, e gruparea acestor obiecte; si 
anume punctul de vedere din' care se grupează. A-. 

” ceasta se vede la. Selţia V a Legii; . Obiectele dela. 
„a—k inclusiv formează, grupa literară; cele delă = 

. „CIC sIv, gripa şTiinţifică ;. cele. dela au n-au nume 
Tae ra 

  A
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oficial. speciiic; dar profesorii, “cari. le- predau, se | 
numesc, spre deosebire. de colegii lor, maiștri; iar 
obiectele :ce intră în. această categorie : caligrafia, 
_desemnul liniar, muzica, vocală, gimnastica şi jocu- 
rile” gimnastice, se numesc, de obiceiu dezterități. La 
mijloc, fără categorie, - se găseşte religia, care nu 

„intră nici: în grupa. literă, nici În cea ştiinţifică, 
” niți: în dexterităţi. .. 

Deci, împărţirea dominantă este: în studii lilerare 
ŞI. stiinţifice, o împărţire luată după, pedagogia îran- 
ceză, "care împârte * studiile: în 'lettres' et sciences. 

„»„Letires“ — ştiinţe filologice şi istorice; „sciences“ 

— matematici. şi ştiinţe fizico-naturale. 
Să reținem această, ca. fapt. Nu, va servi la. COn- 

sideraţiile ulterioare.” : . - Ă 
Alte grupări, după. timpuri “şi țări Aceasta nu 

e singura împărţire” ce. se Bisește în istoria învăţă- 

mântului şi didactică. .. N 
Din secolul :17. era obiceiul să se. împartă obiec- 

tele de studiu, în trei, categorii: Zimbi, ştiinte şi arte 
Religia rămânea tot fără. grupare, 'ca ceva de sine, 
stătător. . 

_” O-altă diviziune. mai “răspândită e aceea în studi. 

umaniste şi -studii reale ; studiile umaniste corespund 
cu' litezile ; studiile reale. cu ştiinţile, Pentru aceleaşi 

„diviziuni se găşeşte poate mai conformă numirea de 

“ Ştiinţe cosmologice; cele relaţive la natură, şi „noolo- 
, ice, cele relative la :suflet, - 

Las la, o parte diferite alte propuneri individuale 
„de diviziune a :studiilor ; relevez pe acea a profeso- 
alui . hein, „care . împarte studiile. î în: A) ştiinţe re-



». zistenţă specială asupra, poeziei. 

Jative ia” oni. B) ştiinţe relative la natură şi 6) gim- . Îi 
nastica (ce s-ar. raporta, în ele din urmă ori la, om. , A 
ori la natură), - ia i 

A) Primele studii: sânţ nuimite istor ico-umaziîste, CO- 
- prinzând. 1) studiile” morale, educătoare ; 2 arie, 3) |. 

| limbi. 

1) In studiile moral-educatoare întră biblia istoiia 
bisericei creştine, istoria” prolană şi literatura, cu in: 

2) In arte: muzica, desemnul Şi: “modelojul, preg 4. 
tire pentru sculptură... -- - 
3). Limbi: cea maternă şi limbi străine, şi anume; 
vechi” sau. moarte, şi vii,:moderne.. i / 

B) Ştiinţele relative la, natură cuprind ştiinţele fi: . 
zico- chimice, naturale ; :şi se împart şi ele : în tre E | 
grupe, toate. în ordine. descrescătoare. de importanţă 
didactică, începând dela 1) geografie, “fizică - Şi ma-i - 
tematică, care. stă ca ştiinţă intermediară între grupa 
istorico-umanistă, şi: grupa ştiinţifică sau “naturală | 
„propriu. zisă.: 2) Ştiiniele. propriu zise ale naturei, cu-! | 
„prinzând ştiinţe Laturale şi fizico-chimice, şi 13) mă- ţ 
tematicile cu aritmetica şi geometria: | ji 

In legătură cu această . grupă. a ştiinţelor reale, 
Rein, de şi cam fără relaţie vizibilă, pune şi lucrd- |. 
rile manuale. E destul că nu le: uită ; aceasta e mai | 
important. Probabil că locul lor ar fi mai “degrabă N 

-. în grupa, artelor, nu numai pentru relaţia. lor firească, 
dar. şi pentru importanţa pe care o.pune Rein de 
altmintrelea cu drept cuvânt, „pe studiul artelor, 
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“ Evotuţia programelor de studiu.— ' Cuprinsul unui 

program de scoală a. variat ŞI variază din mai multe, 

| cauze: - N 
1) Din cauza idealului cultuur a al timpului, E na- 

tural ca, şcoala, instiţuţie socială, să, se resimtă de 

mişcarea culturală a unui timp şi să-şi modifice con: 

tinutul programului, după intenzitatea “cu care. se. 

impune, în un moment dat,-0 idee sau; o categorie 

"de. ştiinţe, - - 

“ Pentru ilustrarea acestei relaţii dintre idealul tim- 

: pului şi modificarea. conţinutului programului şcolar, 

vorm. luă un exemplu: din istoria, şcoalelor în Ruropa. 

Renaşterea . care, cum se ştie, nu s-a adresat 

deodată direct la, civilizaţia greacă, ci Toai deaproape, 
mai direct şi mai întăi, la Latini, a pus în evidenţă 

- importanţa, limbei: latine pentru cultură. ! Aceasta a 
tăcut ca şcoala să iaca punct principal. al studiilor 
limba latină. Omul ce ştia să vorbească“ şi. să scrie 

- ÎTUmOB, latineşte, care se apropia mai mult de forma 
literară a unui. Gicero, era, idealul timpului, şi şcoala 
tindea ca să formeze - oamenă după idealul epocei. 
Din cauza aceasta, limba latină ' deveni studiul de 

„căpetenie, obiectul esenţial al şcolii. Sa | 

„ După războiul de 30 de ani; idealul se 'schimbă.. 
A îi om de lume, dibaciu în-toate, cu o cultură mul- 
tilaterală şi cu forţele armonic. desvoltate. în cât se 

"poate mai multe direcţii, iată. noul ideal. Aceasta a 
tăcut ca, în programa şcolii timpului, “să se pună 
iniportanţă pe. oratoric,.pe compoziţii, versilic aţii, şi 

să se introducă! : şi ştiinţele reale, . * -. 

„Pela jumitatte, secolului 18, idealul i iar se schimbi- 
p
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Ceia, co se consideră ca un om desiivârşit, - nu era, - 
cetățeanul unei ţiiri anumite, burghezul muncitor, e ce-și 
„vede de. datoriile si treburile sale, ori industriaşul, 
sau omul de ştiinţă; era omul cu. o cultură literară». 
generală, cu tendinţe mai mult sau mai puţin  cos-: 
inopolite, omul care se. credea că realizează: - în el .. 
mai mult idealul umanităţii, humanitas.. Şi idealul a-. - 
cesta se credea că se găseşte, în concret, realizat 
istoriceşte la grecii antici. Din cauza - aceasta, cul- 
fura greacti, civilizaţia elină „a devenit obiectul. de 

-. căpetenie al studiului, nu numai pentru oamenii de 
ştiinţă şi pentru literăţi,! dar şi în “şeoală, limba 
greacă s'a impus astiel, de pela începutul: secolului 
18, şi cultura greacă a pus în umbră pe cea latină. 
Din cauza relaţiilor mai întinse, între popoare, : s-a 
găsit însă că e necesar unui om complect, unui om 

de. “lame; ce realizează. idealul umanităţii în “timpul 
lui, să cunoască şi limbile străine vii, - . 

Iată cum odată cu idealul. timpului, se schimbi i 
- Și programa şcolară, sau adăugându-se ştiinţe noui,. 

_sau retrăgându-se din importanţa celor. Vechi, elimi- 
nându-se.. unele, introducându- -se  altelo i noi. 

| »). Lin cautău unei tendinţe social-politice dominante ; 

sau. după scopul școlii. — Dacă, restrângem panctul 

de vedere delu idealul general al unei epoce, la ten- 
dinţa,. poate trecătoare; dar în ori ce caz predormni- 
toare_a unui timp, vom găsi că programele varia a 
şi după tendința dominantă -politică a timpului sa 
2 nor grupări politice mai puternice. mmm 

S-ar putea, astic], distinge în: didactica. “gcolară
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Ă i ” „N : . . . 

„partide: sau tendinte, după cum se disting în viaţa 

politică a unui stat, lucrând conştient ori inconşti- 

- ent în o direcţie culturală anumită. Contorm cu con- 

-cepţia ce o' are cineva despre om şi despre societate, 

cere, doreşte sau impune anumite studii. în 0 anu- 

“mită proporție, în şcoală. -.. - a 

-O tendinţă, bunioară, este aceea care se rezumează 

_ în concepţia minoratului permanent al mulţimii. Cine 

crede în imposibilitatea majoratului cultural al po- 

-- porului;, cine crede: că va îi mevoe, nu numai azi; 

dar, prin natura lucrurilor, pe. vecie, ca trebuinţele 

mulţimii să fie înțelese, îngrijite şi satisfăcute de 

“ alţii, de cunoscători, întocmai cum -se: satisfac ce- 

zinţele unui: copil. de educatori sau de epitropi; a- 

cela de sigur din punct de vedere pedagogic, şcolar, 

„woeşte a se' da mulţimii cât se poată mai puţină 

cultură, reducând totul, la elemente de cetire, de 

scriere, de calcul:. lar în ce priveşte învăţământul 

secundar, aceiaşi tendinţă caută a indrepta, spiritele 

“către cultura trecută mai mult de cât către 'ideile 

“şi trebuinţele moderne. a a 

“Cealaltă tendinţă care sar putea numi, în,opu- 

mere cu cea; dintâiu, progresistă, sau democră- 

tică, voieşte șă 'desvolte conştiinţa în orice om şi 

în. toate direcţiile, voieşte a-i da cât se poate. mai 
multe mijloace de adaptare la viaţă, a-l ajută în 
pornirea lui către desvoltarea şi emanciparea su- 
îletească, al.ajută să treacă: din starea de mino-: 

rat în starea de majorat intelectual; şi pentru aceasta, 
cată a-l orientă în mediul istoric şi fizic, în mediul 

_înterhuman şi natural în. care trăeşte, spre a-i da: 
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puterea; asupra lui prin cunoştitiţă:. In acest scop se. 
„Gere a se da în şcoli, alături cu ştiinţele modeme, 

' jiteraturile moderne, Și posibilitatea. unei cariere 

independente: , 
„_ „După tendinţa deci social. politică variază cuprin- 
„Sul timporar al unui program, şcolar, 

- Programul mai variază, negreşii, şi după scopul- 
„şcoalei. Dacă e vorba de o şcoală specială, progra- 

mul impune concentrarea atenţiei asupra. alegerii. 
acelor obiecte necesare pentru pregătirea. de care e 
“vorba. Astfel programa unei . şcoli 'de inginerie va 
"Ai alcătuită în scopul carierii inginereşti şi se va deo- 
:sebi de programa unei. scoli „de Îarmacie,, agro- 

. nomie, ete. Ă , a. 

- 

Copriaşul esenţial. al prograziiitui unei “şcoli de 

" “eultură generală. — Dacă însă e vorba, nu de o . 
şcoală specială. ci de o' şeoală “de învăţământ gene- 

“:xal, atunci programa, se va schimba, natural, după 
idealul ce-l avem despre o-asttel de. şcoală, după. - 

“ xezultatul ce voim să obţinem dela: ea, şi după în- 
“ţelesul ce se dă „culturii generale“. . 

Se înţelege prin cultură perierală posedarea de cu- 
“noştinţe fragmentare, neorgânizate, despre toate. lu- 
crurile posibile ? Rezultatul ei este atunci, o poli- 

_-matie anorganică, lipsită de un principiu călăuzitor. 
Dacă într'o astfel de aglomerat de cunoştinţe joacă, 
vro ştiinţă rolul de' căpetenie; "asta va'fi întâmplă- 
“tor ştiinţa care va fi predată! bine de un profesor 

i “capabil şi cu autoritate. Absoventul unei astiel de 
*



E i: 
p 

scoli va cunoaşte din istorie ceva, din literaturi, 

ştiinţe. din toato-câte ceva; dar în capul lui aceste : 

„cunoştinţe. vor fi răsleţite în deosebite comparii- . 

mente cerebrale, fără linie de comunicatie între ele. 

adică fără unitatea logică şi psichologică, ce îu- 

mează chiar individualitatea lui. intelectuală. 

Ş Dacă se înțelege înisă, prin cultură: generală, pir 
agclurea pentru viata complectă, în înțelesul posibil și.. 

  

| t admisibil: al: cuvântului, adecă desvoltarea armonică 

“a intelectului, afectivității si xointei, va, trebui, să ne 

EĂ ipseascăt din p „programă n nimic, Ce va Îl, „PECEsazettit 
perlă mua me tati 

tur zar Tectuale, 'sentinientale s Și cra pate, ice va îine- 
tiu cesar uncii pregătiri că: e 0 carieră inc independentă. Pro- 
(ieramull căruia i-ar lipsi ceva din aceste, cerinte, ar, 
iti incomplect şi greşit. : za , 
2 Din -program nu pot lipsi, fireşte, acele: şiiinte” 
sau. grupe de stiinte ce caracterizează. spiritul cpueci, 

cum ar fi sțiințele iizico-națurale, măcar în. câ: de 
"puţină eantitate, 5 aciiziție: a spiritului îrică dela 

| începutul: veacului 19-lea... : 

   
   

  

E
m
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Dar mai este gruparea de studii, ce car acterizează 

"mai vie aproap6 preocuparea intelectuală modernă, 

gripa studiilor sotiologice, 

  

studiile xelative la cultura civică si etică. 
u- 

Ar ti deasemenea incomplect programul, cână i-ar 
lipsi mijloacele pregătitoare pentru o carieră inâe- 
pendentă.. Prin cariere independente, nu înţeleg aci 
funcțiuni. în stat, ci-acele îndeletniciri prodbetive, 
cari atâimă de munca , indiv idială, salariată de su- 

Un repreze ntăint al grupei sociologice, îl săsiza in 
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sietate mimai prin răsplata ce revine în urma, libe- 
_xului. exerciţiu al legii cererii şi ofertei. 

In special două grupări de studii sunt .cari pre- 
/„stătese_ către o carieră independentă, şi anume:  în- 

Î 'tâiu ştiinţele aşa zise reale sau cosmologice, fizica, 
4 căimia, ete, ete.; Căci în” special, acestea dau cutioştin-- 
cs-țeie cu. mai multe aplicatii practice,.pe ba2a- “cărora 

poate cineva, să trăiască din munca, sa proprie. 
“Dar, pe lângă acestea, mai sunt lucrările manuale. * 

In ce scop? In scop de cultură generală; tot aşa cum. 
se predau şi ştiinţele. fizico-chimice ori dexterităţile. -. 

îi 

Fizica şi chimia, se “Dredau în şcoli, în şcopul nu d 

.a face din elevi direct tehnicieni speciali chiar din 
liceu,. ci numai în scopul de a orienta în această 
„ordine de fenomene, iar pe de altă parte. de a îm 
spira gustul pentru aplicaţiile practice. Cultura artis- 

- “tică.— muzica, desemnul,—nu se dă în scopul de a face 
„artişti, ci ÎXSGoBUil desvoltării estetice, şi pe de altă 

parte de a ae eee e a 
„oară, după eşirea - din şcoală.: — Tot aşa lucrările 
„manugle. nu ar avea de scop a-da numai decât 0 
meserie: direct din şcoală, ci- ar. avea de scop a: da : 

acea cultură. artistică, . - estetică, fizică şi morălă, ce 

rezultă din lin astiel de le ocupatii, îăz pe de altă parte... 
ar A An ee ra e mea, 

a deschide şi ai Şi aici Orizonturi noii, "vederi noui în v DT ațIT 
şi a desvolta dispofiţiile pentru ocupațiile şi caric-. 
rile practice, * pentru meseriile, pe baza cărora. sar 
putea omul menţine în lupta pentru Viaţă. 

EN ee N 

Desi, “înti un prograna' complect de gimnaziu: şi 
” liceu, trebue « să „existe. studii, cari să orienteze” Spi-, 

,
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ritele şi în ordinea - ienomenelor interumane şi îm 
ordinea fenumenelor îizico-chimice . şi naturale; şi: 

„totodată trebue să conţină îndeletniciri sau dexteri 

artistică; 2) pentru o viaţă fizică sănătoasă, rezis- 
tentă, (prin exerciţii corporale) şi 2 ) pentru o cari] 
eră practică în viaţă.. 

tăţi, cari să pregătiască : - 1) pentru viața ra) 

* Studiile coprinse în: programa învăţământului Se--.. 
cundar, se împart a ocupaţii sau studii 

literare- umaniste sau Ifoologice, 2) în. exerciţii cor- 
pa up . 

porale, artistice şi. tecnice. 3). în studii a ad 

__. Impărțirea -nu e' aşa greu de făcut, cât e greu şi 

important de stabilit gradaţia importanţei acestor” 
diierite grupe de: cunoştinţe. Aici atingem una: din... 
acele delicate şi arzătoare probleme: didactice, îm- 
prejurul. căreiă: partidele pedagogice se încrucişează 
în luptă. | d 

: Cărui studiu săi se dea deci precăder e? lată ches- 
tiunea cu care ne vor 1 ocupa acum. 

3 EN - 

8. Valoarea relativă a 'obiectelor de studii. 

Principiul organizării învățământului 

- Care este principiul după care trobuiesc, oxgani- 
zate studiile în . şcoală ?. Ja ce or dine de - phecă- 
dere trebuesc 'ele predate? Care e valoar ea: relativă a: 
obiectelor de studiu? . :* 
Tratată numai din punct de vedere calitativ, adică 

dacă se determină numai ze să se predee, chestiunee 
d programului nu e complect studiată, 

A 

i 
4 

i 
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Problema care se pune acum, O complectează într o 
"privinţă şi mai capitală. 

Istoria şcoalelor ne arată că, în practică, s'a. des- | 
legat, în două feluri: .. 

:. 1) Sa căutat ca toate ştiințele' ce se predaiu în O. 
şcoală: să fie considerăte. ca dependente de una sin- 
gură, să fie considerate ca părţi din dânsa din- 

” tun singur tot, eare le uneşte şi le organizează pe 

toate. Astfel în Orient şi în Evul mediu ştiinţa cen- 

- trală ce'le coprindea, pe toate,. era teologia.: Către 

„...teologie convergeau toate celelalte ştiinţe, ca razele - 
i către centru. 

:2) In altă soluţie s'a căutat, ca toate ştiinţele dini în-. 

- vățământ să se .îndrepteze către 'un singur scop, 

- toate să fie. considerate ca mijloace pentru realizarea | 
“unui rezultat anumit. - Ie 

In anticitate şi în. timpul renașterii, bunioară, s'a 
“căutat .ca ţintă de realizat în învăţământ : să se dea 
„omului stăpânirea, asupra „cuvântului“, şi prin cu- 

“vânt. puterea asupra - omului, - Se “înțelege că, din 
cauza aceasta, ştiinţele şi exerciţiile: relative la lim-" 
baj erau” considerate :ca 'de prima” importanţă ; dar 

'în acelaş timp, şi. celelalte ştiinţe reale erau studi- 

ate, pentrucă, spre a convinge, trebue: să ai 'argu- 

e
e
 o
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“mente: cari. persuadează,, inteligenţele; 'şi „pentru i 

aceasta trebue să ai cunoştinţe despre toate lucrurile: 

dar aceste cunoştinţe erau considerâte numai ca -. 

mijloâce în vederea scopului: de a da: cât. se poate 

„mai multă stăpânire, prin cuvânt, asupra oamenilor, _. 
“x 

Tată dar două sisteme 'de organizare a studiilor : -. 

„sau toate ştiinţele sunt considerate ca dependente 

a Ozsănesal, — Didactica. . DE Ti 

p
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de una: singură, e centrală ; sau toate sunt indreptate 
către acelaş scop. ultim, pentru darea unei . aptitu: 
'dini, unei forţe: considerate „ca îiind de căpetenie, 
penţru om. CR i 
+ Care din-aste două "sisteme. se preconizează de 
fapt azi? Nici unul, nici altul. 
Starea actuală este lipsa oricărui sistem de orga- 

nizare, în care. ştiinţele sunt considerate ca inde-. 

pendente unele de altele, şi-nici măcar ca mijloace 
recunoscute pentru realizarea unui scop unic. Sar 
putea numi o stare anarhică., Desvoltarea prea mare 

a, specializării este -poate una din cauze. Profesorii 
secundari, azi, sînt. mult 'mai “culţi decât. înainte. 
Posedând ştiinţa specială, pe care o predau, îi exa- 
gerează importanţa ; căci, cunoscând-o cât se poate 

„de bine, îi văd valoarea ; dar uită valoarea celorlalte; 
„- deci uită să măsoare pe toate cu o unitate de mi- 

sură, care iar face a găsi valoarea relativă a 'obiec- 
“tului său, nu din punctul de vedere al. sistemului , 

"de ştiinţe cari formează - enciclopedia ştiinţei ome- 
neşti, ci din punctul de vedere al' sistemului de cu- 
noştințe de dat în şcoală. 

Din cauza aceâsta, fiecare are tendinţa şi “ambiția 
- de a, comunică elevilor cât se poate mai multe .cu- 

noştinţe; în specialitatea: Sa: şi de a face par'că din 
ci: specialişti ca şi- dânsul. “Matematicul ar dori să-şi - 
facă, şcolarii: toţi, dacă se „poate, matematici ;. filo- 
ogul, filologi ; geograful, geografi; aşa .că- nu dom- 
_meşte. Un Singur scop în învăţământul întreg, pola- 
rizând toate ştiinţele în o singură direcţie. Atâtea . 
“ţinte, „câţi profesori. şi câte. obiecte speciale sunt,
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itiecare îşi “ atzibue importanţa de» „căpetenie a în: 
xăţământului, fiecare: se crede centrul lui 

Si în adevar, mai fiecare obiect de studiu. are - 
„aceșt, noroc-să ajungă odată centrul de preocupaţie 
al. tuturor elevilor, fie la. aceeaşi şcoală în epoce 
deosebite, după schimbarea profesorilor, fie în acelaş 
timp 1a, diferite şcoli din tară. Astiel se „poate găsi 

"că, într'un orâș, obiectul ' ce se consideră! ca cel mai 

important e matematică; în altul. limba: latină; în : 
„altul istoria; în altul limba română ; şi aşa mai de- 

„parte, după valoarea, şi după, energia intelectuală $ şi 
«didactică a profesorului respectiv. N PI 

Ceia. ce mai pune limite ' acestei - tendinţe anar- 

“nice, e orărul; căci dacă sai lăsa şi orarul neno- . 

“tărât mai dinainte şi sar : perinite | ca, în fiecare , 

scoală, să se hotărescă, după înţelegerea profesorilor, 

„căniitatea de timp, numărul orelor ce se-cade să 

.se dea cutărui sau: “cutărui obiect, s'ar vedei atunci - 

„oglindindu- se în cilre această: anarhie, Sar. vedea! 

că în fiecâre şcoală "acel profesor” va avea cel.mai 

! 

mare număr. de ore, care: se bupură, de. mai mare: 

“autoritate, personală... ! 
: 

; 

“Ştiinţele umaniste, noologico- sociale ca  îundashent. 

pa al culturii generale. i . . - Me 

Mai. "este însă 0 cale, prin care. se indică ce. 

:studii trebue. conșiderate, în. învățământul secundar, 

ca fundamentale şi centrale. Organizaţia învăţămân- 

“tului secundar, dată ' prin legea asupra învățământului . 

„secundar şi Superior, desparte studiile liceului în co- 
7
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“sine şi speciale, Cele comune, desigur trebue, con- 
„siderate ca fiind” indispensabile. culturei generale, ca 
fiind de importanţă predomnitoare; celelalte, îm- 

părţite. pe la diferite specialităţi, unele lao. secţiune . 

altele la alta, au trebuit să se considere, din acest 

“punct de „vedere, ca accesorii, ca fiind. de o Împor- 

tanţă mai puţin generală: | 
„„Cari sânt, după organizaţia oficială acele obiecte 

E comune ? 

In ultimele “patru. clase: religia, linabele vomână; 
franceză şi germană, istoria universală. şi naţională, n0- 

iuni * de psihologie, . logica, econpmie politică, areptut - 

„uzual şi: insbucţia civică, muzica aocală” Şi gimriaetica. 

Acestea. formează trunchiul comun de studii. Din: 

acest. “trunchiu se ramifică trei. despărţituri, după i 
cum. se grupează restul stiinţelor. a - 
“Afară de acestea, şcolarii cări se destină studiilor 

clasice, şi cari vor forma secţiunea clasică, vor mai 
„arma obiectele următoare :' limbele latină Şi elenă. 

e ponei pios, 

reală, bieotele următoare: geografia ; mateniaticile:. 
„xationate (algebra şi trigonometria plană şi sferică, 

cu complemente şi cu teoria, generală a ecuaţiunilor: 
cu 0' necunoscută; aplicaţiuni la topografie, nivelare,. 

 drenage, irigaţiuni, elemente de geometrie analitică 
“cu două dimensiuni ; noţiuni de mecanică raţionată. 

„Şi de technologie; noţiuni de geometrie descriptivă); 
"fizică, chimie, cosmogratie, ştiinți naturale, igienă, 

desemn liniar“, 
Si în Sfârşit, o altă secţiune care, în lotul limbei.
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aline, studiază ştiințile. fizico chimice, ştiinţele na- 
turale, higiena, geografia. | 

E important, din punct de-vedere al principiilor, 
_să ne întrebăm dacă aceste -grupe de "ştiinţe au o 
valoare întrinsecă- suticientă spre a: merită Săcon- . 7 

stitue baza studiilor. secundare. . - | 
__Dacă, cercetăm în ce constau şi: la, ce se redue 

acele” studii: comune, vedem că, afară _de 1 muzica "to- 

cală. şi gimnasticăi_ce_se. rapoartii una. na la educaţia 

estetică, alta la educaţia fizică, celelalte. fag_toate. 
parte te din grupul îăai6”âf Ştiinţelor- noologice, cari 
studiază spiritul. Căci limbile au_câ.rol de a ma- 
mitâsta. stările suileteşti ; istoria are ca a rol de'a a ărătali! 

evoluţia. spiritului, omenesc. în viaţa. colectivă; psi-i: -. 
Shologia şi logica au' de. obiect, direct chiar sufletul. 
si operăţiile: lui; economia - politică, dreptul uzual şi. Su 
înstrucţia civică fac mai direct parte din ştiinţa s0-. i 

= cială, care e întemeiată pe studiul: sufletului omenescji ! : 
societatea, fiind alcătuită din suflete, . . .. . ji 
Deci ştiinţe noologice, filozofice şi sotiale -— iată 

„ce se pune la baza învăţiimântului comun, a culturii | 
a generale. : 

Astiel se desleagă de fapt, dacă nu principial, ches-, 
tiunea priorităţii studiilor în învăţământul secundar: 
se dă, precădere. studiilor umaniste „asupra ştiinţelor A 
real;, «căci nu vedem în. toată: această grupă nimio 

„din matematici, nimic din ştiinţele fizico- chimice $ 
„_ iaturale, trecute în secţiunile ce se. despart în cur- | 

" suri deosebite după secţiuni. “ L
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“Stabilirea valorilor. relative după un criteriu 

pe e general: adaptarea la mediu. . 

Lat ce “soluţie se opreşte teoria filozoScă a peda- 
gogiei. în asta, privinţă? Să căutăm criteriul după 

„care 'se stabileşte valoarea relativă d” obiectelăr de 

“studiat, în şcoli: şi. să nu uităm (ceia -ce a pitat 1. 

"Spencer, după observaţia -făcută mâi sus), că aci e: 
"vorba. de 'şcoală și d6 catia individuală, iar nici de 
"cum de. educaţia istorică a genului omenesc pe su- 

 prafaţa globului în decursul “veaenrilor. * Sa 
| Incontestabil că şcoala, vă trebui.să contribue la 

adaptarea» individului la, mediu, să-l faci, adică, mai 

propriu -de o viaţă mai complectă. 
"Dar mediul la care se adaptează un individ, este 

de două, feluri: e mediul fizic. şi mediul social. 
Mediul social alcătueşte stratul de: vaporturi, de 

excitaţii şi influențe în mai directă atingere cu in- 

dividul , 
“Spre.-a ilustra aceasta, printito ănalogie luată din | 

viaţa organizmelor constituite mai cunoscute şi mai 

„simple c decât : societatea, 'să ne închipuim că celulele: 
constitutive ale unui corp, s. e, ale orgănizmului. ome- 

nesc, ar fi conştiente ş şi că ar căuta şi ele, în mod cor- 

"-ştient, săse orienteze asupra. mediului; pentru. a se a- 
_ „dapta ş și intelectualmente la'dânsul. Ceia ce arinteresa 

„pe celulă să ştie mai. întâiu de toate, ai fi locul fi 
„rolul ei în mediul ce alcătueşte totul diri care dânsa 
+ face parte, deci în. organisin. Ar trebuii să cunoască. 
relaţiile directe ale ei cu celelalte celule constitutive 

N 
1 SA



0. AN N 

“ale organizmului. total, căci aceste relaţii, “aceste, 

" xaporturi. îi intluențază viața ei continuă ; ea există, 

aşa cumy există, este ceia ce este numai în raport. 

“cu. “totul acesta din care face parte. “Dacă celula. 
şi-ar. schimba, poziţia, dacă ar fi în altă: regiune a - 

Re aceluiaş: organizm, ea s-ar. moâifica ;. şi dacă orga-. 

nizmul, în. celelalte: părţi ale lui, ar fi modificat, 

„această schimbare s-ar resfrânge şi. asupraei, şi 

anume mai: întâiu asupra organului . principal : din 

care face parte, . Și. i de aci asupra ei, ca, celulă în- 

dividuală. . io 

-Deei viaţa celulei. e; intlaenţatii de: viaţa “organis- 

* mului din care face parte ; şi dacă ar vrea, în mod 

„conştient, să se adapteze, studiind. raporturile sale 

- cu mediul, ar. trebui să studieze mai întâiu_ aceste 

legi ale relaţiilor dintre ea şi organism. : _ 

Când e.xorba de individ. şi- -societate, această, ne- - 

'cesitate e şi mai evidentă şi. mai urgentă, pentrucă, 

celula, cunoscând sau necunoscând -raporturile şi le-. * 

“gile ce o leagă de organizmul total, tot continuă a 

îi ceia ce este... Organizmul“ individual e gata alcă- 

tuit .de “natură, şi legile lui funcţionează în mod fa- .. 

tal. Când e vorba de societate însă, când. e vorba 

„mai ales de 'societatea organizată, de stat, Iuerul nu ai 

“e tot aşa de fatal, *-. î 

= Ceia ce constitue organizmul social, un stat, sânt 

legile ; nu vorbesc de Tegile fizice ale vieţii sociale - 

în genere; ci de legile cetăţeneşti ale: statului, date 

tot de oameni în scoptdeterminat ş şi care se schimbi: 

în mod conştient de indivizii-celule ce alcătuesc Sta- 

tul, Prin urmare, cunoaşterea sau necunoaşterea, a-
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E „cestor legi şi aGestor raporturi nu e indiferentă pen 
"tru om în;societate ca pentru celulă. în organizm. 

Aceste legi: există, au fiinţă reală şi funcţională nu- 
mai: întru cât sânt cunoscute; ca să se menţină or- 
'ganizmul social, statul, acele legi trebuesc aduse ia 
"cunsştinţa tuturor, 'căci ele trăesc, în suflet, în con- 
ştiinţă; afară din sutlet, ele nu. există, căci nu con-, 

siderăm . ca lege legea numai. scrisă, ci legea ascul- - 
. tată şi respectată. SI 

Prin urmare, : a orienta îi: acest. mediu “moral. ele- 
mentele ovganizmului - social: constitue pentru stat prima 
lui condiţie de ezistentă, şi pentru: îndiviă condiția. lui 

de funcţionare: normală şi conştientă ca pa te întegrantă, 
a. acestui tot, | | 

- Legile. naturale se “respectă, « căci sancţiunea lor! 
„urmează în mod fatal şi universal; Legile. omeneşti 
nu există şi nu se menţin, decât: numai „cu această 

condiţie de a fi cunoscute şi ţinute: conştient. . x 
"Este dar important, şi încă urgent important, o-: 

rientarea în mediul. vieţii sociale. 
Pr 

: Această constatare atrage după; sine, ca concluzie, 
-|'că, în prima linie, cunoştinţele mai principale. de a- 
ji daptare ale individului la viață, sânt cele relative 
| “la, societate, la om, la spiritul omenesc, deci ştiinţele 

noologice şi sociale, -. .. pm me 
Acestea Trebiie să” servească ca, bază comună, ge- - 

:* nerală a culturii, căci ori-ce specialitate. ar avea un 
-om,. ori-ce profesiune, el va îi mai întâiu „de toate 

: om, ca menire generală de 'la care .nu se poate! a- 
„ bate;: şi va mai i îi, asemenea, cetăjean, adică parta - 

Ss 
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conştientă şi activ: conştientă în organismul social. . 
Yie el muncitor cu braţele, sau de profesiune libe- . 

"_xală, va avea de a face cu:oameni, atât după legile 
„generale ale moralității, cât şi după legile speciale a 

politice şi sociale. 

 Pentri. realizarea. cerințelor protesiunii speciale va - 
avea nevoe, incontestabil şi de cunoştinţile necesare 

: pentru adaptarea la scopul” specialităţii lui.” Insă a- . 
ceste cunoştinţe, faţă: cu cele dintâiu,. se vor! con= 

“ sidera ca secandare .şi accesorii, cel. puţin în cadrul 
învăţământului secundar. şi al culturii generale, TĂ- 

inănând să devină puncte centrale, în urmă, după 
terminarea, învăţământului secundar, când omul va 

"începe pregătirea propriu zisă pentru viaţa, profesic- ” : 

nDală.. 

„Aceste cunoştinţe accesorii fac parte, -în genere) 

  

i 

chimice, pentru. aplicaţia, legilor fizice şi naturale la 
:satisfacerea trebuinţilor omenești, ş. a.m. d. | 

- Pe lângă acestea; mâi sânt. lucrările” techinice, ce ar 
trebui neapărat să facă parte din învăţământul se- 
candar, sub formă de lucrări manuale, ca. o pregătire i 

„pentru o profesiune mai i departe, alta de: cât cea li- 

iberală." 
Intre ştiinţele: din grupa noologicii, social- filozofică. 

pe deoparte; şi între cele din grupa cosmologică şi 
technică pe de altă parte, găsim că-şi au.loc alte 

. ocupaţii, tot aşa, de importante cel puţin pentru viaţa 
omenească, cât-ş şi cele ce dau o specialitate ; acestea 

> pi 

“din ştiinţele cosmologice : matematica pentru ramura i. 
“ politechnică, pentru Tnginerie, etc.; ştiinţele“ fizico- | 

Sa
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sunt: 19 ocupațiile : şi exereiţiile cari 'desv oltă viaţa 
fizică a individului, cari dau cultura :corpului, pre- - 

gătindu-l la rezistenţă; pentru lupta vieţii, şi 20 exer- 

“ciţiile ce deschid: omului - sufietul pentru înţelegerea, 
Simţirea: şi poate practicarea frumosului: şi .a emo-: 

. jiilor înalt; estetice, -a artei... 
"Cu orice-specialitate sar - îndeletnici un om, el 
trebuie să. fie mai întâiu de toate om: sănătos, Yezis- 

tent, viabil, cu putere de muncă ; şi pentru acest 
- scop, îl prepară exerciţiile - corporale. Mai departe, 
„orice meserie .ar practica un om, are nevoie să fie 

| fericit; şi fericirea, nu constă numai în' satislacerea 
„_ treboințelor organice, în mijloacele de'a satisface 

stomachul, ci mai sigur şi durabil, în satisfacţii su- 

„ Heteşti intelectuale; morale, estetice; în contempla- 
Tea şi în practicarea, frumosului, Aceasta din urmă se - 
„Yealizează prin cultura estetică, prin pregătirea ce 

i. 0 dă: şcoala în predarea desterităţilor: . muzica, de-, 
semnul, modelâjul:. - 

ie TE adestrseriz--6- incăfifestabil o “soluţie practică, 
„de insemnută;: valoaze. filosofică, aşezarea. muzicei şi 

” gimnasticei în grupa ştiinţelor şi ocupaţiilor comune 
“tuturor sectiilor din învăţământul secundar, indiie- 

rent. dacă cei cari au- hotărît această | “dispoziţie de 
studii du fost or nu călăuziţi de consideraţii teoretice. 

-: 1 Ordinea erarhică, deci, a obiectelor de studiu din 
învăţământul secundar, în urma consideraţiilor. de: 

i i "mai sus, ar fi; 1) stiințile noalogice : sociale, filosofice; | 
i .:2) czereiţiile. fizice şi estelice, 3) științele veale si eser- | 

„“cițiile tehnică, cari dau: 0 „Specialitate, o proiesiune 
i socială. i, 
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' Brahia “valorilor din  pncnetl de vedere al inte esnluiă: 

social. — La soluţia aceasta am ajuns considerând! 

adaptarea individului la "mediu; din punctul de ve-- . 

- dere al interesului individual, Tot spre această a 

“luţie ne “îndreptăm, 'când considerăm chesția din], | 

punctul - -de 'vedere social, naţional. ii 

"In adevăr, pentru ordinea, existenţa $ si buna starei - 

a unei societăţi, e, mai întâiu de toate, indispens: sabil| 

ca elementele constitutive ale ei să trăiască în ar-! 

'monie, să fie conştiente de tendinţa g generală a vieţii!» 

societăţii, de scopul către care tinde societatea, . de 

idealurile naţionale. Acestea toate sunt mi ijlocite prin. 

studiile noologice-sociale, : | 

mal doilea rînd, societatea, națiunea are. “interes! 

„pentru pro păşirea, ei, pentru atingerea idealurilor ci; 

- “ca membrii ei constitutivi, să fie fiinţe viabile, vigu-! 

 . xoase, rezistente şi în acelaş timp însuileţite de. e- PI 

moţii “frumoase, bune; senine. şi. vesele. de e 

ca Să, fio: fericită, ca tot, are "nevoie - de elemâniei,* 

sănătoase şi energice, cari 'să: privească, lumea. prin |. 

o prismă luminată, permanent şi statornic de colo- 

raţia- radioasă a fericirii înalte. 

Para noastră, în special, aşezată cum. £ geograti-. | 

ceşte,: are. .nevoie"şi de forţă şi de splendoare ideală, !- 

ca să se prezinte ca un prototip atrăgător - de cris- | 

talizare socială şi politică popoarelor mici din. jurul i 

ei, cari ar respecta-o şi ar imita- 0 admirând-o. Către. | 

acest scop tinde cultura, „fizică şi cultura estetică. ! 

- in-cele din urmă, societatea. are şi dânsa, „negre-- i - 

şit, interesul. ca .toţi membrii ei: constitutivi săaibă. | 

un rost în viata totală, un rol activ, produictiv, deci: - I 

i 
i
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i are intereşul “e ca a toţi să aibă o profesie, 0 Specialitate, j 
căci din întinderea specialităţilor şi din înmulţirea 
-şi din perfecţionarea lor rezultă diferenţiarea, una din 

“condiţiile. progresului ;, a doua condiţie integrarea *0 
pAlă sentimentul simpatiei ş şi studiile comune : social- 

ti etice şi fiiosofice. , 
Sg ame | a 

Valoarea relativă . a “Studiilor, dedusă din. importanța 

„biologică a: mediilor la cari se raportează. —La stabili. 
„rea valorii relative a diferitelor obiecte de studiu mai 
IE principale, putem ajunge “prezentând problema şi 

“din alt. punct de vedere... . 
Să „Gimnaz ziul şi liceul, fiind şcoli de educaţiune * şi de | 
"cultură. generală, iar nici de cum şcoli speciale, îşi 

- "vor forma programele. lor din tot ce va, îi mai esen- 
> “ţial în toate“ ramurile, de. cunoştinţe importante. şi 
„constitutive ale culturei generale. Ele-xor,0rienta__ 
deci, în mod sumar dar sigur, pe. “copii în - lumea. 

| SI II tizică, „ biologică, ist istor: cică, socială, politică ş şi i morală, 

Sin ga de. preciziune > proporţionăl” Gu gradul de PTo- 
babilitate. al necesităţilor lor, proporţional, prin ur- 

mare, cu irecuența raporturilor ce: vor. îi nctoite să 
- aibă. cu aceste giterite ordine de lucruri. o 
„Universul, în. toată, totalitatea lui, formează unor. 

| :ganism cu părţi armonic legate, corespunzându-se 
„şunele altora şi influenţându-se - Teciproc,. -în- grad 
"deosebit, după gradul de. afinitate şi. de depăriare 
"itn timp şi spaţiu. - ; - — 

| Omul e supns, în mod şi grad diferit, la influ- 
„ -anţele” diferitelor părţi ale acestui tot; şi -la rândul 

A . , a : Da Do . 
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său. şi a jntiuintază, în mod şi rad diterit, aceste 

părţi- ale totului. ; --. | 
Dacă stelele . cerului au, prin modul. lor de. a ii, 

„prin poziţia lor în spaţiu, prin raportul lor cu pă- - 
“mântul, prin. mişcările lor, VI-0. influenţă 'oare-care: 

asupra omului—înfluență pe care astrologia o afirma, 
“ba chiar o exagera, şi. pe care astronomia de. azi - 
n-0. poate tăgădui— naţural că această influenţă “tre- 
bue să fie, şi e, mult mai slabă asupra omului decât. . 

influenţa pe “care ar avea-o modul. de a îi al ma-. 
_teriei „ce înconjoară . globul. păinântesc. Schimbările: 
climaterice, se ştie cât de mult înrâurează asupra. 
sensibilităţii imaginaţiei, şi voinţii oamenilor, cum: 

„ele le stimulează sau le paralizează. Lomyroso a făcut. 
0, curioasă cercetare Statistică şi. a. constatat, că. 

. mulţimea ş şi felul crimelor, că producţiunile fantazieii 
“poeţilor,  că- activitatea intelectuală” a „Omului de: 
ştiinţă variează după anotimpuri. 

Nu e locul a aprofunda aci această; taină a ra- . 
porturilor dintre » sufletul omeriesc şi dintre mişcările: N 

climaterice; e destul a "constată astfel! "dE râportări. 
* si a indica superioritatea gradului lor faţă cu gradul: 

de influenţă, pe care. l-ar avea asupra. „noastră. cor- 
purile cereşti! şi mai îndepărtate şi mai "străine de: 
noi decât soarele. Se 

ui Natural că nu vă fi greu a ne conviige că, cucât 
“vom lua; din natură cercuri : încunjurătoare” “mai a-- 
„propiate de noi,:atât prin poziţia. lor în spațiu, cât. 
“şi prin afinitatea lor naturală cu noi; înrâurirea acestor: 
cercuri asupra natuxei noastre fizice: şi morale se va 

„găsi că e din ce în ce. mai intensă. Buchle a urmărit, 
,. . . Pa 7 

. 
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“în n parte, această graaţiune de întluență a mediului 

încunjurător,: arătând cum configuraţia, şi natura, so- 

Aului şi-a resirânt inilnenţe asupra, omului. 

, prin urmare, : de interes evident. ca omul să- işi 

“îndrepte! inteligenţa. şi 'să “ studieze aceste: diferite 

- cercuri încunjurătoare ale - “naturei tizice, în gradul 

“în care ele influențează asupra lui. Va, studia prin 

“urmare mai mult şi mai de aproape natura şi con- 

| * “aiţiunile de a îi ale ţărei sale, ale . ţărilor încunju- 

n 

xrătoare, ale pământului, ale condiţiunilor climaterice, 

-ete,, până în regiunile cele mai depărtate ale uni- 

“versului, în grăd deserescător de Brotandare .- 
. x . 

Intre condiţiile armbiante ale omului, ntre cercurile 

. “încunjurătoare ale: existenţei lui, mai apropiate de 

“el si în spaţiu şi prin afinitate naturală, prin urmare 
influenţându-l mai direct, se găsesc ființele organizate 

“= plantele:şi animalele. .-:: 
Se înţelege că şi acestea..vor exercita asupra unui 

-om dat o influenţă proporţională cu. mulţimea ra 

sportului ce va avea cu dânsul. Astfel flora şi fauna... 
„judeţului, . țărei proprii, a ţărilor.. imediat încunju-- 

"rătoare, a localităţilor mai, depărtate de pe suprafața 
“Slobului, vor influenţa. în grad descrescător. 

B logic ca şi stabilirea raporturilor ințelectuale 
„ale omului cu. dânsele să sorespundiă în grad CU ra- 
„porturile practice.! II ” 

... VYemează, deci, să se studieze în “rad descrescător: . 

„de intenzitate, :după importanţă . lor, „aceste diferite. 
„ Cercuri încunjurătoare. ale lumei organice, „după cum. 

]
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ele sânt „mai apropiate, sau mai depărtate de. cel 
"care le studiază. A 

Din toate dispărțimintele lamai biologice, însă, 
acela - care coprinde în cercuri mai strânse, mai 

imediate, natura omului: individ, stând. în. raporturi 
mai dese, inevitabile cu dânsa, şi deci influenţând-o 

mai mult decât toate celelalte domenii ale naturei, - - 
- seste incontestabil cercul societăţei umane însăşi. Dacă. - 

omul, în mod general, e parte. integrantă «din orga- 
nismul total al universului, în : sens mai „propriu şi 
azi obişnuit, el e parte integrantă din organizaţia 

firească a societăţilor omeneşti, primeşte dela, dânsele” 
influenţă, şi le influenţează la răndul său, In mij- 
“docul lor. se află -zilnic,. dela modul lor de a îi şi de - 

"a se comporta, atârnă mai direct, fericirea sau ne- 
„dericirea sa individuală. 

- Radiarea inteligenței sale cbrcetitoare; trebue, prin ăi 
„urmare, să lumineze în. mod mai viu- şi mai «clar 

„aceste cercuri mai apropiate. E 

"Mintea omenească, -întocmai-- ca 0 lampă i în spaţiul 

“lumină cu atât mai. puternică, cu cât. obiectele. u-. 

întunecos al necunoscutului, e natural să. reverse . 

minate sânt: mai apropiate de ea; pentru :că. tocmai | 
aceste obiecte .sânt .cari :.pot: împedeca sau spori 
mersul lui mai departe; de ele se:va izbi mai întâiu 
“cu. ele va avea a: face. mai mult, de ele: va trebui o 

„să se ferească, cu ele va trebui :să conteze. 

„Omul care ar studia mai. mulţ . cercurile ; naturei - 
„mai :depărtate-sau acela care -ar da o egală impor-.. 
tanță tuturor. acestor domenii, inegale: în: frecvența. f fe
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: şi importanţa vaporturilor. lor cu dânsul, ar sămăna . 
întocmai cu imprudentul care ar -merge 'pe stradă 
„cu un benoclu sau. telescop la ochi, căutând să vadă 
precis la sute şi mii de metri înâintea lui, şi izbin- 

du-se, în acelaş timp de .bolovanii şi felinarele ce 
ax întâlni. în drum, imediat: în apropierea lui, fără 

„să le vadă. - - m. : 
„- Aceeasi telescopie- intiuctoasă şi periculoasă sar 
găsi. realizată de om' în ordinea morală, când în pro- 
-gxamul unei şcoli de “cultură generală sau în inter- 

„ pretarea şi aplicarea, unei astiel. de “programe, s-ar 
căta a se aprofunda. şi a se studia î în amănunţimi do- 

meniile fizice sau biologice care sânt mai depărtate 

din toate privinţele, şi Telativ: s-ar neglija . cunoaş- 
terea domeniilor mai îmiediat înconjurătoare. 

Dintre societăţile omeneşti ce - încunjură pe “om, 
_ e. desluşesc, „de: asemenea cercuri umane: şi' sociale 

„ "din ce în ce mai apropiate de. dânsul în spaţiu, în 
timp şi în afinitate? Proporțţional. cu aceste! grade de “ 
apropiere şi afinitate, ele: îşi exercită; influenţa lor 

asupra omului, şi „primesc: dela el influenţă. Prinur- 
mare studierea, lor: va trebui:să corespundă acestor 

- gradaţii obiective: de însemnitâte practică. 
„Astiel, cu cât un popor, o ţară, e mai depărtată 

în timp, spaţiu şi afinitate de noi, cu atât ea'trebue . 
“să intre în.0 proporție mai slabă în programa cons- 
titutivă a culturei generale. . Din “contră, studiarea 

cercului uman, etnic, imediat încunjurător trebue să 
se facă cu toată preciziunea şi intensitatea. cores- 

N > ponzătoare gradului lui de importanță pentru viaţă 

4
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şi fericirea individului. Imediat după dâusul vor veni - 
în importanţă cercurile cu cari el. se va: afla. în re- 

„laţii mai dese şi mai însemnate. 
"Mai departe, în însuşi mediul uman: naţional, se 
deosebesc cercuri.de o concentricitate din: ce în ce 
mai strânsă şi mai apro piată: d de omul care formează, | 
centrul lor. 

Societatea, în care trăim, e organizatii în stat. Dacă, 
pentru a trăi normal şi fericit în societatea umană, - 
în genere, îi irebueşto omului cunoasterea. şi. Tespec- 
tarea.. vaporturilor. normale “dinfee om şi om, rapor- . 
turi studiate şi stabilite de imorală, peniru a trăiin . 
mod normal şi conştient în soșietatea, specială, 0r- 
ganizată în stat, îi trebue să cunoască legile de al- 

"cătuire şi-de funcţionare. ale acestui stat, trebue să 
cunoască nu numai forma lui actuală, care e un pro- 
duct istoric, ci şi, "necesităţile. cauzale ce i-au dat: 
naştere, prin urmare geneză lui, ceea ce revine. a. 

“ cunoaşte fazele trecute ale cvoluţiei la care ă: fost 
supusă naţia” sa, evenimentele trecute, istoria, „CU un. 
cuvânt. ” 

Natural că, după cum s- a , stabilit importanta cer- 
curilor fizice,. biologice şi sociale actuale, după pers- 
pectiva lor în spațiu, independent de aradul -lor de 

afinitate, tot aşa, şi în studiarea: fazelor trecute ale 

naţiunei proprii, va trebui să ne: orientăm . după o 

perspectivă în timp, studiind cu un interes cu atât: - 
„mai viu evenimentele, cu cât ele sânt. cauze mai a- 

propiate ale existenței actuale: ale statului . nostru, | 

şi punând într'o lumină din ce în ce mai Slabă, sau 
lăsând în umbră din ce în ce mai deasă, faptele 'şi- 

    

1. Găvânescul. — Didactica, 19
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| sau cel puţin a „unei generaţii. , 
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întâmplările. tnecute, cu cât, sânt. mai depărtate în 

“timp, cu câţ sânt mai „moarte, adecă au înrâurit mai 

pnţin la determinarea existenţei. şi modului de a fi 

al: naţiei în formele ei actuale. 

N Cu cel mai mare cuvânt acest principiu de pers: 

pectiră istorică în timp va trebui să sc aplice Ja stu- 

. diarea evenimentelor altor popoare. La acestea, pers- 

pectiva istorică se va combina, cu perspectiva în spaţiu, . 

şi din această. combinare va” -resulta că, în genere, 

istoria unui popor ne va interesa, 'în gradul în care 

acel popor, are sau:ya îi avut vre-o influenţă asupra 

naţiei noastre; şi aldoilea, ne va interesa cu atât mai 

- puțin, cu cât evenimentele + vor îi mai depărtatei în timp. 

A călca aceste regule elementare ale adaptării în- 

telectuale în timp şi în spaţiu la mediul. jizic sau 

„psichologic, atunci când: se alcătueşte,. din capul lo- 

cului o „programă şcolară, ieste a săvârşi o operă de 

dezorientare şi dezechilibrare mintală a unei naţiuni 

e Cptete but 

“ Calitățile generale ale Studiilor noologice:--$t U- 

diile noologice au calităţi ce le destinează a deveni 

* studii” centrale” în învăţământul secundar. „Aceasta o 

- :probează şi efectele pe cari le au asupra sufletuluj. 

i Ocuparea cu: ştiinţele noologice are de eject desvol- 

; ; area. conştiinţii, în genere,.mai mult.decât ocupârea | 

cu ştiinţele cosmologice. In ele stăm faţă cu ui fa-" 
! port unic. de la obiect la subiect,. raport ce nu-l gă- 

sim. în studiul celorlalte ştiinţe: obiectul şi subiee- 

: tul. fiind_ tot. sufletul. Sufletul _ereşte” in “chir. stu- 
enorm 

Adiul său „Proprit,, Cu cât s se 6 adânceşte nitea î în le- 
N 

4 
Y N



„dominantă. 
enţial a sistematizării şi - armonizării, pentrucă se 

19. Ii 

_giile vieţii sufleteşti, cu atât ș și această viată suile 

tească. se intensifică ; şi mintea, ca instrument det 

cunoştinţă, exercitându-s se în studiul sutletului, creşte 

la rândul său şi se desvoltă mai mult decât în stu- | 

diarea, celorlalte obiecte. Instrumentul de-eunoâştete | 

se periecţionează, se ascute, asupra lui însuşi. 

Şi din studiul ştiinţelor noologice se îmbogăţeşte 

spiritul « cu cunoştinţe de fapte pozitive , ba, încă, din 

o consideraţie mai adâncă, se poate zice, că mai po- 

zitive sânt cunoştinţele relative. la: suflet, decât cele. 
mr cermare - 

relative la măterie/"AGEastă păecă, "iuăinte un para- 

<ox, dar îruriia”desvoltării spiritului filosofic critic, | 

care a început cam din veac, XVII şi s'a urcat la 

culme în timpul nostru, acest adevăr azi e axiomatic: | 

materia nu e cunoscută în sine, suiletul-se cunoaşte 

în sine. Fenomenele Spiritele sa sânt aşa, cum par 

usi 
4 

renomenele naturale, nu sânt aşa 'cum apar. 

se sociale ne _dau_cunoştințe reale şi 

utile ;. dat ilitațea acestor i cunoştinţe sc se > deosileşte 
orare rea ne amet 

de aceea a, cunoştinţelor. relative ja i Jumes inăterială 

în “Tâptul, e: că cele din urmă "due la. "profesiuni spe: 

-ciale,.. dau un. n mijloc dE traii, deci. sunt, de un ma- 

icrialism protesional ee pe. câță „Yreme.. “utilita- - 

    

    

ter ideal de. dezinteresat 

“Ştiin iinţele” “filozofice, mai “les din m punctul de vedere 

“care. ne” ocupă, al anilicărei i cunoştinților, “al "Orga- 
apei me ema 

niz TI 6” pe 0- Bază comună, au_9. "importanţă! pre- - 

  

În ele. se. găseste. “locinai , caracterul e- 

oa pp ae pat armare e co nare ei aia 

nu duc | la, , 

vi 

,
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ocupă cu: principii. Principiile sunt extrase din lapte, .. 

iar faptele sunt elementele coustitutive ale diferi- 

telor ştiinţe speciale. Studiarea deci a principiilor 

filozofice, e studiarea quintezenţii- tuturor ştiinţelor 

speciale, Poate merg de se revarsă şi se unilică în 

„unitatea. sintetică; „generală a filosofiei. Nimie deci 

nu-unifică mai mult înv ățământul, nimic nu-l Orga- 

nizează mai bine decât spiritul filozotic intiltrat în 

„ toate ramurile de studii. - | | 

Sar "putea zice că ştiinţele de fapte; ş ştiinţele despre 

Jegile. şi raportur ile dintre Icruri şi. fenomene ! se: 

pot considera ca nişte rădăcini din' cari trunchiul 

„arborelui. filosofie extrage sucul hrănitor, spre a des- 

„xolta şi desface radioasele flori de lumină ce des- 

chid minţii tainele şi. frumuseţile lumii atât obiec- 

„live, cât şi subiective: A.nu te. ridica la acest. 

trunchiu, unde înfloresc adevărurile în principii, este 

-ă rămâne vecinic în întunericul subteran al faptelor 

oarbe, — oarbe chiar dacă sânt formulate în câte- -va 

legi. parţiale, bazate pe studiile speciale, | 

Deci: problema aceasta, a: “unificării şi a organizării 

învăţământului s'ar putea deslăga, tându:se” că scop 

- general,” ca țintă” genera ă a tuturor” obiectelor de 

studiu: ” 
2 Socializavea sau ; desvoltăvea spiritului sotial, 
2) Desteptarea si desvoltarea spiritului: filosofic... 

Să căutăm a vedea, cum ar putea străbate aceste: 
donă curente ideale întregul învăţământ. secundar, 

i 

„Spre a, concentra, unifica şi organiza ceea. ce azi e 

desmembrat, fără. legătură în unitatea vie a suîle- 
tului individual. p-



OY, | 
CONGEZHTRARZA SAU ARMONIZAREA IEVĂŢAMÂNTULI 

“ Diferitele principii de organizare a învăţămza- 
cuctui.-— Realismul, clasicismul, humanismul. 

Greutatea problemei relative la organizarea învăţ: 
mântului secundar reiese. din varietatea, obiectelor 
de studiu, şi a tendinţelor. individuale ale atâtor 
profesori cări lucrează asupra aceloraşi spirite. | 

De aceea a fost natural să se caute -a' se armo- 
niză învăţământul, fie concentrând toate. cunoştin= 

“ile în jurul uneia singure, sau îndreptându- le. toate 

către acelaş scop, a cărui valoare se consideră ca 
neîndoioasă, -. i 

Pedagogia: epocei “moderne s'a încercat. să dea -. 
sbidiilor o, direcţie unitară pe baza ştiinţelor pozilive, 
în virtutea influenţei pe care, în timpul nostru, au, 
avut-o ştiinţele naturale asupra civilizaţiei. Aceasta 
e direcţia cunoscută sub numele de realism. Sa re- 
„Venit însă, în parte, asupra acestui principiu, | 

Sa. căutat să se” "dea şcolii. o direcţie realist-pro- | 
1
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_ fesională, practică ; dar s'a văzut că, prin aceasta, 

- se depărtează şcoala dela „menirea ci reală, dela 

- cultura, generală, ea. pregățire, pentru. toate -carierile Î 

posibile, „ea bază, comună a, profesiunilor „principale. 
„Sia, căutat, în fine, să se pue ca bază a învăţă- 

“ mîntului, studiile literare, fie vechi mai ales, fie cel 

putiri moderne, şi s-a, numit această direcţie clasi- 

“ câsm — în opunere cu realizmul — clasicizmul "fiind 
i . „. a! ” . . EVA + 

de două feluri: modern şi antic, „după, cum se ba- 

zează, pe literaturile moderne sau antice. 
N 

Dar simpla atenţie exclusivă. îndreptată asupra li- 

teraturii, numai, nu.se poate considera ca fiind com- 

plect educătoare, în mod general omenesc şi “armo- 

"mic, nici: ca fiind în corespundere cel puţin cu . 

tendinţa, :specifică a. spiritului modern. Preocupa- 

„zea centrală a spiritului: modern, actual, pare a 

nu fi în planul întăiu nici numai ştiinţa. pură, nici 

numai esteticismul artei şi literaturei, ci mai mult 

aceea . ce se raportează mai, intim şi mai adînc la 

om ca, unitate socială, şi aceea-ce se apropie mai 

:mult de sufletul colectiv, de societate. 

Preocuparea de viaţă socială întreagă, mai mult. 

decit amuzamentele literare şi decît căutarea ade- 

vărului pentru adevăr, e azi pornirea cea mai caldă . 

şi mai puternică în sufletul contimporanilor, De aceea . 

şi organizatorii practici ai educaţiei publice tind me- 

reu a pune în centrul aspirațiilor lor - consideraţia. 

"- socială, represintată buni-oară, prin ideia naţională; 
de acesa, mai departe, pedagogia nouă caută să rea-. 

lizeze- unificarea învăţămîntului de cultură generală, 
. , ” sa



183 
- Sai 

punîndu-i i ca bază preocunqr ca social- morală, umanistă. 

Astiel-că, dacă e să se aleagă din nou, un princi- 

-piu către care toate ştiinţele din învățămîntul se- 

-cundar trebue să graviteze, polarizîndu- -se,: spre a se 

” armoniza şi organiza; dacă e să li se dea un nou 

suflet, după ce Tis: Sa dat un corp, atunci desigur 

acest suflet se va lua numai din aceea ce încălzeşte - 

conştiinţa contimporană, din preocupaţiile social-hu- 

maniste. Şi am văzut că, ie conştient ori inconştient, 

"această, tendinţă de organizare şcolară a transpirat 

fatal şi în 'dispoziţiile legii, care pune, ca bază a 

învăţământului, tocmai cunoştinţele ce au legătură, 

7 directă ori indirectă, cu sufletul omenesc și cu n viaţa 

socială. . o ! - 

Armonizarea studiilor pe baza ideii 
numaniste, | i 
6. : -. 

Recunoscând, în principiu; însemnătatea ideii. hu- 

maniste- ca forţa centrală. în organizarea studiilor, 
sc câştigă soluţia teoretică a problemei. In educaţie. 
ca în ori.ce artă; însă, soluţia teoretică e numaiiju- . 
mătate din soluţia complectă a unei probleme. Pe... 
dagogia, 'ca toate ştiinţele practice, aşteaptă imperios 

ca cerințele ei să treacă din domeniul idealităţii în. 

"acela al realităţii, « 

Pentru aceasta trebiiesc arătate posibilităţile În-- 

-filtrării spiritului social și filosofic, în toate ştințele- 

“Speciale ce alcătuesc e programul învăţământului se- - 

cundar. 
Nu voiu începe cu studiile” literare. Raportul lor: 

4
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cu sufletul, deci cu omul si cu societatea. umană, 

„-este'prea evident. 7. a 
-E interesant să se vadă, că 0 o îndreptare. de vola- 

rizare filosofic-socială, sau social-umanistă, a spiri- 
tului e posibilă chiar în ştiinţele materiei, . și chiar - 

în cele mai abstracte ştiinţe, de raporturi. 

“Principiul. social-humanist în matematică. - 

Matemalicele trec de ştiinţa, cea. mai abstractă şi 
mai rece. Ocupându-se de raporturi - cantitative între 
lucruri, independent, de materialul . lor, inteligența 
rămâne departe parcă de'legăturile vieţii. Şi totuşi, 
“un. profesor de matematici, pătruns de spiritul sco- 
„Pului general a] şcoalei, nu s'ar putea mulţumi nu- 
mai să ajungă a demonstra clar, că suma; unghiurilor. 
dintr-un triunghiu este egală cu două ung niuri drepte, 
sau ori-c€ altă teoremă matematică, fără a tinde-să 
deştepte sufletul. asupra unor cauze mai adânci de 
interes omenesc permanent, -. 

» Având oare-care: cultură filosofică - şi “mai multă 
simpatie intelectuală - pentru elevi, el.ar şti să arate 
impresionant în ce constă frumuseţea particulară a 
ştiinţei matematicilor, caracteristica şi ingeniozitatea 
demonstraţiei lor; ar şti să arate cum inţ telepții din 
"vechime se entuziasmau, unii chiar exagerat, pentru 
legile numerilor, căutârd, ca Pitagora, bunăoară, să. 
reprezinte toate, chiar virtutea, prin câte un număr, 
şi să probeze că. matematicile cărmuesc ! “lumea, — 
idee care, în cugetarea modernă, s'a transformat în 

„credința că or-ce ştiinţă, despre. or-ce: domeniu din 
- II - Bi + ”
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„natură, tinde a se -intemeia pe: date matematice, ca. 

Să ajungă la constituirea ei desăvârşită. Asttel ma-. 
tematicele au pătruns: nu numai în studiul fenome- 

nelor fizice, dar s'a înccreat-a pune stăpânire. chiar . 
pe cercetarea fenomenelor spiritului. 
„Profesorul de matematici poate ascuţi și desvolta 

spiri itul filosofic. arătând, treptat şi pas cu -pas, în 
ce constă metoda. demonstraţiei matematice, raţiona- 

mentul deductiv, de care se.- “serveşte mintea în des- - * 

lessarea problemelor şi teoremelor puse de stabilirea 
aporiurilor cantitative sau spaţiale studiăte de arit- 

motică. algebră, gcometrie. . 
Şi el are, pentru aceasta,. o situație privilegiată. | 

“Gu ocazia chiar a operaţiei intelectuale poate atrage 
atenţia, cu mult ciect, asupra .procedării spiritului. 

Mai târziu, profesorul” special de iiiozolie, predând: 
„logica, va reveni asupra - 'chestiei; atunci elevul va. 

ti pregătit a găsi, condus de proiesor; mai uşor re- 
guiele logice ale metodei, având la îndămână exemple 

“culese de mai înnainte, şi ajutat de cunoştinţele câş- 
tigate la timp. Când se va vorbi de metoda. demon 
strativă, elevul va şti, nu numai că.a practicat-o, 
dar “că atunci când a. practicat-o, i s-a atras. atenţia, 

_sum procede spiritul şi nu numai că-i va, îi uşor să 

“urmărească pă profesor în explicările lui metodolo- 
'gice, dar el însuşi va, colabora la. sistematizarea ideilor. 

Matematicul, în special, având ocazia, să vorbească 

» de asiome, ar putea, să lase a se naşte în spiritul e- 
“ 1evitor. întrebarea: cum s-au. ivit. în minte unele ade-. 

văruri, pe cari n-avem nevoe să le denionstrăa, ci 
„le stim a pr iori ? Na 

Li N 
“4
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Chiar cu ocazia, detaliilor, poate profesorul de ma-. 

tematici să. devie educator, în senzul culturei uma- 

niste. lată cum ilustrează această afirmare Pouillde- 

> 3n.0. excelentă pagină din scrierea sa: „ID Enseigne- 

"“anent au point de zue national.“ 1) e 

| „Profesorii 'caută a expune abstract o serie rectilină. 

de: teoreme, fără a distinge principalul de accesorii: 

geometria devine astiel un lanţ monoton, în care 

toate verigele par a avea aceiaş. valoare. Trebue, 

din contră, ca profesorul să atragă atenţia şi chiat- 

- admiraţia asupra, frumoaselor teoreme, asupra acelora 

“cari sunt în geometrie “ceia ce sunt organele domi- - 

nătoare în fiziologie. Şi la, aceste teoreme, dacă se 

„poate; trebue să li se citeze inventatorii: d.e. teo- 

emele că cele trei unghiuri dintrun triunghiu sunt - 

“egale cu. două unghiuri diepte, că laturile omo- 

loage: ale. unui triunghiu ecviunghiu sunt propor- - 

tionale, că unghiurile înscrise într-un semicerc sunt. 

drepte, sunt desigur teoreme fmumoase, de.o fecon- * 

_ditate - nestârşită,. şi care, mai mult, au-o valoare 

estetică prin legile de simetrie,. de constanţă, de: 

proporţie pe cari le relevează, prin rolul pe care-l 

"joacă în arta desemnului. Pentru. ce dar să se expue 

cu. aceiaş nesuferită răceală ca, şi. întreg restul, ca. 

-pe nişte abstracții moarte, ca pe:nişte adevăruri tot... 

aşa. de, plictisitoare; tot aşa, de asemănătoare unele 

“altora, tot aşa'de unilaterale şi monotone, precum 

"e că 8 şi cu â fac-11, 12 şi cu 4 fac 16, 13-+-4=—17, 
ete.?. Pentrir. ce, de. asemenea, să nu se numească. 

Pag 8 
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acela care a demonstrat cel întâiu aceste „trei teo- - 

“zeme, cu atât imai mult că tot; dânsul este numele . 

“unui filozof -pe „care elevii trebue -să-l cunoască: 
grecul Tale (1hales)? Dacă-i veţi interesa istoriceşte: 

„şi esteticeşte la aceste teoreme, credeţi. că. va îi un: 

timp perdut? Cu totul din contră, va îi timp câş- 

tigat printr-o aparentă digresiune, căci graţie'acestei - 

mnemotechnii inteligente şi animate, elevii nu vor 

uita teoremele; şi chiar de le-ar uita, .tot vor reţine, 

_câ să zic aşa, spiritul şi: substanţa lor educativă. — - 

“ „De asemenea, relativ la acest lucru, în aparenţă 

aşa de ingrat, mumerafia, veţi perde timpul oare, 

“ dacă, veţi arătă prin ce: progrese omenirea a'ajuns . - 

Ja sistemul actual; dacă “veţi vorbi de popoare a. 

căror numerație se opreşte la trei şi cari, în- nepu- 

tinţă de a' exprima cantităţile superioare, duc, spre 

“a le indica, mâna la păr, vrând să arate infinitatea ; 

dacă. veţi face să se recunoască, în formele sanscrite 

şi grece ale singulărului, dualului şi pluralului, yes- 

turil& unei epoce în care 'se număra „unu“ „doi“ şi 

mult“ ? dacă veţi :spune -că, punctul de plecare fiind: 

unul şi. doi, cuvântul. bei însămna a origină: ce 

trece peste; patru : trei şi unu; cinci: mâna; zece; 

doi de cinci, două mâni; . dacă, veţi, aminti că, în 

Homer,. Proteu numără: prin cinci trupele sale - de- 

foc, (sistem quinar) ; dacă veţi face să se vadă -că- - 

numeraţia era încă puţin: înaintată chiar -la Greci, 

cari nu mergeau mai departe de miriadă ; dacă veţi 

adăoga că Arhimede a compus arenaiul său spre a- . 

-“ si- procura mijlocul de a specula asupra numerelor... - 

_ mari, de pildă de a socoti firele de nisip pe cari pă=.
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mântul ar îi în stare să le conțină: că limbile şi 

“mai cu samă bugetele moderne sinuure au pus îh 
uz şi tăcut familiari. termenii de milioane şi mili- 

arde; 'că.termenii de bilion, trilion, ete. au fost 

«creați în. sec. NUI; că un septilioa întrece tot ce 

imaginaţia poate concepe clar şi că, după un calcul 
a li Crooke, dacă unifăţile, din cari e alcătuit acest 

mumăr. ar defila. în cantitate de-100 milioane pe 

„secundă, trecerea acestei împunătoare mulţimi ar 
ţinea 408, 501, 731 ani, ădică mai: mult timp de cât 
poate a durat, de la, origina sa, Sistemul nostru s0-.. 
lar actual; în fine, că un 0m, care şi-ar consacra 

“viaţa, sa întreagă a enunţa sau a scrie urmarea, DU- 
merilor, ar. atinge de-abia un miliard? 
„„Invăţământul ştiinţelor ar deveni în adevăr edu- 

cator, după cum l-am arătat, dacă s'ar adresă astiel 

“la imaginaţie, la sentiment, rațiune, în loc de a se 
„adresă numai la memorie şi la raţionamentul auto- 
matic. Lămuriţi mai departe, cum  numeraţia gră- 

_beşte mersul gândirii, mai întâiu prin. adunare, âpoi. 
“prin înmulţire, care scurtează un şir de adunări, apoi 
prin ridicare la puteri, care scurtează . o serie. de 
înmulţiri. „Numeraţia, s'a zis, înaintează” pas cu pas, 
„adunarea prin paşi repezi, înmulţirea prin. sărituri, şi 
puterea prin un fel de zbor. Poate copilul, obligat 

"de a face primele sale înmulţiri, va avea mai puţină 
poltă de a căscă, dacă va, avea, sentimentul că ada- 

“uge o forţă nouă la spiritul său şi aripi gândirii sale. 
„Istoria ciirelor este de “ăsemenea foarte intere- 

„santă: fiecare este un personaj care are. biografia 
sa, iar nu „acel simplu semn pe care îl cunosc copiii
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ca ceva mort, 70 d. ex. îşi are , odisea lui ; intro- 
"ducerea lui ca semn negaliv n'a fost nici mai mult 
nici mai puţin decât 0 revoluție. 

„Pentruce nai. spune astea, olevilor? Ei vor uita. 
“de sigur aceste detalii. Şi_ nici nu trebue. să se ca-- 
ute a se încărcă memoria cu ole; “dar le va rămâ- 
neă o impresie, şi o impresie de interes, de: plăcere- 
chiar; ideile abstracte; astfel. introduse” în. spiritul. . 
lor prin căi concrete, se vor gravă în cl şi: nu Vor 
mai eşti“. ! 

Iată cum] pot matematicile: să “devină mi jloaca de: 
„cultură umanistă, de desvoltare a interesului : uman: 
„Şi Social, ă 

- Acelaş lucru se poate spune de: cosmog; vafie, nu re- 
dusă, negreşit numai la acele formule reci matema-- 
tice, cari împiedică. spiritul de-a vedea ; frumuseţea. 
concretă a' universului. Sar. puteă adăugă: mai de-: 
grabă, o schiță istorică despre desvoltarea, sisteme- 
lor lumii şi a concepţiilor despre. lume la Chaldei, 
Egipteni, Greci. - - _ . 

Iar. formulelor matematice să li. se dea viața” şi: 
interpretarea, vie a intuiției, care traduce, prin- ima- 
ginaţie, în. tablou conoret un „rezultat abstract ab 
calculului. pr 

Preocuparea umanistă în predarea ştiiriţelor 
. fizice- himice-naturale. Să = 

Câte ocazii poate oferi izica pentru. îndreptarea: 
_ Spiritului. către interesul uman social, - spre deose- 
 bire de interesul numai ştiinţilio ce se îndreaptii la, - 

a



cunoaşterea legilor fizice. Cât de interesant e, din * 

„punct de vedere uman, a se spune şi a se află îm- 

E ejurările) în cari s'au iăcut diferitele descoperiri 

în: ştiinţele fizice, oamenii cari au avut norocul să 

ajungă la ele, calea care i-a dus la, întrezărirea lor, 

“modul cum au-izbutit să le “fixeze şi să determine, 

greutăţile muncei lor, capriţiile hazardului, urmările 

practice ale descoperirii. 
u 

- tie să aleagă faptele principale, caracteristice, şi 

pe cât posibil mai familiare, puţine şi lămurite, pen- 

tru învederarea unei legi fizice ; şi când dela acele 

fenomene partţiculare şi: dela legile lor parţiale ştie, ă 

si, se ridice, treptat şi interesant, la. principii mai. 

largi, explicatoare a lumii fizice, face incontestabil 

“mult pentru cultura spiritului. | | 

"Dar dacă atrage atenţia şi asupra procedărilor în- 

_teligenţei, când constată în mod 'oxperimental acele 

„ fenomene şi: legile lor; dacă i se arată cum se pun 

întrebări naturei, prin hipoteze, şi cumi se store răs- 

„punsurile prin provocarea experimentului, pentru 

“formularea unsi Jegi şi închegarea unei teorii, cul- 

tura spiritului creşte în puterile ei de cercetare şi 

în formarea ei filosofică. T, „A 

Păstrând măsura şi : proporţiile, aceste îndrumiri 

_se pot face în toate treptele de învăţământ, -potri- 

-vit.cu desvoltarea mintălă; a: vârstei elevilor. În liceu, 

în special, astfel de consideraţii nu sunt numai po 
“sibile, sunt necesare, sunt cerute de inteligenţa ele-, 

"vilor. Spiritul liceanilor se alîlă în faza de desvol- 

Când profesorul ştie să expună faptele clar, fără 

încărcătură pedanţă şi de prisos şi obositoare; când
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tăre raţionalistă, cere să se: ridice: dela fapte la legi 
şi la “principii filosofice mai înalte, si caută singur 
“să deschidă o portiţă cât de. îngustă 'către lumea - 
„speculațiilor, care permite a privi univ rersul prin 
prisma câtor-va formule. 

>. Vorbind despre materie bunioară, ce lumini sar 

-face în spiritele elevilor, dacă, expunându-se cât de _. 
i "elementar şi simplu, teoria atomistă, sar pomeni în 

treacăt. de atomii lui Democrit “şi Epicur, legând 
 străduinţele minţei omeneşti de 'azi cu începuturile 

" Yuminei din trecut, în o solidaritate firească.a des- - 
voltării istorice. Şi ce interes de curiozitate intelec- 

tuală şi de reflexiune critică asupra cunoştinței Sar 
“pune, în germen, - în mintea lor, dacă s'ar face '0b- 

“servaţia, dedusă, din datele ştiinţei fizice, că proprie- 
tăţile simple ale materiei, culoarea, lumina, gustul, - 
etc.,. nu sunt inerente 'fale guale în materie, ci. sunt : 

mişte prodăete ale organismului! nostru, rezultate din 
atingerea lumii din afaţă cu simţurile; că ele: sunt 

prin urmare, senzațiile - noastre exteriorizate. | 

Vorbind despre gravitație, “ce colorit: şi timbru - 
“mai omenesc ar lua această chestie” ştiinţifică şi cu 

ce interes palpitant ar fi ascultată, dacă s'ar aminti 
măcar în treacăt, de Galilei, de Newton, de Laplace 1, 

„de greutăţile lor până să formuleze, descoperirea, 
":sau în urmă, ca:s'o afirme. S'âr vedeă astfel cum 
““a crescut ştiinţa din sufletul omenesc şi pentru Va- 

meni, s'ar vedeă că e un product al-inteligenţei şi 

1 A. Fouillee,. „L'Enstignement au point de vue national“, 
2. 412 sq. i . : a. . | i
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inimii omeneşti; ceva mai. mult, un produzt social; 
“căci însuşi intelectul individual, care a descoperit. 

- şi a formulat o lege a naturii, datorește posibilitatea 
descopetirii, nu numai organizației sale individuale, 

"or cât de geniale, dar şi unci moşteniri de avuţie 
“culturală căpătată, dela generaţiile trecute. 

Vorbind. de hidrostatică,: ce ocaziune firească să 
se pomencască de Arhimede, de Pascal; vorbindu-se 
de barometru, să se. atingi i istoria descoperirii pre- 
siunii atmosierice. . | 
Cu modul acesta, .se umaniseaz d învăţământul şti 

înţiic; se umanizează! ştiinţa. | 
- Şi cum în tot cursul 'se prezintă apoi ocazii de a 

se atrage: atenţia asupra procedărilor spiritului, a- 
supra inetoadelor, s'ar putea lămuri în câteva cuvinte 
xegulele eper imentuchui, diteritele, metode experimen- 
iale; inducția, deducţia.. 

„Astel, ştiinţele fizice, fiind. tesute şi luminate şi 

de consideraţii omeneşti. şi, de consideraţii filosofice, 

„ar deveni educătoare în cel mai mare grad, îndrep- 
„tându-le spre focarăl de preocupaţie: centrală, către- 
care“ trebuesc îndreptate şi celelalte ştiinţe, spre a 
se realiză un n efect total de cultură suiletească. 

Humaniswul în „predarea științelor naturale. 

In predarea ştiinţelor naturale principiul desvoltării. 
„social-umaniste şi filosofice a, inimii şi. a minţii se 
evidenţiază şi mai strălucit, dacă e posibil: + 

jdeia călăuzitoare a principiului humanist este să- 
cauţi a atinge, spre « exercitare şi desvoltare, coarda
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sensibilităţii inalte a sufletului, să. căuţi a..mişea E 
inima trezind în suflet unul din sentimentele supe- | 
rioare, caracteristice naturei omeneşti : sentimeșitul 
iubirii d6 oameni, de patrie, sentimentul fruntosului, | 
sentimentul legăturii armonice -cu totul supra- uman, 
cu.universul, cu. divinitatea, sentimentul religios, 

Ce putere educativă; în; această, direcție, au ştiin- 
țele naturale, cu toate ramurile lor relative la: viata, 
la formele concrete ale vietăţilor,. la plante şi ani- 
male, la dovezile palpabile: ale desvoltării vieţii pe 
“pământ, la „urmele. ve cacurilor de frământare ale ma- 
teriei î în Găutarea unei constituiri tereste, aşa. cum le 
arată biologia, morfologia, zoologia, botanica, geologia: 

_ Unde. poţi găsi framosul | sub.-o înfăţişare mai 
» mişcătoare sau mai impozantă,-decât, în priveliştele, 
 naturei, fiecă le. contempli în arătările statice. cris- 

" talizate în formele pitoreşti, ale configurației pămâu- 
tului, fie-că le cauţi în minunata alcătuire; a fiinţelor, 
în „Splendoarea înfăţişării. atâtor plante sau animale, 
sau chiar a mineralelor, - 

Câte comori de. farmece. ale frumosului ay desre- 
" Jeşte ochiului omenesc acela care stie, să vadă și să | 
"Ie arate! - 

- Pentru 'cine simte şi “ştie să“ vază, „stiinţa e este 0. 
poezie, cum observă, II. Spencer 1, „Părerea obişnu- .: 

„ită că ştiinţa şi poezia..sunt opuse una alteia, pro- 
„vine din o iluzie... Din contra, ştiinta deschide sa- 
vantului. lumi de. poezie acolo. unde ignotantul mi-i 

2 

î) De. V'Edication, cap. |. Qie est le savoir le pis atile?, p 
71 sa. (Ea. F Alcan, 1868), * 

Ă Garnezcut, — Didactica, : | - De | Ia
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"vede nimia.., Or cine 'va deschide operele de geolo- 

_gie ale lui Hugh: Miller; 'sau va ceti Studii asupra 

„2 coastelor mamitime de: Lewes, va! vedea că ştiinţa, 

„departe de a stinge sentimentul. poetic, îl. escită... 

„+ Credeţi că, o picătură, de apă, care, pentru un om 

de rând, nu e decât o picătură de apă, pierde cota 

. în ochii celui. ce ştie că; dacă forța, ce uneşte ele- 

- mentele din care e.compusă sar degaja deodată, ea 

ar produce un fulger ? . Credeţi că această stâncă, 

- brăzdată de zgârieturi paralele, evoacă tot atâta po- 

"ezie în spiritul, ignorantului. ca în a. geologului care 

ştie că un ghicţar a: alunecat, „peste dânea acum un 

' milion de anii... « 

" Bsenţialul e, ca atunci când tenomenul estetic se 

prezintă, 'omul: de: ştiinţă. să nu-i întoarcă spatele, 

“ca unui oaspe nepoitit şi 'supărător; iâr dacă sa- 

vantul este educator, să caute, din potrivă, a-l reţine 

un ininut din drumul lui,. căteodată grăbit, şi să-l 

prezinte cu dragoste sufletelor tinere. Vor fi momente 

“me-uitate n, ien Ș Şi plăcerea delicată a acelor 

clipe se va kga pentru totdeauna, în amintire, şi 

de locul şi de timpul în care. a fost. trăită şi de. 
E persoana care a făcut-o să, fie trăită. 

"Şcoala şi: profesorii. ei 'vor deveni focare de ca ui 
reminiscență recunoscătoare până la adânci. biitrânețe, 

şi cele, spuse despre impresiile îrimosălai se potri- 

_ Vesc: pentru toate emoţiile. superioare. 
Din ce,isvor s'au cules-mai din belşug dovezi de 

„ „armonie cosmică, - de legi înțelepte ale . alcătuirii 
vieţii; de. existenţa unei proridențe bune decât din 

N
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spectacolul ordinei : desăvârgite a lumii, “priv tă în, 
totalitatea ci, din cuminţenia alcătuirii organismelor 
vii, din spiritul de armonie supremă ce prezidează. 
ia, cărmuirea vieţii tuturor, ca şi la. accea a vieţii - 
ființelor ?: 
"O pătrundere filosotică în țesătura misterioăsă a 

legăturii. dintre om şi natură duce la. fiorul religio- - 
zităţii, născut: din conştiința unei dependențe bine- 

tăcătoare. a vieţii efemere de ceva. , Supra- omenesc 
zi etern. , : 

' Ca Or-ce, simţire superioară, şi sentimentul reli- 
gios nu se poate comunica decât de un suflet care! 
îl simte cald şi puternic în adâncimile Ii. . 

Dar atunci; opera de „comunicare“ să nu 'se inţe- 

» leagă ca .o-transmitere în vid a unei stări sufeteşti . 
„din afară. Acest fel' de raport este inconceptibil între 
suflete. Comunicarea, unui „sentiment .or-care, şi al 

celui religios în cazul de față, se-face. că trecerea. 

scânteii dela un material. inflamabil: la altul, care . 
S'aprinde şi. arde fiindcă în alcătuirea lui conţine 
elementele destinate, prin natura lor, se aprinde şi -. 

arde, In natura omenească, e: vădită, religiozitatea, ca 

« 

0 “tebuinţă sufetească înăscută. Atingerea unei alte 
conştiinţe, încălzite de credinţă adevărată, trezeşte 
sentimentul religios, în mod firesc... : 

Proiesorul de ştiinţele” naturii. are 'atâtbă prilejuri 
ză producă. acest efect, pentru întregirea, educaţiei 
safletului, prin humanizarea ştiinţei! Unul din argu-: : 

“ mentele 'clasice ale dovedirii unei: providenţe e luat - 
“din centemplarea armoniei -şi 'ordinei finaliste a na- 
turei, Paginele elocvente ale” lui J,.], Rousseau din
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| „spzotul silosolie Professiot de foi du Țicaire Savoyară, 

“intercalat în mile, . cartea IV, scapără de lumini 

„luate din cugetarea teicologică, în fata naturei. | 

Si la nature. mue- me montre une volontă, lă. - 

matiăre mue selon de certaines lois me montre une 

 întelligence. „Cot Gire existe. 0u.le VOyez-VOUs 

exister? -VPallez- vous dizre.- Non- seulement dans les 

cieux/ qui -ronlent, dans Yastre” qui: “nous &claire; 

non: -seulement dans. moi-mâme, mais daus la brobis 

qui pat, dans: Voiseau qui vole, dans la pierre sui 

„ torabe, dans. la tenille «uweinporte le vent. : 

„le juge de: Vordre. du monde, quoique j. “en ignore 

yo 

la, “Tin, parce que pour. jiiger d& cet ordre, îl me 

„shifit de comparer les parties entre elle, D'etudier 

“leur CONCOUrs, leurs. rapports, . d'en remarequer le 

„concert: ş Je suis comnie un homme (ui vervait pour 

la preniiâre fois une 'montre ouverte, et: qui ne lais- 

-serait pas den admirer Vouvrage; quoiquil ne con- 

” nt "pas usage de la machine et, qu il n'eât .poini- 

vu le cadran. Je: ne sais,! dirait-il, ă quoi le tout est 

bon, mais. je. vois que chaque pitce est, faite pour 

les autres; jadmire. Louvrier dans le detail de son. 

vuvrage, et je suis sir. que tous ces  rouages ne: 

archent ainsi de concert ipue pour une. îin COM- . 

mune qu "i m'est impossible d apperocvoit: -: 

“Ştiinţa, prin natura ei, poate contribui la des oltarea 

simțului religios. Cunosc prejudiţiul unor spirite su- 

„ pezliciale cari cred că poț stabili un raport de duz- 
miinie între! ştiinţă şi zeligiozitate, „Dar acest spirit, |
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cam obsefvă 77, Speucer 99, nu există în adevărata, 
ştiinţă, în aceea care pătrunde mai adânc de suprafaţă. 

„Adevărata ştiinţă, zice Hasley, şi adevărata ra- - 
ligie sunt surori gemene pe cari nu le poţi despărţi 

fină să cauzezi moartea şi uneia şi celeilalte“. 
Aspectul religios al ştiinţei se poate înfățișa” în *.: 

atâtea feluri, Adâncirea în natura lucrurilor se în-. 
-Tăţişează . ca un cult tacit, - La baza ci este „Tecu-. 
noaşterea, tacită, a. valorii lucrurilor pe cari le stu- 
„diează, şi, implicit, a cauzei lor. E un pmiaj adus 

- prin acte“. | 
Şi apoi,. numai ştiinţa „me poate da o idee juistă 

despre ceea-ce suntem şi despre raporturile, noastre 
„cu misterele firii. După cum ne arată tot ce se poate 

gti, ca ne arată şi limitele, dincolo de cari nu'se.. 

i poate şti nimic, Ea ne face să simţim; mai bine 
„dle cât or-co, slăbiciunea inteligenței omeneşti faţă 

de ceea-ce trece” peste puterile acestei inteligenţe. . 
„p.Bavantul sincer— şi cu acest nume ni înțelegem. 

pe acela care nu ! face altceva decât, .să "calculeze 

distanţe, să. analizeze compușii . şau să eticheteze 

speţele, ci. pe acela care, dincolo 'de adevărurile de 
ordin secundar, caută adevărurile mai. înalte şi poate. 
“adevărul suprem — adevăratul savant, zic, este sin- 

gurul om care ştie cât este mai. presus nu numai 
de. cunoştinţa onienească, dar. “de: or-ce. concepţie 

uma :nă,. acea, putere cosmică, faţă cu caze Natura, 

Vieaţa, Cugetarea nu sunt decât manifestări ale ei“ N 

p. 

  

1) Op, cit. IL. 80, sq. | 
2) H, Spencer, ibidem. Îi
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“Interesul moral, efectul educativ. social-uman sar 

3 putea realiza aşa de. impresionant; şi de frumos, cut. 

amintiri din vieaţa marilor naturalişti, Bution, Cuvier, - 

Lamarck, Darwin, arătând momentele marcante ale - 

„activităţii lor, ocaziile şi calea. cari i-au dus la con- 

“ “Statarea unor fapte şi. formularea - unor adevăruri 

valabile în ştiinţă. 

„Si“cât sar putea contribui la formarea minţii, la 

cultura, filosofică a, elevilor, dacă, s'a atrage atenţia 

ocazionăl aşupra regulelor îndeplinite de spirit în 

faptul oservării şi clasificării întrebuințat în studiul | 

zoologieij botanicei, etc, asupra regulelor analogici. 

“şi altor operaţii de.cari se serveşte mintea în cer- 

cetarea ştiinţelor naturale. : 2 | 

“Interesul intelectual ar. mai îi continuu trezit şi 

întreținut: căutându-Se 'o explicare a. variotăţii şi 

„variabilităţii tipurilor animalice precum şi pentru 

asemănările fundamentale dintre toate vietăţile, vor- 

bind 'apoi despre: principiul luptei pentru vieață, 

"al selectiei, eredității, al varietăţilor spontane, al 

adaptării la. mediu, despre ipotezele relative la ori- - 

ginea vieţii pe pământ. .. i 

” Ce frumoasă ocazie, asemenea; pentru profesorul 

de geologie să pomenească de. ipotezele cosmologice 

ale naşterii pământului din nebuloasa primitivă. care 

- a dat fiinţă sistemului solar. Cu câtă încordare ar 

urmări spiritul prinderea. datelor: necesare” ale: unor : 

concepţii generale despre lume, pe care o caută cu 

sete omul în toate vâzstele şi în toate fazele de desvol- 

tare culturală, Şi cum sar umaniza de uşor geolopiz, 
vorbindu-se. despre acei învăţaţi şi acele deșcoperizi
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cari au dat. unele: aplicaţii. industriale * produselor 
geologice, “vorbindu-se despre mârea, influenţă, - -exer- 
citată asupra, civilizației de huilă, bunăoară, prin 
întrebuinţarea, ei în fabrici. | | 

Ştiinţele. naturale au în favoarea lor, peritru, des 
voltarea şi a interesului humanist şi a. spiritului fi. 
losotic,-stimulentul firesc ce exercită asupra “inteli- 
genţei marele probleme în legătură cu vieaţa.: 

Astfel, întregul lant al: legăturilor cauzale dintre - 
ienomenc, prins şi fixat de, centrul preocupației min-, 

  

tale, care este înțelegerea , vieții şi sufletului .ome- 

pesc, vieții şi legilor sociale, face ca toate. ştiinț; ele să 
fie considerate ca ' mijloace” diverse pentru realizare a. 
unui singur. „scop în învățământ : humumizarea,, 

Principiul 'social- umanist în predarea geografiei. 

- Cu tât ne apropiem. de ştiinţele ' cu caracter n09-: 
"logic, cu atât considerarea lor din punctul: de o-i 
dere al educaţiei humaniste devine mai inerentă 

maturei lor, : . 
Geografia ocupă un “oc. tteninediar înitre ştiinţele | 

“naturei şisale omului. In constituirea logică, a Geo- 
„gratiei fizice se coprind. elemente de cunoştinţe de -. 
amândouă felurile de discipline” mintale; -Sânt unii. 
"geografi cari privesc chiar întreg domeniul ştiinţei 
lor din punctul de “vedere omenesc. Chiar dacă accăstă. 
„concepţie antropocentrică 'se. consideră ca parţială, - 
şi exciusivistă, chiar dacă pentru complectaxea în- 
tregaului câmp al obiectului geografici trebue nea-: 

„ părat să se coprindă şi daţele explietitoare luato din 
n « 

ti
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volul naturei' în jrodudareă ionomenelor geoizratice, 

“împrejurarea că între” specialişti. a putut exista 0 

- şcoală -cu direcţiaj de. a pune omul în centrul de 

interes al studiului geograliei, este o motivare lo- 

“gică. suficientă: a cerinţei humanişte în - predarea 

"geografiei: şi o indicare metodologică, scoasă din 

cehia natura. “obiectului. -: : - 
| Ştefan Popescu, care a experimontai! didactica 

geografiei la şcoala de: aplicaţie a Seminarului pe- 

, dagogiă universitar din laşi, rezumând, în Tacercări 

„:asupia melodiei. Geog ajiei, principiile pedăgogice - 

“ale experienței sale, zice: „Dacă luăm. umanismul, 

preocuparea social-niovală, de: bază pentru concentrarea 

„studiilor din înv ățământul secundar, atunci. Geogr alia 
ne deschide un întins câmp de activitate, | 

„Câteva exemple . vor lămuri. îndeajuns - chestia : 

10 Descrierea. nenumăratelor frumuseți cu cari 

„natura a înzestrat “unele regiuni ale: suprafeţei pă 

| 'mântaului, este foarte potrivită şi pentru a deştepta 
„curiozitatea înnăscută în om şi i pentru a contribui 

la educăţia estetică. - a - o 

20 Expunerea niiinâroaselor cazuri “de micşorare 

„sau ;chiar -de “dispariţie a unor - anumite "specii de 
“. animale sau chiar a unor neamuri de oameni va 

deşiepta în inimile tinerelor. generaţii - sentimente, 

blânde, va sugera idei.de cumpătare. în utilizarea 
suprafeţei piimântului şi do solidaritate omenească.. 

„5* Relaţii despre călătorii şi expediţii ştiinţifice 
sânt şi mai potrivite pentru a. insuila spiritul de 
sacriliciu şi. iubirea de ştiinţă prin "exemplele aşa 
de numeroase şi de sugestive, pe cari le „găsim în 

Ei 
|
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istoria descoperi: ilor. şi cercetărilor. googratica, cu 
deosebire, dela începutul secolului 19-lea. 

“În finc,: studiul geografiei omeneşti dă omului 
sottimont valorii adevărate, prin indicarea influen:. 
“telor multiple suferite dela natură şi a reacţiunii 
exercitate de om în contra, acestora 9 - 

| In. câte direcţii “se poate urmări, apoi, “interesul. 
„uman, în geografie, pe: calea înțervenirii omului în 

natură, din porniri dictate atât de cerinţele. vieţii | 
sullcieşti, cât şi de” acelea. al6 vieţii materiale... | 

„"Geogralul se. înlâlneşte .cu formele, diferite ale 
manifestă ilor vieţii sufleteşti a omului, în distri- 

buirea religiilor” şi limbilor pe suprafaţa. pământului. 
„EL observă acţiunea desfăşurată, de om asupra, su- 

prateţei pământului pentru utilizarea ci, cum pătrunde 
„ în adâncimile pământului ca. să scormonească” și să-i. 

„scoată bogăţiile ascunse în. subsol, cum preface prin | 
îndustric produsele: lui. brute în' lucruri folositoare . 
vieţii, cum. brăzdează : câmpiile şi străbate munţi cu: 

„„lrumuri, de coînnnicaţie şi cu căi ferat o 
Viaţa omului îl. întâmpină la tot asul, şi lot ce. 

este omenesc nu e străin de sufletul omului şi poate 
contribui la desvoltare ca simpatiei şi soli darităţii s0-. 
cial-umane. Să 

Şi cât de important, apoi. din punct de; vedere 
- maţional, devine acest studiu, când e vorba dea, 
„cunoaşte situaţia geografică a patriei, situaţie dată 

of , 

4 

  

DD lacercări asupra, Metodicei Geograiiei, p. 12. Biblioteca 
- gedasogică a „Seminarului pedagogic Universitar din laşi“ —.Di- 
“dactita: învăţământului secundar. Priria broșură, 45 „pagini. 
Prelaţă de 7, Gavănescul.. pa Me 

+



“ca un: fata ce a: determinat, în 'maxre parte; nu nu. 

“mai câractezul naţional, dar şi istoria, poporului, - 
viata lui; peripețiile. prin cari a trecut! . 

Pentru cultuta minţii în n directa iormală, * pentru 

” exercitarea: facultăţilor de cunoaştere, studiul geo-. 
“grafiei cumulează, pe lângă puterile didactice ale 

ştiinţelor naturale, şi pe acele ale ştiinţelor social- 
umane. DI 
“Ea poate desvolta: şi facultatea de observare; $ 

“pe cea de raționament, şi încă de raţionament cozai 

„ plex, în “genul celui cerut. de cercetare ca fenomenelor 
sociale, ': ceeace ie departe de .a se exercită: prin 
ştiinţele matematice şi abia incepe :a îi stimulut 
prin acelea. ale vieței organice, intrate în domeniul 

ştiinţelor naturale.” ia 

In câte împrejurări se poate provoca judecată cau- 

zală. pentru „explicarea unor fenomene geografice ! 
Pentru-ce în cutare regiune predomină unele feluri 
de plante? Pentru-ce s'au adunat oamenii în anu- 

„mite locuri ?: Pentru-ce s'au dat la anuinite indelet- 
„niciri de vieaţă, economică? a 

fie pentru înţelegerea. fonomenelor pur a geogratice, 

fie penlru înţelegerea, felului de vicaţă şi de activi- 
tate a omului, căutarea înlănţuirei cauzale poate da 
loc:la o gimnastică a: minţii din cele mai educative. . 
n special când se caută explicarea rolului politic, 

cultural economic al popoarelor prin posiţia geogra- 
fică şi influenţa mediului fizic, 'se exercită nuanta. 
„sociologică: a raționamentului, o formă; specială. de: 

- Zuneţiune raţională, care nu se desvoltă prin ori ce 

x 

..
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„Tel. de ocazii de judecată si de raționare, cum. îşă 
închipuesc unii, şi cum rezultă chiar din expunerea: 
gânditorului citat mai: sus, Alf. Pouillee. - -: E 

Ca şi memoria, raţionamentul . se - desvoltă în di- 
recția în .care se exercită.. Nu este o facultate. ab-- 

„_stractă, tare să se întărească prin orice fel de mijloace; 

prin orice fel de exerciţii de judecată, indiferent de: 

materialul întrebuințat în mânuirea judecății. 
Dacă mintea n'a căpătat, aptitudinea, de a descila:- 

problemele sociologice, prin îndeletnicirea . cu rapor-: 
4urile "lor speciale, nu ştie 'să aşeze faptele de ob- | 

servaţie în sistemul. lor obiectiv de 'cauze şi efecte, 
şi pot să se grimădească înaintea, ei oricât . de 

multe elemente ale unei. Speraţii raționale, “această. 

operaţie nu. se produce, sau. se produce nu după... 

“normele cerute de natura fenomenelor, ci.după nor 

mele câştigate din îndejetnicirea cu alte fenomene, 
Ei 

caracterizate prin alţă natură; a 
O. minte exercitată în deslegarea probiemelor m Ma= 

tematice, va da; greş când va încerca să: pătrunză, . 

jără pregătire prealabilă, lumea, fenomenelor sociale. 
Natura raporturilor “matematice, cu cantitățile lor- 
hotărâte şi de multe ori imobilizate în formule: ri- 
pide, simple, immutabile, nu au nici o asemănare, - 

cu natura ienomenelor vieţii sociale, în: perpetuă. 

„schimbare, fugătoare şi de un dinamism complicat. 
Studiul geografiei dă ocaziuni spiritului” să'se- 

pregătească - pentru- calcularea, probabilitaţilor, de 

cari caută să-şi dea seama a raţionamentul sociologie.
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ae “Humanismul în ştiinţele noologice. 

A piine e cari se.ocupă desa dreptul „et sufletul, 
: iu omul, Gii. vieaţa societăților. omeneștiu-Csle., VI _ 

> dent.că ideta. centrală a consideraţie. social-uma- 

miste se impune în mod îirese. +. 5 
“Fiste poate de -prisos să se mai insiste asupra pu- 

rale a Religiei, sau! asupra sto 
îi 

"tezii educative” mo 
e d desvolta 'sentimentele 'su- 

; 

ic aaa e moral 
4 „rului de date, potrivit : 

„A perioare,: pe "care îl oferă studiul Psihologiei, * prin + 

luate. din vieaţă sau 
nunieroasele exemple. concrete, 

literatură, spre a ilustra natura emoţiilor si condi: 
3 
Ă 

? 

“7 qăil6 lor genetice şi de desvoltare... 

n In ce priveşte : efectul . culturei formale asupra 

"Spiritului, și- exercitarea minţii pentru . înţelegerea 

imai justă a realităţii; ambele studii filosofice din 

jiceu, atât psihologia. cât şi logica, -stau, în îruntea” RI
 

disciplinelor” de cultură generală, DD E 

“Dar ce” ne” inteiesâază acum, “în prima linic, este. 

înrâurirea social-umână asupra: suiletului.: Şi,. din 

: „acest, punct de vedere, este.de regretat, în cel mai 

:. înalt grad, lipsa din programul studiilor "secundare 

a. Bticei, ale cărei principii de acţiune. morală, în 

emeiate pe rațiune şi ştiinţă, nu lo: poate . înlocui 

“Dredarea noţiunilor de “drept, nici nu le poate. face! 

de' prisos aprofundarea moralei creştine. .. 

i, Dupi cum logica, cu metodologia, alcătueşte baza, 

i A -de orientare sintetică. şi sistematică a întregei .cul- 

“turi formale filosofice a spiritului, prin toate obiec- 

4ele programei, tot asttel' Etica e menită să formeze 

E
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“temelia întregei actiuni umaniste în - direcţia cei 
„mai însemnată, şi cu atâtea. laturi variate, a, înrău- 

„ivi morale. . 

„. Lipsa acestei pietre fundamentale se resimte în... 
-gubrezimea întregei clădiri a învățământului public. 
“Cu cel mai mare cuvânt 'sunt datoare toate celelalte: 
obiecte de studii să suplinească lacuna: organizării 

printr'un corectiv de funcţionare mai orientată în. 
principiile preocupării humaniste. ..  - e 

Să stăruim în particular,. cu câte- va, indicaţii su-— 
“mare, asupra istoriei şi asupra lite: aturilor, - 

- 1stori ia poâle: şi trebue « să, se predea | aşa, ca să ieasă. 

din ea, o. convingere: morală şi filozofică. Pentru a- 

'ceasta se. cere să nu se 'xeducă, studiul istoriei la n 
simplă, înşirăre de fapte, întâmplări, date, nume pro- - 
prii, ci să. caute înțelegerea evenimentelor. prin a- 
proiundatea cauzelor, şi să. exercite justa apreciere: 
a faptelor şi:a oamenilor prin interpretârea urmă SI 

N 
rilor şi: caracterelor, 

Nu se: poate vorbi dej irădărilei lui. Alcihiade, 'ca de: 
nişte fenomene fără importanţă, fără a face să se simţă. 
-de elevi toată urăţenia lor scărboasă, nici de usurința. 

“iertărilor lui .din.partea Grecilor, fără a releva lipsa! 
simțului „politic al poporului: grec, care, ctă toate 
frumoasele lui însuşiri artistice şi filosofice n'a putut.: 

„constitui un 'stat etnic unitar, şi a căzut pradă anar- -: 
hiei- morale 'din năuntru şi. primelor. lovituri ale-spi-- 

- zitului în adevăr politic, concretizat în-poporul roman. 
Ja tot pasul, în studiul istoriei, se iveşte un caz, - 

de problemă morală, un erou ca Socrate, care preferi. 
. 

tr
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„296, 

=s% moară decât să calce'legile, aceste temelii alesta- - 

“ului sau un monstru ca Neron: şi, între aceste extre- 

ue, atâtea nuanţe şi grade variate de manifestări ale 

“iubirii de oameni şi de: dreptate sau ale egoismului şi 

“desfrâului. Şi toate produc un ofect asupra sufletului 

“sânerimii; într-un chip sau altul, după modul cum sunt . 

prezentate în faţa judecății ei morale.. ! 
"e bi 7 ? .. .. ) : Ă . e... . 

Tribunalul -conştiinţii, ește totdauna în plin exet- 

ciţiu în or-ce oră de istorie. Şi totdauna 'se sugerează 

- «direct sau indirect, îndrumări, de călăuzire în vieaţă, 

mele cu. efecte permanente. -: a 
- . E “a. N “lu A Le , 

Un criteriu solid, care trebue șă se învețe din studiul 

 “âstoriei, este acela pe care Stuast Mil îl numiă mi- 

“caini de:condiții necesare pentru stabilirea unei societăți. 

„Acestea sunt: De e 

1) In or-ce societate. trebue să existe un; sistem, 

-de, educaţie şi de disciplină” coercitivă, câre să se 

-opună tendinţelor .naturale ale omului către anarhie; 

9) trebue: să existe un sentiment de devotament, 

“îndreptat fie către Dumnezeu, ca unitate divină, îie 

către o. pluralitate: de.divinităţi „ce at fi comune 50 

„cietăţii, fie către o "persoană ce:reprezinti societa- 

“tea, statul, sau către unele legi, instituţii; libertăţi, 

“cietâte ceva sfânt pentru popor; o 

5) a, tteia condițiune de stabilitate. a societăţii, 8 

“obiceiuri; ete..; eu alte cuvinte să: exiște în acea s0- 
” „N - 

“existența unui principiu 'viu “şi activ de” coheziune 

întee cetăţeni, care să-i facă în adevir să se simtă 

„„că.fae parte din un singăr popor, 

Numai când din învăţământul istorici reies aceste 

 adeviiruii. se poate zice că s-a, îndreptat acest obiect 
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îe studin către centrul de preocupare. al conştiiziţei 
moderne, care trebue să fie, în acelaş timp, și şi centrul 

„ ădeal a învăţământului public, 

Studiul istoriei poate contribui, în o bună măsură, 
gi la cducarea Spiritului, prin exercitarea lui în di- 
recţia regulelor. justei lui tuncţionări ' şi a unei 'siste- 
„matizări de. cunoştinţe, e care alcitueşte spiritul îilo- 
zotic. i > ! 

Istoria, în constituirea ei ca” disciplină științifică, 
îşi are o metodă. a sa speciali. În ocazii. potrivite, ; 
-se poate atrage atenţia, asupra procedării temeinice . 
a spiritului în căutarea adevărului. istorie, arătând. 
cuzn se stabilesc faptele prin documente, mionuzente, 
înscripţii, cum se: face confriintarea; şi critică măr- 
4uriilor omeneşti, în ce condiţii se dau, 'se primesc, | 
si în ce condiţii pot fi valabile. - | 
*- După metoda; de stabilire a, faptelor, se poate. ara. 

ze atenţia, asupra metodei. de explicare şi de. apre- Si 
diare a lor.. Explicarea constă. în reducerea unui fe- 
„nomen social la 'câuzele lui, apreţiarea. în a.cerceta, 
„dermările lui pentru, organismul social unde s'a produs. 
In învăţământul filozofic ce poate. rezulta 'din:stu- 

“atol istoriei s'ar cuprinde şi cele două idei formulate 
de Aug. Comte: 1) că există în societatea: omenească, 

. degi demonstrabile de existenţă, sau de; echilibru, zefe-, 
ritoare la aceea ce. numia. el statica socială, ş şi: 20) că 
„mai există legi de.mişcare şi de. desșoltare a soaietăţii 
sau de. dinamică socială, i. - - | 

"0 achiziţie educaţivă specifică “datorită. îndelotai: 
EEE cirii cu Studipl istoriei, este. aceea, "ce+sa numeşte 

4



  

"“'spiril istorie, Acprinderea adică a minţii de a privi 
: si 'de a cerceta fenomenele: vieţii omeneşti, fie indi- 

| viduale îie mai ales. colective, sub. prisma devenirii şi - 

7 

la descollării, de a te transpune cu spiritul în Un mm0- 
-! ment: al trecutului. şi a căuta să-l întelegi, ca 0 verigă. 

!din lanţul cauzal. al evenimentelor istorice, a stabil 

"legătura lui cu momentul anteiior, din care s a născut, 
"cât și cu întâmplările urmățoare, la - -câri a contri- 
bit să se producă. yl i 

N - 

ip Fiteraluv ile, la rândul lor, formează un câmp vast 
ide comori preţioase. "pentru geniul pedagogic, care, 
„poate scoate din ele. minunate” puteri de -înrăurire 
i asupra sutletului: în direcţia idealului educaţiei ome- 

“ meşti, -- A - 

Pentru aceasta stuâiul itoraturilor trebudso + să. 

îndeplincască, însă, două condiţii: 

1%să nu se'reducă la o aridă catalogare de titluri 

“de cărți şi de nume de autori, cu: date. biografice 

'searbăde asupra scriitorilor şi cu arătarea, locului şi. 
anului î în care au apărut operele lor. Această, erudiție 
seacă dă aparenţa ştiinţei, poate constitui, la urna. 

“mymei, chiar-un titlu serios de savant, bun “de con- 
„ sultat, ca o pagină de dicţionar,: când. ai'nevoe de. 
0 dată, de un titlu de carte; de un:nume. Dar nu. 

- contribue. în nimic la desvoltârea puterilor sufleteşti 
superioare ale orientării -în vieaţă, alo: înțelegerii 

.. -trumosului şi binelui. -. . 
Stuaiul literăturei trebue să “constea î în cunoaştere a. 

“directă şi cât mai complectă a,'operelor literare, în 
pătrunderea cnprinsului or. de idei « Şi- i-de sentimente 
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Spiritul elevilor să fie pus de a areptul î în faţa crea 

 ţiilor, geniilor literare,.să admire frumuseţea lor, să 

„vază şi să judece tipurile ce trăesc în ele. 

Dar pentru ca această, adâncire în complexitatea: 

vieței unei opere. de artă; literară să aibă un efect 

educativ asupra tinerimii, mai trebue - să se înde- 

“ 'Blinească o condiţio: 
2) Orientarea în: aprecierea “operelor literare. să, 

se facă după un criteriu moral sigur. | 

Nu or-ce composiţie literară interesantă, frumoasă, 

reuşită, în felul ei, este bună pentru scopul educa- 

liei, pentru desvoltarea dispoziţiilor social-umane, de 

atmonie şi solidaritate sociali, şi de înfrânare a ego: 

ismului şi a pornirilor josnice. Un mare pedagog, 

“care, în acelaş timp, a fost unul din cei mai însem- 

-- naţi cugetători ai omenirii, din toâte timpurile, Platon, 

! 
! 

era, în “privinţa aceasta, foarte sever. Interzicea chiar” 

„lui " Horior intrarea, în incinta unde se plăsmuia influ- 

ențele pentru formarea sufletului generatiilor tinere, 

din cauza sugestiilor răufăcătoare. ale scenelor de- * 

“scrise de dânsul din vieaţă zeilor şi a unor eroi. 

Cu cât geniul unui „poet e.mai puternic, cu atât 

" sugestia 1ui, în bine șau îri rău, e mai adâncă. Ope- E 

“xele de pus în mâinile tinerimii trebuesc alese nu | 

numai din punctul de vedâre” at valorii” lor artistice, o 

“ci şi din acela-al sugestiei lor morale... 

-—Aceâsta este sarcina şi indatorirăa, statului şi a alcă- | 

 tuitozilor. de manuale şi de antologii pentru şcoală. : 

Sarcina şi îndatorirea profesorului. de. literatură 

este, ca, în or-co caz, să, fie înarmat el însuşi şi să 

înarmeze şi pe elevii lui, cu un criteria Sigur $ şi sta- . 

1. Garzpeseal. Diac, | PRR 

- . . pă
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“tornic: al aprecierii. operelor. literare, şi al caracte- 
zelor. create în ele. "Autorii, sub “imperiul uriei inspi- 
raţii de moment, pot înfățișa tipurile create de ei, 
“din punctul de vedere moral, într-un chip mai mult: Ţ 
sau mai 'puţin conform cu o justă apreţiare morală. 
“Pot. chiar să le întiiţişeze, după formula realistă, 
indiferent, din punct de. vedere etic normativ, fără 

_“ apreţiere, arătând numai faptele, povestind numai 
peripeţiile întâmplării lor. |: | 
„“Cetitorul trebue si rămână stăpân pe impresiile 

şi pe judecata sa. Admiraţia pentru talentul artistic 
„al autorului nu trebue să-l. orbească. - Când iun ca- 
| racter. pervers e prezintat sub trăsături fireşti anti- 
„patice, să se explice antipatia, Când, dintr-un defect 
poate de concepţie a autorului, e înfăţişat sub” forme 

„, ispititoare - şi simpatice, să se corecteze impresia, 
„+ prin judecata dreaptă a naturei lui morale, a urmi- 
„„ Tilor „actelor lui, - . - 

* Ca şi faţă de personajele istorice, dar mult mai 
- liber şi. mai tăios, se poate exercita-jtidecata morală 
asupra: tipurilor, create de poeţi în literatura dra- 

: matică, în.nuvele, poveşti, romane. 
„Acest exerciţiu al conştiinţei nu. este: numai posi: 

;bil, e necesar. Necesar în două. înţelesuri: întâiu, 
„că organizaţia morală a naturei: omeneşti cere să 
fie pusă în funcţiune, şi al doilea: că funcţionarea 

„ei trebue normalizată. 
Din stadiul literaturilor. rezultă: evident şi: folosul - formării filosofice a spiritului. Ce de ocaziuni pentru „+ ămurirea, atător noţiuni ale concepţiei despre lume „"4ă despre vieaţă, "răspândite, în „operele literare, « ca 

- 
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păreri fie ale autorilor, tie ale persona jelor lor. Dacă 
la acestea se adaugă şi însuşirea „cătorva principii 

sumare de critică literară, pentru apreţierea şi jude- 
careă valorii relative a operelor literare pe baza unui 
criteriu rațional, se înţelege cum. studiul literaturilor . 
poate contribui şi la: organizarea mintală, ca efect 

„educativ formal asupra, spiritului. - 

Preocupările şi idealurile otizo-saciale şi filosofice “ 
pot Îi dar ca, centru al întregului învăţănânt. Aceasta . 
este concluzia întemeiată a consideraţiilor de mai sus. 

-— Ideia, etico-socială, sau social-humanistă, sau simplu 
şi scurt humanistă, în înţelesul arătat, işi radiază, 

interesul din toate ramurile: de studiu şi asupra tu- 

- Xuror. lmpreună, cu preocuparea filosofică a educaţiei 

_minţei, caută -a organiza şi inima şi: intelectul. 

Amândouă la un loc armonizează şi umanizează, omul 

în facultăţile lui, armonizând şi umanizând mijloacele 

„ui de cultură şi de, educaţie, 2 : 

Concentrarea realistă ș şi clasică, - 

2 

! şi mai ales practică însemnată: realismul şi clasi- 

In istoria tnvăţământului, alte două încercări de 

organizare a studiilor. au: avut o importanţă teoretică 

cismul. Curentele şi tendinţele lor sunt încă de. aci 

tualitate; sub o formă sau .alta. , 

, „Realismul voeşte să pună ca centru al învăţământului 

ştiinţele exacte, matomaticele şi disciplinele fizico- 

naturale. 

Clasicismul : limbile şi, literaturile — fie antice, fie 

moderne, s sau. amândouă, lb un , loc, | 

. . : . -. , 

'
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7 Realismul. 

Cuvântul „realisme -are înţelesuri deosebite, după. 
„legătura de idei în care apare. In filosofia generală. 
„are -un înţeles; în logică, în estetică sau literatură, 
şi artă altul, Chiar în pedagogie înţelesul lui s'a." 
schimbat după împrejurări şi timpuri, confundându-se 
uneori cu învăţământul profesional, alte-ori reducân- 
„du-se la o simplă procedare moetodologică prin care 
se caută a se da spiritului cunoştinţe reale, în sen- 

"sul de întemiate pe directa observare şi - cercetare: 
„a lucrurilor corespunzătoare ideilor ; alte ori realis- 
„mul însemnă, şi mai: însemnează, în special ocuparea. 
cu ştiinţele despre lucruri, es, reala, în opunere . 
aproape exclusivă cu studiul fenomenelor spiritului: . 

"0 concepţie anumită a programului... .. | 
„, Anţelesul. luat, în“ ordinea, de. idei. desfăşurată, în 
acest capitol, este. acela de spirit dominant şi cen-" 

“ tralizator al studiilor: alcătuite pe baza cerinței unei. 
culturi generale, : 

-„ Direcţia realistă a organizării: studiilor este rela- 
„tiv nouă în „istoria şcoalelor. Ka apare! în secolul 
„iT-lea, şi, la început, întrun mediu cultural, unde: 
&piritul clasicităţii nu era susținut de o lungă ira- 

„„diţie istorică: în Germania1), |, - a T 

7 

„Forma negativă sub. care s'a „prezentat, 'a,. fost. 
jupta pentru micşorarea locului ce 'ocupa în "învăţă- 

„Mântul tuturor şcolelor europene limba latină, ba. 
amana 4 

  

1). Vezi Istoria Pegagogiei, de 1, Oăvănescul, vol Lil,  
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<hiar pentru înlăturarea ei desăvârşită, din cadrul 
studiilor constitutive ale culturei generale. Se îor- “ 
mula, oposiţia între ver Valism, studiul limbei şi lite- | 
raturei, şi realism.” + - A 

Sub iorma ci 'positivă, direcţia realistă afirma. im- 
portanța netăgăduiită a cunoştinţelor relative la do: 
menii, cărora, nu li se dase, înainte, atenția, cuvenită, 

pentru cuvântul simplu şi destul de explicător, de 
altfel, că spiritul omenesc nu „apucase a stabili ade- 
văruri interesante şi legi însemnate despre, fenome- 
nele lor... .- - | 

"Treptat cu adâncirea nouei concepţii despre rapor: Da 
urile corpurilor cereşti, despre formele şi mişcările 
lor, despre locul globului pământesc” în sisteziul pla- 

netar ; treptat cu înmulţirea descoperirilor. şi cunoş- . 

tințelor . geografice, ' cu: îngrămădirea observaţiilor 

"asupra "proprietăţilor „fizice şi himice ale materii ; 

„reptat cu intrevederea şi realizarea foloaselor practice - 

: pentru: înlesnirea, şi confortul vieţii, ioloase trase 

din stăpânirea” naturei prin cunoaşterea. legilor ei, 

trebuia să se întărească sentimentul importanţei cU- 

noştinţelor positive despre 'natură şi materie şi să, 

se accentueze nevoia de a le acorda-în învăţământ, 

un loc, care a crescut tot-mai mult, dislocând, tur- 

tind sau expulzând alte studii din programul tradiţi- 

onal al şcolii, Să | e 

“Bste superflu a'se mai face astăzi apologia Ştiin-: 

“telor exacte. Fără dânsele nu se poate avea nici. o 

. concepție filosofică, pozitivă despre lume ; nici tech- 

nica, industria, civ ilizaţia practică, în „gradul la care. 
o . . Sa a -I 

* . - pi
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le vedem." Datorim, desigur, acestei ramuri de studii 
şi . cunoaşterea. cauzelor” obiective, ale ienomenelor 
naturii, pătrunderea spiritului modern de ideia cau- 
zalității — -un câştig enorm pentru: educaţia, intelec- 

„tuală a omului; și-i mai dâtorim toate înlesnirile 
vieţii. practice, toate. utilităţile, stăpânirea de fapt 
asupra materiei, asupra naturii. A nu recunoaşte va- 

„= Joarea şi importanţa lor în învăţământ ar fi o ab-. 
surditate. aa a 
„Realiştii extremi însă, nu se mulţumesc numai cu 

„atât, ei vor 'să reducă, principial şi în esenţa lui de se 
„poate, tot învăţământul numai la ştiinţe, sau, mai 
„just,. să facă din ele centrul şi baza culturei şcolare.. 

dagogic este Herbert Spencer. | 
„Ideile lui au Îost expuse nai sus, 

Un reprezenţant de 'scamă al acestui curent pe- 
ț 

„ Ineontra realismului, ca principiu exclusiv de or- 
ganizare a studiilor, s'au admis multe argumente, 
unele deduse. din. felul. cum, se concepe, influenţa. 
educativă a, diferitelor ştiinţe „asupra spiritului, 
„Nu mi lo însuşesc pe toate. Când d. ex: Fouillce, 

„în înteresanta, sa scriere PBuiscignement au „point de: 
vue national, combate realismul pentru cuvântul că 
învăţarea ştiinţelor ar fi lăsând spiritul în pasivitate, 
critica eminentului. cugetiător şi scriitor francez se 
îndreaptă mai mult în contra unei metode de predare. 
a ştiinţei, decât încontra ştiinţei ca atare. Metoca. 
care lasă spiritul pasiv, ținându-l numai în raport de” 
receptivitate nu este apanajul exclusiv al ştiinţelor ; 
ca poate atinge şi predarea linibilor şi a literatu- 

Pa 
N 

Lia  
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7. zilor. Şi dacă în studiul acestora găseşte că spiritul 

"e ţinut mereu în acţiune, trebuind mereu 'să elabo-. 

'reze ideile ce i se cetesc ori se traduc, fio spre a 

le înţelege îic spre a le exprima, nu e mai puţin 

„adevărat că se poate concepe — şi: chiar există — o 

metodă care face şi în predarea, ştiinţelor aproape 

acelaş serviciu educativ, ținând spiritul mereu ireaz . 

, şi în acţiune, excitându-l cu întrebări, în modul de 

“a prezenta fenomenele, - de a căuta, şi formula le- 

ile lor. 
"Si. ştiinţele. experimentale şi cele descriptive, ca, 

şi matemuticele pot contribui la: desvoltarea sponta- 

neităţii mintale, după cum s'a, arătat într'un capitol 

anterior. - 2 

O altă obiecţie, făcută, rcalismalui de  pedagogul 

şi filosoful Paulsen, se poate considera mai de grabă 

ca 0 spirituală ş şicană îndreptată in contra argumen- 

telor lui H. Spencer din primul capitol al scrierii 

sale asupra [ducaţiei, decât o consideraţie teoretică 

=. în. ehestia, determinării valorii ştiinţelor . în învăţă- | 

mânt.. Paulsen se referă la un caz hazliu dintrun . 

jurnal umoristic : O doamnă, voind să-şi toemească o - 

bucătăreasă, o supune la un examen serios din. himie. 

Cum o să combine cu artă şi exact. substanţale ce 

?. alcătuesc alimentele, fără să. aibățidee de proprie-. 

“ţile himice ale corpurilor ? Bucătăreasa, care totuşi 

ştia mai bine să gătească bucatele decât savanta ce 

o examina, a căzut la examen. . 

Concluzia ar fi că una e a şti şi alta : a practica, 

+ Câţi cunosc foarte bine teoria unui lucru, fără să: 

ajungă a pune în valoare practică a acea teorie! Şi 

7. - 
1



poţi utiliza foarte bine î în practică o. lege a naturei 
tără să fii in stare a-i expune: formula teoretică. 

Nu se vede aici să: şi tachinarea lui Paulsen: se | 
îndreptează mai degrabă înconvra unei metode de pre- 
darea ştiinţelor, decât încontra ştiinţei ca, atare ? Şti- 
inţele se pot învăţa — şi, din nenorodire se şi învaţă, ' 
-Şi nu numai ele, dar'şi altele — fără ca, spiritul să se 
pună în contact cu lucrurile, spre a scoate din ele 
foloasele practice cerute. de trebuinţele omului. Dar” 
există: şi putinţa de a le preda astfel; ca să se reali- 

„_zeze scopul practic. ; Am. arătat acest mod de pro- 
: punere la capitolul respectiv. Și el se învederează 

în sistemul de studii organizat. în şcolile de felul 
celei organizate de Dy. Peddic, unde toată ştiinţa 

“porneşte dela: nevoi-concrete şi se învaţă în acţiune” 
“practică, pentru deslegarea unor problome puse d 
vieaţă, e Si , N 

“Alte. consideraţii ne-ar face pe noi să nu primim 
realizmul 'ca centru al învățământului. Le-am spus 
mai sus : științele materici nu orientează spiritul în cercul 

„de. întevese. cel nai genenal,. anai dircei şi măi apropial 
„de o, în cercul alcătuit din raporturile interhu- 
“mane, în prima, linie. A fi om, a trăi între oameni, 
e 0 sarcină detii care nici un om normal nu se poate 
“sustrage, Şi deci” cunoaşterea raporturilor vieţei. în- 
terhumane şi sociale, se impune tutulor, În prima 
linie. | 

- Pentru sănătatea corpului, poţi să consulți ua 
modic, şi:să te încrezi în el mai mult decât în cu- 
noştințele , tale, Tatal superficiale şi i iragmentare, de 

„N „o | - i



fiziologie : ca să-ţi faci | p casă, poţi-să aduci un.ar-: 

hitect, care te dispensează. cu fplos-- de aplicaţiile | 

hazardate ale cunoştinţelor .tale elementare ; de me- 

canică, de matematică, ete. Pentru. mâncare, poți. 

să-ţi tocmeşti un bucătar; pentru pâine să te adre-. | 

sezi unui brutar; pentru lumânări, parfumerie, să- 

punuri, - să ceri. diferiților . specidlişti- respectivi a to 

„servi, deşi. vei îi studiat odată, şi. tu, proprictăţile 

corpurilor, când ai învăţate himia.. Ponte aceste în-.. 

“lesniri şi funcțiuni, întemeiate pe cunoâşterea şi uti- 

“lizarea naturi materiale, poţi să le îndeplineşti destul. 

- de bine prin mijlocirea. altora, a specialiştilor,. cari 
s'au adaptat fiecare în parte, mai bine decât tine, - 

“la legile unei categorii de fenomene naturale: deo- ă 

sebile. -. - a 

„_Îmsă când e vorba de. misiunea şi de. sarcina de 

om, în genere, când e vorba de misiunea, şi'sarcina 

specială de părinte'şi de cetăţean, nu poți pune pe 

altul să îndeplinească rolul tău individual, căci -nu 

i poţi să'te lepezi de tine, de viața, » individualitatea”: - 

ta. Deci, pentru raportul social „Şi. înterhuman ecne 

„cesar. să fie omul pregătit şi orientat. bine mai îna- 

inte de toate. - i | 

„Pe când ştiinţele- nvologice, moral: sociale se ocupă 

. tocmai cu raportul acesta dela om Ja om, ştiinţele 

naturei ne interesează mai mult ca, specialişti, - şi. 

| specialităţile variază dela un grup omenesc la altul. 

„Oamenii nu sunt făcuţi “ca să-şi întrebuinţeze 

| timpul în a măsura linii, a examina unghiuri, â, cer- 

ceta diverseie mişcări ale naturei; dar sunt obligati
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„a îi juşii, echitabili,. judicioşi. în vorbe si fapte. 
_ (Logique de Port Ticual, I-iul discurs)“, 

„Omul nu e obligat a şti dacă mumiărul stelelor 

„este par, sau impar— stellarum numerus par an impar 
„sit— dar trebue să-şi cunoască datoriile“ (Crcenox). 

«o Clasicismul, 

Cuvântul „clasic“, deşi nu:cu atâtea înţelesuri di-- 
"ferite ca „real“, îşi schimbă şi el de mai multe ori 

accepţia după ordinea de idei în care e întrebuințat. 
In literatură Şi în diferite arte are alt semn decât 

Prin originea lui etimologică raportându-şe la 
clase, la şcoală, a început prin d însemna studiile: 

".. obişnuite în învăţământul şcolar, în clasele elevilor, 
pentru a ajunge să: semniitee modslele, . demne de 
imitat în literatură. , 

"Şi fiindcă obiectul de studiu fundamental al şcolii 

la începutul evului modern, în epoca Renaşterii, şi îna- 
inte, în toată lunga perioadă ce timp a Evului mediu, 

a, îost limba latini, şi apoi scriitorii cari au ilustrat- o. 

aceşti autori au luat, numele de ciasici, în amândouă: 

_ înțelesurile, în acel indicat -de etimologia cuvântului, . 

fiind obiectul claselor, cât şi în acela de modele: 

demne de a fi imitate, fiind - călăuzele. bunului 

gust literar, criteriul frumosului în creaţia postică.. 
„Alături cu termenul de clasic şi clasicism, studiile 

limbii şi literaturei antice — .la „început numai 

“latine, — au mai: luat. denumirea | de. fumanități.. 

» Munanismul pedagogic era sinonim cu clasicis-
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mul, De fapt în- hunanism se cuprindea ceva mai: 
mult, un ideal de educaţie, pentru care autorii cla- 

“sici serviau ca, mijlocul cel. mai natural. Era doar 
„vorba de a armoniza, vieaţa omenească, după modelul. 

vieţii antice, şi. aceasta nu se putea face mai bine: | 

prin nimic altceva, decât prin studiarea. operelor: ' 
literare în cari se. găsia oglindit modul de a îi,. 
do a gândi, dea simţi, de a lucra al sufletului antic. . .. 
Humanismul a căpătat o amploare teoretică şi mai. 

strălucită,, când. s'au, deschis tezaurele literaturei. _ 

eline, cunoscute de puţini în timpul Renaşterii, de- 
venite centre de râdiare luminoasă şi de atracţie: 

morală în secolul 18-lea, în epoca neo- humanismului.. 

T reptat cu , creşterea literatirilăr, moderne, â apărut, 

în cadrul concepţiilor pedagogice. o nouă tormă de 

clasicism şi de humănism, acela, care se putea con- 

stitui din capetele - de operă ale spizitalui literar” 

modern, II a -: 

In acceptia de modele “demne de admirat şi. de: 

imitat, se ridicau şi în Italiă, ș şi. în Franţa - şi în. 

Anglia producţiiie geniilor poetice şi ale imaginaţiei: 
scriitorilor noui, cari îşi imbrăcau creaţiile lor lite- | 
zare în haina nouă a limbei lor materne. . 

Pe lângă clasicismul antic se constituia, pe 0 bază 
solidă, clasicismul modern, care îşi afivîna dreptul de: 

a servi'la formarea, suiletului omenesc, alături de._ 

operele « clasicităţii antice, cu atât mai mult că, năs-. 

cute. din, suiletul modera, operele lui puteau mai 

direct să-şi întărească influența asupra epocei lore: 

„Prin tendinţele: lui educative, asupra omului, cla-
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. “Sicismul. modern devenia un alt humanism, care, 
„întru cât îşi întemeiază puterea, pe studiul limbilor 

“şi al literaturilor, îşi păstrează un caracter propriu, 
“leosebit de humanismul definit mâi înainte, în ac- 
„cepţia lui social morală. | Ie ÎN 
„De aceea, preferim să păstrăm pentru încercarea 
„de a se organiza studiile pe „baza literaturilor şi a 
- limbilor, termenul special de: clasicism, spre a evita 

- *0r-ce confuzie, - a 

Efectul educativ. specific al unei. categorii-de studii 
„sau de îndeletniciri intelectuale -trebue căutat în ca- 
„racterul particular al naturei lor. i n. . 

Determinarea naturii “proprii. fiecărui fel de studiu 
„este şi mai necesară atunci când, în direcţia scopului 

indicat. de influenţa, lui. educativă, trebuese concen- 
trate şi polarizate toate celelalte studii, în o. orga- 

"inizare unitară, îndreptată către acelaş ideal educati, 
„Ce „constitue. caracteristica, . proprie literaturei, ca 
-atare, a or-cărei literaturi 22 e 

„- - Deosebit, de. fondul ideilor, -cari aparțin atâtor 
„ preocupări intelectuale diferite şi speciale— filosofiei, 
sstiinței, artei,-religiei, istoriei, psihologiei, — şi. care 

; aicătueşte „materialul operelor „literare, aceea ce ca- 
' tacterizează anume creaţia literară, ca operă, de artă, 
; este forma ce se dă acestui material spre a produce 
efectul ultim al artei, .emofia estetică ș e technica ei 
“literară, mijloacele de cari se serveşte spre-a produce 
impresia finală: — Cum se-crează cu ajutorul cuvinte- | 

„> lor, al imaginilor, al figurilor de stil, cu ajutorul €om- 
„Dinaţiilor de întâmplări şi peripeții, al destăşurărilor



"394 

de caractere, al descrierilor de tipuri omeneşti şi de: 
scene din natură, opere de artă pline de : vieată, în: 

atâtea feluri de.cristalizare. concretă, în atâtea, „ge: 
nuri“ :: drâmatic, liric, epic? 7 î- 

Deosebit” de învăţământul material, cai dă cu-. 
prinsul de idei, şi care: se poate câştiga şi. din alte 
studii, accea-ce dă în special contactul intim “cu'lite- - 

ratura, e simţul formei, al mnăsuiti, al fimosului, “sub - 

„atâtea şi atâtea înfățișări ; este emoția plăcută şi. 

puternică a simţimântalui estetic, m | 

"Negreşit, repetăm: încă odată, în operile - marilor 

scriitori se cuprind toate manifestările sufletului ome:: 

nesc. Unde se întâlnesc mai vii momentele de vieată 

morală și religioasă, - "decât în creaţiile” nemuritoare: 

ale poeziei? De aceea; literatura, o preconizăm ca 

mijloc minunat pentru înfluenţarea, sufletului în di- 

- „xecţia. humanistă. Dar,. dacă, precizăm problema, gă-- 

“sim. că întrebuințarea literaturei în sensul educaţiei 

ețico-sociale sau religioase, se face cu elemente luate.. 

- de dânsa din domeniul altor îndeletniciri speciale, 

şi că -ceea-ce este: specific ei, e modul cum utilizează. 

xaaterialul experienţei omeneşti, de or-ce fel, spre a. 

produce, cu el, un anumit efect, propriu. ei; emoția. 

artei, plăcerea, . estetică, frumosul; aa 

| În. valoroasa sa. Histoire de la “Literature frangaise,. 

a (4vand- Proposd, d. Lanson ne spune : „En litterature, - 

comme en art, on ne peut perdre de viie les oeuvres,. 

 întiniment et îndâifiniment rcceptives. et dont, jamais 

“ personne . ne. peut affimer avoir „&puis€ le contenu. 

ni fixe la "formule. Cest dire que la literature n 'est. 

. . ÎNTII



„pas objet de savoir : elle est ezezcice, goi, plaisie », 
“On ne la sait pas, on ne Papprend pas: on la pratique, 
-on la cultive, on Paime“ 2), 

Educaţia estetică este, negreşit, “esenţială, Însem- 
mează mult în cadrul unei educaţii complecte. Dar 
“esteticismul exclusiv înţelege 0L- -cine că este unila- 
“teral şi insuficient. . - 

De aceea, apologiştii competenţi a ai valorii educa- 
“tive a literaturilor: au depăşit, în elogiile lor, cadrul 
restrâns -specitic al caracteristicei” operelor de. artă 

„literare, şi au considerat înrăurirea literaturii şi din 
“alte punete de vedere. 

“Aceasta o îace însuşi dl. Lanson, al cărui simţ 
“pedagogic nu e mai pr6jos de cel literar, când 
“observă: „La littCrature. est, dans le plus noble sens, 
“du mot. 'une. vulgar isation de la philosophie,; c'est” 
“par elle que passenț, ă travers nos socittes tous les 

- grands courants philosophiques, et qui dâterminent 
„les progres ou du moins les changements sociaux; 
C'est elle qui entretient - dans les ămes, ' autrement 
-dâprimes par la. nâcessit6 de vivre. et, subinergâes 
par les pr6ocupations materielles, Vinquietude des 
„hautes questions qui dominent la vie et lui donnent 
"sens ou fin. Pour beaucoup'. de nos contemparains, 

„„ la religion est 6vanouie, la science est lointnine; 
"par la litterature seule leur arrivent les sollicitations 
“aui les arr achentă,! 6goisme et'au mâtier abrutisant“, 

Si, î În alt loc, întrebuinţează chiar, în ghilemete, | 

  

1) Subitaterea acestei. îraze aste a autorului cărţii de' faţă. - 2) Sublinienite. din această irază sunt ale D-lui Lanson.
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aa A Ş - | 
“cuvântul ce ne interesează cu deosebire, ca termen 

technic al directivei noastre pedagogice: elle nuc 
muastise*,.. 1) 

Tia, aceiaşi încheiere ne duce şi cercetarea folosului 
educativ. al cunoaşterii literaturilor antice. Atât sub 

torma de legi şi porunci, ca în cugetarea ebraică, la 
începutul ci, dâr mai ales sub formă de sfat raţio- 
nal şi de filosofie, în perioada ei de înflorire la Greci, 
literatura antică oferă spiritului, în mod sugestiv şi 
pătrunzător, cum observă Zh; Zielinsli 2), regulele şi i 

condiţiile de vicaţă normală ale oricărei societăţi, 

“prescripţiile moralității, principiile Eticei. 

Dela perceptele morale ale lui Chiron: „cinsteşte 
pe Zevs şi pe ceilaiţi zei“, „respectă pe părinţii tăi“, 

„şi dela atâtea maxime formulate în poezia lui Pindai, 
Eschil, Herodot, Sofocle; până la Socrate, creşte co- 
moara, de sugestii îndreptate spre raţionalizarea vieţii 

omeneşti. ' Socrate şi urmaşii lui pun coronamentul - 

unei desvoltări a cugetării morale, care . întăreşte 
credinţa în temeinicia raţională, a virtuţii şi aatoriei. 
Filosofia stoică, mai ales, pe care. s'a sprijinit; în 
special conştiinţa, Romei şi a soiitorilor “ei, înalţă 

„şi susține suiletul în regiunile curate ale_unui ideal 
de „demnitate omenească Şi de ne-atârnare morală, 

“din care şi azi ne putem întări forţele sufletului în . 
“luptele grele ale vistii. Şi înţelegem pentru ce pri- 
zii cugetători ' ai creştinismului au putut să zică: 
“„Domnul D-zeul dostru, în dragostea şi grija lui de 

]) Avant- Propos, pag. vrut, Ediţia din 1916... | 
2) Profesor — acum poate fost — la Univers! tatea din Potrograd 

r 

a ii 
.
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omenire, a dat, înainte de venirea lui Clzistes e. 
pământ, Iudeilor legea şi. Elenilor filosofia a !), 

Prin considâraţiile filosofice, “sociale, morale; se- 
4 Mănate - în operele lor, îşi aduc literaturile conti- 
-_gentul lor cel mai valoros. de intluenţă în educaţie.. 
La această concluzie. se reduce şi--apologia ce le-o" 
face Paulsen, Cuprinsul vieţii unui om-nu stă în 
funcțiunile, vegetative şi” animalice, ci în vieaţa lui 

+. spirituală. Aceasta . însă e determinată de raportul 

“lui către vieaţa, istorică, în cuprinsul şi formele ei: 
ca stat, biserică, societate, familie, etc. Felui deo-. 
sebit, cum el. îşi însuşeşte. vieaţa istorică 2 timpu- 

| lui şi. ţării sale, şi o preface în un conţinut parti- 

| î " cular de > vleaţa proprie, aceasta ne interesează la 
“un om... Cum s'a adaptat ella marile forme ale. 

iei, 3 în ce raport a stat faţă “de familie, de cer- 
Sul social, de comunitatea. economică, de comună şi 

tat, de legăturile „bisericeşti, religioase, i iată ce de- 
tari “cuprinsul vieţii. lui. Şi valoarea. vieţii lui 
“atârnă de modul cum a deslegat problemele puse 
“lui faţă cu toate acestea“. SO 

Foarte iustă argumentare. Ce urmează, însă din a- 

„ceastă accentuare a factorului sociologic şi elio în va- 
„ Voriiicarea vieţii omeneşti ? Că literatura atunci Ya. 

' deveni educatoare, în gradul cel: mai înalt, când în 
operele ei 'se va, releva, în 1 mod statornic şi efectiv, 

“acest raport filosofic şi etic. . 
Recunoaştem. adevărul celor spuse de Paulsen că: 

i 
șy 

i 
i 

i 

1) Ta. Zizlinssti, D Die “Ante und Vir, pag. 53, sa: 2 Ed, 1911.
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„la cunoaşterea oamenilor şi a Incrurilor: si a ra-.i 
porturilor. omeneşti ne ajută mai mult: ocuparea . cu, 
limbile, cu. operele literare şi istorice, decât ocuparea: 
“cu liniile şi numerile, cu pietrile și buruenile“. Dar : 

" adăugăm că indeletnicirea sistematică: şi directă cu 

“spiritul omenesc în psihologie, logică, estetică, etică 
sociologie, înlesneşte şi precizează. isațelegerea a acelor. 

„raporturi formulate în n literatură, şi duce şi mai “drept î 

Pi ÎI : E ( 

„la ţinta urmărită de principiul concentrării şi armo- 
- nizării studiilor> - - - 

Studiile nvologice, cu carăcter special soeiul-olie şi fi- 
losofic, pot servi astfel, din- toate punctele . de ve- 

" dere, ca. spirit. central . organizator al întregului în 

= 

vățământ. . To | 

“ Crusicisniul. modei în. — Nu e fără interes! intrebarea :, 

în! ce ar “consta. clasicismul, modern, nu: luat î în ab-: 
“stract, ci considerat pentru: trebuințele” noastre cul- 

turale şi şcolare ?.. L.a ce. literaturi -moderne să re- 

curgem, ca să ne: adâncim sufletul în creatiile lite... 

-xare ce oglindesc geniul' omenesc în manifestările. 
caracteristic6 ale popoarelor moderne ? DRE 

In prima linie, fireşte, este evidentă necesitatea * 

de_a lua: cunoştinţă de noi inşine, “de vieaia noastiă ;. 

' “sufletească națională, din care a. crescut şi sa înfis-, 

„ripat literatura româneascii, scrisă în. limba noastră 
î maternă, zii - ” 

Or- cât ar. [i ca de nedesroltată, lipsită de” capete 

i. 

Ltd 
EI 

. 

a 

[
.
 

| „de operă de “vuloare mondială în diferitele. genuri . 
“literare, ne înfăţişează, destule. opere: prețioase, cari 

n
a
t
i
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-nu pot fi înlocuite cu - cele mai. capitale, producții Să 

a Gananesgăt < Dietei a 15 
a. , _ e a T *
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ale literaturii universale; în ce priveşte valoagea jor 

documentară ca oglindire a simtirii, a gândirii, a 

tendinţelor, a caracterului vieţii noastre. “naţionale. - 

„Şi, deosebit de acest, merit exclusiv, ca mijloc de: 

| curioaştere. de noi:înşine şi ca mijloc de: periecţio: i 

“nare, a instrumentului. de expresiune sufletească, li- 

.. terătura română nu e lipsiță nici de producţii, cari. 
pot sta alături cu operele, de'seamă ale. litoraturilor , 

“străine. - : : 

- "Totuşi, ne cunoaştem lipsurile ; si mai stim că, 
“chiar.de am avea o literatură. inult mat desvoltată 
și mai bogată în toate genurile creaţiei “literare, sco- 

pul urmărit de lărgirea cercului culturei generale şi . 
| - de. trebuinţele educaţiei “complecte” cer6 să nu ne în- 

- . chidem- miytea în limitele orizontului nostru tradi-., - 
.* ional, ci să. privim . Iimea, 'spiritului- omenesc sub | 

“aspectul variat pe-care îl. oferă, - civilizaţijle ce: le: ma 
-- de seamă ale epocei. moderne. | 
Natural, -nu :ne. vom încumeta să Ie cuprindere pe 
„toate în cadrul, fatal restrâns, al unor: programe de 
învăţământ chiar cu caracter de cultură 'generală. 

Va, trebui “să alegem dintre toate limbile şi litera- 
turile moderne una,. cel. mult două, ca element obli- 

gabor -de cultură generală, lăsându-le. pt celelalte la 
-“alegerea, facultativă, a doritorilor de orizonturi cul 

“turale. străine. : 

--. „Alegerea limbilor: şi literaturile înpderne obliga- 
toăre- în învăţământul: public. al ţării, trebue, făcută 

după un criteriu, în: care intră, în mod necesar, 4 CON 
„. ideraţii de ordine pe stat, alături de, cele de. ordin | 

cultural. medagogie,. 

p
a
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Dia punctul îs i vedere “general cultural, se iim- - 

-. pune, în-moil niediscutăbil, alegerea acelor, literaturi, . 

“cari au un trecut istoric mai. strălucit şi o bogălie - 

„de creaţii „literare mai vastă şi mai valoroasă. --- 

Acestea sunt, fără îndoială, literaturile. Franceză, 

i engleză. m 
Din punctul « de vedere speciăl educativ, al. sufl6- 

tului etnic, se impune alegerea” acelor, literaturi cari - 

restrâng în operele lor un suflet: înrudit, . ale “cărui 

“torme de creştere şi: de manifestare. “pot: stimula şi 

ssprijini. mai uşor. creşterea -spântană. a. sufletului *.: 

„nostru național, prin o înţelegere intimă mai repede -: 

şi mai adâncă, şi prin-sugestia firească a simpatiei, Să 

dispoziţiilor similare înnăscute. - -. . 

- Această însuşire o au în cel mai. înalt grad, Mie 

zaturile popoarelor: "neo- Matine. - „: 

+4 ** Dintre ele, acea care a servit istoriceşte ca mjlos! fi 

_* ese de: deşvoltare a; sufletului şi a culturei, moaşte”. 

N naţionale, -a fost, limba şi literatura: franceză. , 

- Cea mai. vastă literătură, cu alt caracter „decât 

pur latin, este - incontestabil . cea engleză. Numai 

-Shakespeare singur trage în cumpănă "aproape cât .. 

- “întreaga literatură germană, din care, afară de Goethe, 

„CU greu iese, câte un autor în relief marcant ca va- -. 

oare de interes universal omenesc. Originalitatea ş şi. 

spontaneitatea. atâtor manifestări şi. curente. literară, 

“capi indirect, pe "cale trâficeză, . sau direci au, influ: + 

= imţat. cugetarea: şi literatura mondială, ridică. geniul 

“anglo-saxon “la un niv el de lumină. cultărală, care: 

- - atrage: fără 'voe priv ir dspriritului ce „caută orien- . 

R
,
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tări spre orizoturi nare de, civilizaţie solidă și su- 
perioară.. . - > a 

.] Geniul! anglo- -saxon - mai arătă, prin natura time 
sale, afinități congenitale cu ecl Tatin, care face mai 
Să „" Uşoară pentru noi pătrunderea şi asimilarea maniles- - 

„bărilor lui în-literatură.: ? 
Și dacă, Ja toate' aceste condiţii favorabile de a. 

propriere sufletească, şi utilitate educativă, se adaugă 
-8i împrejurarea, deloc neglijabilă; că limba engleză, 

„prin simplitatea "formelor ci “sintactice şi gramâii--. 
“cale, şi prin. mulţiinea vocabulelor -de origine latină, . . 

se limba cea mai uşoară de învăţat, pentru nvi,:din- 
fe, toate limbile străine, afară de cele neolatine, se : 
pare cu.totul îndreptăţită mirarea, că n'a lost- pusă 

- îns învăţământ, . alături „de “limba. şi literatură fran- * 
1 = 'ceză, ca obiect de. studiu obligator, dacă se menţine .. 
„ideea: — nu fără - temeiu - — că trebuesc culturei. 

" noastre” două, limbi: și literaturi străine inoderne, 
- deosebit: cea naţională.. ” 

„. Explicarea faptului că în lo de limba” şi i litere 
tura engleză s'au pus în programul Şcolilor de cul- 
“tură .geperală. limba si "literatura germană, de o 

. 

“valoare relativ inferioără şi mult -mai anevoe de: asi- | 
-. milatz se găseşte în - consideraţii de ordin politic şi - 

“de stat,” cari : cad şi ele în: balanța “hotărârilor de. 
„organizare a . învăţământului public, orcât de vre- 
"melnică şi schimbătoare “ar fi. influenţa lor. 

După - răsboiul dela . 1870—71 în' contra. Franţei, 
(Germania, victorioasă, cucerise egemonia politică. în „Europa, . Constelaţia alianţe lor politice internaţionale, N „de « o „pazite, ecesităţile desvoltării- economice, de 

A 

- 
-
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ati parts, unite”, cu coizibinaţiile diplomatice, străine: 
- de tendinţele- poporului, şi cu oare-cari îndrumări” 
„afective ale unei părţi din sterele conducătoare, 

- ne-au dus în cercul de: înrăurire directă a Germa-. 
miei şi a spiritului - ei, atunci exuberant de beţia, 

triumiului şi de speranţa dominaţiei -univ ersale 

„Acea stare de suflet din istoria omenirii a trecut. 
Rațiunea de a fi politică'a raporturilor intime cul- 

urale 'cu. Germania, care explica obligativitatea — —, 
de altfel fără folos — a învăţării limbei germane. în 

“scolile publice, a încetat. Sfeta în: care se mişcă - 
xioaţa politică. internaţională a României nun mai 
este. Germânia, car6 s'a opus cu înverşunarea, forțe= . - 

dor ei sdrobitoare, până la crimă, la isvodirea aspira- 
fiilor şi. drepturilor. noastre naţionale de unire; ci. 

este Franţa şi Anglia, cari, unite, -ne-au ajutat să 
„me realizăm visul istoric al intemeierii unui singur 
„stat etnie din toate elementele neamului. românesc. 

„Deci, pelângă eonsideraţiile de ordine pur cultu- N 
rală şi” “pedagogică, so adaogă şi cele politice şi de 

“ “stat, ca să ne îndreptăm.. spiritul către creaţiile ge- 
miului [ranco-englez, când e vorba de a .căuia ele- 

mentele cele mai de seamă ale literaturilor moderne, 

Spre a alcătui acel clasicism modern. necesar culturei 

noastre generale. ci
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De ordinar, când e vorba de concentrarea şi orga- 
“nizarea: ștudiilor, principiile cari țin în.minte, con- 
form: tradiţiei: istorice, sunt cele cari_ au: servit cla- 
"sicismului şi realismului. Principiul humanist, în 

„accepţia lui etico-socială, or-câtă însemnătate peda- - 

„gogică ar avea, şi ori cât s'a recunoscut :incidental 

“aloarea, lui, în desroltări teoretice şi în activitatea 
educaţiei practice, na fost formulat ca, principiu de 
organizare a studiilor, în mod explicit, alăturea cu 
cele două, idei transmise de experienţa şcolară isto- 
rică, şi:cu acelâş drept de a servi de spirit condu- 
cător, ba! cu aspirații de a înlocui pe cele. vechi, pe 
baza, unei consideraţii mai adânți a problemei învă- 
ţământului educativ. 

„„ Această, formulare. teoretică, exemplificată î în. apli- 
caţii multiple, s'a încercat în lucrarea de faţă, am- . 

- plificând inceputurile. ei din ediţia primă, a Cursului 
"de Podag (0 gie. 

“Organizarea. social- humanistă a 3colii,- superioară 
_celei. clasice şi reale, nu este. însă ultimul cuvânt 

"al cugetării pedagogice în „această ordine, de pre- 

ocupări. . 

- Concepem un: principiu de organizare şi Tai com- 

prehensiv, care tinde, prin natura lui, a face din 
„şcoală un adevărat” institut de educaţie complect, 

„de desvoltare a întregei personalităţi umane. 
Il numesc activism, s'ar putea numi volunlarism. 

- pentrucă 'îuncţiunea sufletească la care.se rapor- 
[, - N. . o . ” E 

>



tează mai înult — în tot cazul mai mult. decât cele- a 

lalte sisteme —. este vointa; cu manifestările. ei | 

"active. 7 E 

Caracterizarea diseritelor. org anizări şcolare după 3 

funcţiunea_sutletească. la tare se adresează, Dacă. ... 

privim din acest punet de vedere celelalte sisteme ...- 

- de concentrare, . fiecare” din ele se. caracterizează -: 

„prin natura funcţiunilor. sufleteşti la. cari se adre- 

sează, în prima linie. | 

tealismul, prin atenţia ce dă cadrului enciclopedic | 

al ştiinţelor exacte, stimulează. direct puterile. de 

cunoaştere, iea un caracter intelect ualist. i | 

Clasicismul, prin relevarea calităţilor frumoase âle» ; 

- operelor literare, vorbeşte sentimentului, ca 'şi uma- 

nismul, de altte), care însă, principial cuprinde, în raza | : 

influenței sale, toată simţirea superioară omenească, | 

nu numai pe cea estetică. - . « ! 

Dacă realismul se adresează mai mult inteligenţei, 

“ clasicismul şi humanismul etic-social mai mult sim- 

ţimântului, asta nu însemnează, fireşte, că indirect, 

"aceste oiganizaţii educative nu pot radia efectul lor 

asupra celorlalte fâcultăţi ale naturei omeneşti. +. : 

„. Desigur, realismul, prin relația ştiinţelor naturei 

şi aplicaţiilor lor la. vicaţă, tinde a îmboldi la practi- - 

citate, deci la o încordare a voinţei în. căutarea mij-: 

loacelor” luptei pentru vieaţă. Şi numanismul, des- 

voltând sentimentele înalte ale vieții- morale, dă 

„vitalitate, energie, spontaneitate mobilurilor. activi- 

tăţii sociale în „ordinea normală a desvoltării vieţii 

colective. Aceasta era a priori de aşteptat dela, ra-. 

“portul: firesc. ce există, şi intre natura studiilor: cu 

N 
--



Aa „o _ - 

N . | - 
E 

233 
+ —_——— 5 

xieata de o parte şi între uncţiunite sutletesti, 
de ata. - 

Să se observe însă ci o O Taculiate: se desvoltăi nu- 
mai „Prin exercitârea, ei directă, “prin funcțiunea ei 
proprie, Caracteristica proprie. a voinţei este aefiu- 
nea: Atât pot contribui şi operaţiile inteligenței şi. 

> chiar impulsiile siniţimântuliui la desvoltarea, voinţei, 
"cât prilej real: dau ele pentru exercitarea directă a” 
voinţei prin desfăşurarea puterilor ci de manifestare. 

- activă, Numai simplă convingerea, în teorie abstractă că 
"trebue să se facă ceva, sau numai simpla dorință 
de a.face acel ceva nu e de ajuns pentru întărirea. 

voinței. Mai trebue pentru aceasta, ca acel ceva 'să 
'se facă, sau,-cel puţin. să se îndeplinească ' de fapt 
încordarea voinţei pe calea îndeplinirii scopului, pla- 

| “nului. propus. 
|; - Inteligența „creşte prin gândire, simţimântul prin , 

„|isimtire,. voinţa prin acţiune. | 
_ Activismul ca putere de armonizare sufletească. 

Ceca- -ce constitue o lacună a sistemului intelectua- 
list'sau sentimental de educaţie, este că dela con- 
vingere şi dorinţă, până la acţiune, “calea, deşi firească, 
nu are caracterul unui traiect automatic, Acţiunea, . 
nu este capătul- final absolut sigur al hotărârilor. 
luate. Câte bune intenţii nu mor pe drum până la: 
realizarea lor, bu - chiar până la un începul de rea-- 
lizare.. Câte. pia desider ia ? 
Cu total 'altiel.stă raportul dinamic al puterilor, 
sutleteşti în momentul. acţiunii însăşi. In o acţiune 
conştientă se; găsesc. în plină funcţiune, şi senti- 
irentul care 9 susține prin imboldul dorinței, şi - 

e
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inteligentă. care aruncă Jamina. neceşară asupra mij- 
- docului şi asupra. scopnlui Şi asupra raportului din- 
"4re ele, „. . 

Un sistem de invătiimâni cdutatiy, care ar pube la - 
"baza, Ini. acțiunea, şi ar şti să organizeze predarea 
„studiilor sub imboldul necesităţii şi al activității, ar 
" isbuti să desvolte şi voinţa, prin. exerciţiul ei direct, dar, 
în acelaş timp, şi inteligenţa şi simţimântul, călăuza- 

“si sprijinul acţiunii. Personalitatea umană. întreagă - 
„ar căpăta o creştere armonică şi. complectă. 

. 

Caracteristica activismului. — _ 1deia centrală a ac- : 

tivismului, ca “sistem de organizare a studiilor, este 

simțită, căutat pentru satisfacerea ei şi. pus totdea= .. 

una în legătură vizibilă cu vieaţa. . — EN 
Ideia, ca inspiraţie lipsită de or-ce sistem, de 

altiel, se găseşte între scăpărările de lumină, presă- 

xate printre atâteae paradoxe “ ieşite „din geniul lui 
-Jtousseaut. P 

O exemplificare tipică ne 0 prezintă cazul închi- 
puit de Rousseau al. unci lecţii « de „geogralie sub 
“imboldul necesităţii. 

Ca să-l facă pe mile, elevul său imaginar, să 

simtă folosul orienliinii, al determinării punetelor car- 

* <linale, îşi închipueşte că sc rătăceşte cu el, din adins 
cam la ora, dejunului, în o pădurice de lângă Î Mont- 
morency, unde îşi aveau locuinţa. Ii - 

Incajun Emile -nu vedea nici-un interes în oxpli- 
cările teoretice ale profesorului său relative la orien- 
are. Acum, pierdut î în mijlocul. unei pădări, 4 tocmai 

PE 

Ă - 

] 

“ca adevărul ştiinţific - să fie 'cerut. deo trebninţă ,



la vremea: dejunului, ar vrea să stie încotro : să apuce, a 

“casă nimerească mai repede drumul spre casă. 

| Fantazia, pedagogică a lui, Rousseau, ne arată 

scena; -. = 

„Aprăs quelques moments de silence, je lui „dis d'un air in- 

«qaiet: a 

„Mon cher Emile, comntent ferons- nous pour sorlir dici 2 — 

Emile (en nage et pleurant ă' chaudes larmes) Je n'en sais rien... 

- Je suis las; jai faim; jai soii; je n'en 'puis plus. — Jean-Jac- 

ques. Me ” croyez-vous en meilleur ciat que vous, ct pensez-vous 

que je me fisse faute de pleurer si je pouvais dejeuner de mes. 

larmes ? Îl ne sagit pas de -pleurer, îl s'agit de se reconnaitre. Vo- * 

yons votre montre quelle heure: est-il2:.— Emile. est midi et je 

suis ă. jeun.,, — Jean-Jacques. Cela est vral îl est midi, et je suis: 

ă jeun: — Fmile.. Oh!. que. vous devez. avoir “aim! "Jean-Jac- 

„ ques. “Le malheur esi que mon diner ne viendra pas me trouver 

ici, Il est midi, c'est justement Iheure oi nous observions hier.de 

* Montmorency Ia position de 'la forât. Si nous pouvions de mâme 

obsezver: de 1a forât la -position de Montmorency ?.. — Emile. Oui;. 

mais hier nous voy ions la forât, et d'icl nous ne:vOjons: pas la 

ville. — Jean- -Jacques. Voilă le mal... Si nous- pouvions nos pâ- 

“ sser de la voir pour trouver sa position?,.. — Emile. O mon bon 

! ai! — Jean-Jacques. Ne disions:nous pas que ia. îortt efait... 

— Emile. Au nord de Montmorency. — Jean-Jacques. Par consc- 

quent, Montmorency doit âtre...— Emile. Au sud de la forât. — 

Jean-Jacques. Nous avons un moyen de trouver le nord ă midi. — 

Emile. Qui, par la direction de Pombre. — Jean-Jacques. „Mais 

le sud: — Emile. Comment faire? — Jean-Jacques. Le “sud est 

Yopposâ du nord. — Emile. Cela est vrai; il m'y a quă chercher 

„Poppos€ le Yombre. Oh! voilă le sud! voila le sud! Siirement 

Montmorency est „de ce c6t6; cherchons de ce câte. — Jean-: 

Jacques. Vous pouvez avoir raison, prenons ce sentier ă travers 

Je bois. —: Emile. (Frappant des malns ct 'poussant un cri de joie, 

- Ah! je vois Montmorency ! le voilă tout devant nous, tout ă d: 

couveri, - Allons dejeuner, allons diner, courons vite, astronomie 

“est bonne : â quclque chose: - Ani
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"„Prenez garde que sil ne git pas ceite dernitre” phrase, î il 12 

pensera”, . N 
> - 

Cazul “Tnchipuit de Rousseau 1 nu e de luat ca. exen-- 

plu de imitat în amănuntele lui concrete, ci în prin 

cipiul lui psihologic. Treluinţa de a şti, să fic simlilă- 

de: cel ce voim a-l instrui. Şi această simtire nu se naşte 

mai sigur şi mai îmbolditoare decât în procesul ac-- 

- țiunii care cere ajutorul cinoştintei pentru, îndepliz 

_nirea ei efectivă. 

.Activismul îaţă cu or ganisaţia şcolară : actuali. —= 

Principiul e mai uşor de formulat decât de realizat. 

Educatorul, pus în serviciul creşterii unui singiir- 

copil, şi având la, dispoziţie toate mijloacele închi-- 

puite de fantazia lui pedagogică, poate hoinări toată. 

ziua, când voieşte, pe câmpi, prin munţi; prin pă- 

duri ; şi, ca să facă să se nască sentimentul nevoii: 

de a şti, poate să chibzuiască tot felul de situaţii,. 

punând pe elevul său în împrejurări de vieaţă priel- ” 

nice scopului său pedagogic. DN 

“ Dar. în organizaţia obişnuită a şcolii, nu numai la. 

noi, ci în toată omenirea cultă, când profesorul are 

“de instruit şi de: educat o'clasă întreagă de elevi, 

nu unul singur, şi'e legat de un orar: fixat prin... 

anume. regulamente de stat, "principiul activismului 

„se prezintă ca un deziderat de o înălţime teoretică. 

aproape inaccesibilă practieei dle toate zilele, 

- Asta nu însemnează că nu se poate concepe o 

“alcătuire de şcoală care să permită, în funcţionarea. 

ei regulată, îndeplinirea cerinţelor eseriţiale ale ac-- 

“tivismului pedagogic. Insemacază numai că. ale 

cătuirile., şcolare oficiale au rămas. îndărăt faţă cu. 
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". vorincipiile unci adevărate educaţii complecte. [i drept” - 
„Xă statul nici: nu are la îndemână. elementele di- „= „-dactice mecesare, ca personal şi instalare, Spre a. 
Încarca” să iasă din fagașul tradiţional învechit; dar 
“nici nu-dă semne că ar gândi să facă. ceva spre a 

„i le procura. -. 
Inceputuri -de organizare activistă, — Iniţiativa 

„+ privată, călăuzită de concepţii pedagogice, s'a ară- 
“xat mai curajoasă şi mai îndemânatică. Era natural 
-ca. experimentul unui aşezimânt de cultură a tine-" 
rimii. pe o bază aşa de nouă, să 'se producă. în o 

ară unile iniţiativa privată. a avut. totdeauna un 
”* xol. însemnat .în materie de educaţie. "Para, care, în | 

„Buropa,. să distins mai mult-prin aceste mişcări 
pline. de răspundere şi de curaj, este Anglia. | 
"Şcoala D-rului Redaie ne prezintă-un exemplu ti- 
pic. Instalată afară. din. oraş, la ţară, pă un teren. 

“întins; copiii învaţă să cultive: pământul, învaţă să 
> ducreze. în ateliere, învaţă carte, învaţă gospodărie, 
administraţie, toate în legătură -cu vieaţa. Vieaţa de 
toate zilele a şcolii — dispusă în adins, cu: plan-şi 

„rost, în acest scop '— le pune Înainte, pe rând şi la 
"imp, problem, pe cari trebue să le deslege, fie 

„ Xecurgând la studii, şi: astfel se adâncesc în teoria 
„stiinţelor, fie recurgând la Iueru practic, şi asta îi. 
duce în ateliere, îi duce. la muncă fizică, la apli: 
caţii pe teren. .: .. De 

„. E nevoie de făcut o punte peste un” râuleţ ce 
rece pe moşia” şcolii ? Câte chibzueli, câte cunoş- 
tințe, câte studii, -pântru înlesnirea cărora e acolea 
gata nn profesor, pregătit să desfăşoare lanţul ade- 

. IS



  

| vărurilor stiînței î în legătură e cu "veriga problâinei puse... 
de necesitatea momentului. Și mai este maistrul care 
conduce prelucrarea, materialălui pentru adaptarea. a 

„lui la cerinţele . fornulate de scopul, unei Dunţi 
„: Azainice, 

 inTteorie abstractă, fară a recurge la. „descrierea. 
„anei- anumite încercări de. realizarea ideii, s'ar “butea. 
demonstra, cu exemple. luate din toate obiectele de ..: 

-- studiu, — aşa cum să făcut. pentru . ideia: shuma-.": 
nistă — că, principiul: activismului este aplicabil . 

- “în predarea tuturor cunoştinţelor unui, program: de Re 
“ cultură generală. IE o 
„Se cere însă, : pentru aducerea lui EA îndeplinire. ÎN 

* zeală, două: condiţii: una, pe care 0 cere şi. huma- 
nismul: un corp didac ie pregătit; a doua, de care 

E “nu. are Tievoie humani$mul : o schimbare, destul de . -: 
însemnată, în actuala „organizare, oficială a şcolii. 

„Ce se. e. poate facă, în. direcţia. activistă, 'la'noi, 

"eu “actuala organizare. şcolară. —.Voind a rămânea. -" 
:pe terenul realităţii actuale, aşa cum se găseşte, spre. -* 

"a fi-de folos, în astă privinţă, si prezentului nu nu= 
” mai- viitorului, e, cied, înteresant să se. noteze că.se” 

poate merge, până la 'un punct, în direcţia spiritului 
"activist, chiar cu actuala, alcătuire şcolară. | 

= Să învederez. aceasta cu -câteva exemple luate din: . 
“experienţa Seminar alai pedagogic ” universitar din Iaşi. 

„Iată un: caz. ivit în  cursut.. acestui an şcolar. 
Zidul de: „piatră, „care îngrădia - eurtea şcolii, în o 

lature a ei i dinspre grădina. unui, vecin, se surpase, - 
N
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“aocrmai! în “areptul păretului lung al “clădirii. "Sur. 

:pavea nu aducea şcolii nici-un: neajuns simţitor. În- 

-grădirea, în. restul: întinderii sale, rămăsese, intactă, 

iar. în partea dărămată eră înlocuită, cu peretele lung 

al clădirii. Dar grămezile de piatră căzută din partea 

'surpată a zidului încomoda, fireşte, pe proprietarul. - 

"de alături, care îşi vedea grădina ocupată de bolo-" 

vani ce-l importunau.. “Ministerul admisese ca piatra 

să fie vândută în profitul comitetului şcolar, Dar, 

ca să fie vândută, “trebuia” ca vânzarea.să fie jiu 

N blicată, trebuia să fie. măsurată, să se ştie câţi metri | 

reubi sunt de vânzare: - - | 

| “In zadar s'a, cautat în piaţă, pe stradă, un omecu 

A “ziua, care. să: strângă piatra, șpre “a fi. clădită în 

-grămezi reductibile la metri, cubi. 

A: Nevoia: a. dus la ideia de â -sg.recurge la “stiinţa: 

„ “calculului. Să se măsoare cantitatea. în metri: cub 

„de piatră, a unei părți, din zidul rămas în fiinţă, si 

să -se calculeze, . prin analogie, - câţi metri cubi sar 

“fi putut. atla în partea, zidului dărâmaț Aceasta s'a, 

dat ca lucsare de aplicare elevilor. clasei V-a reale»: 

“cari au îndeplinit-o pe teren, cu interesul curiozităţii 

i stârite de „nevoia , vieţii practice. Si 

Atât nu a fost de ajuns. Calculul - trebuia veri- 

“fteat, controlârid rezultatul lui cu 'datele - realităţii. 

“Impărţiţi în echipe de lucrători: în după i amezile li-- 

bere, elevii, înarmaţi. cu sape, lopeţi, hârleţe,. instru- 

„mente de măsurătoare, au clădit şi măsurat, pe. rând, 

“toată piatra: căzută; şi bucuria de a gisi confirmarea 

 socotelilor lor teoretice, i i-a răsplătit d “de munca, 1 dusă 

>
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da capăt sub îmboldut setimientului de “cercetare: pr 
ia adevărului. 

Curiozitatea intelectuală, satistăcatii, a stabilit î în . 

sufletul lor credinţa î în legătura dintre cărte, şi viaţă, 

şi-în “folosul “practic. 'al. științei: Calculele,- ori cât 

"de complicate şi 'de intinse ar fi' fost, sau înde- : 

„linit cu. interesul: viu, ce: l dă lupta vieţii : iar truda 
“fizică, cerută de nevoia de a-verilica , definitiv con- 

: eluziilei de pe hârtie “ale: unor socoteli relativ abs-, 
“Aracte, îşi pierdeh caracterul unei - simple. munci 
“rute, echiv ala cu ultima 'operaţie 'a unui ealculi in- 

telectual; cu ultima. lui trăsătură de condeiu.. 
[ Sta : 

A caz, de astă dată scos din nevoia - simţită- şi 

mai. direct. de: elevi, scos, din chiar vieaţa lor $colară. 
Zilele de. iarnă, tot mai scurte! şi mai . întune- 

_<oase,. îi puneau în. grele. condiţii- de -lucru la: unele . 
"ore de după amiazi, mai ules' la desemn. Din cauza 
“orarului. 4 greu” de chibzuit, mai aveau şi unele -cea- 

:suri de, limba. engleză şi de conversație. franceză, * | 

„târziu, intre 4—0 d. a., când nu mai: puteau. vedea - | 
Cesc. scrid. la tablă. Lumina electrică nu: se-putea 

“mtiliza, instalaţia vi " fusese stricată; dacă nu: distrusă > 
“cu 'totul în timpul.răsboiului, pe când localul Semi- 
“narului pedagogic servise, între altele, şi de poştă 
rusească, „Repararea, ei, „DU numai că costa enorm, . 

dar nu. se găsia cine s'o facă, și mai ales:s'o facă. . - 
“numai- decât, atunci - când. ne trebuia,” „când le tre- 

“ buia lor. * N aaa - 

“Sta făcut. din “nou apel 1a clei: Ciney vrea sub 
-  conduicozea ș şi "ajutorul, profesorului. de fizică, să lu-



erâză la repărarea “astalaţiei şi la obțincrea. 1arninei 
electrice ? Sa alcătuit o echipă din elevii cu oare- 

„cari -aptițudini la lucrări practice, “în. ramura. ştiin- e 
telor experimentale, şi: mai îndeminatici. | 

"-: Avântul l6r-a fost; cu-atât mai mare, că; intre | 
"alte perspective „ale: reînstălării: “electrizităţii, li sa. 

—pus şi putinţa ce a-şi aduce la îndeplinire un dor 
-al lor intim: de a face să se lumineze cu. electri-”: 

- citate şi marea, sală de gimnastică, unde îşi făceau: 
ci; și plănuiau să şi organizeze mai complect, pe- 

 4recerile . literară, . şezătorile- şiîntrunirile. şcolare. - 

Acolo. se chibzuia ridicarea unei scene pentru unele 
" reprezentări de mici piese, în- faţa colegilor, părin- 

- ţilor. şi profesorilor. Nevoia. de lumină era. absolut 
- şi adânc simţită.. Sa 
_... Sub imboldul ei, echipa de electricieni imnprovizati, 
dintre: cari unii aveau, de altel, oare-care îndemânare 

de „exerciţii, alţii dorinţe-şi înclinații „statornice, au 

primit cu aviditate îndrumările necesare, şi nu s'au 

“lăsat învinşi de nici-o greutate, de nici-o alergătură, 
„de nici-o oboseală, până nu şi-au văzut ! şi sala .lor 

-.. de clasă luminată, ba şi pe cealaltă sală. de clasă. 
“Şi, în sfârşit şi hala” de gimnastică. 

„Spectacolul ce mi-l oferea îndărătnicia lor: adora-. 
„bilă, eraal unui minunat exerciţiu de: voinţă.” Din- 
„tun caz normal de vieaţă complectă foloasele edu- - 
„„.cative sunt multiple : sufletul creşte în toate direc- .. 

: țiile: funcţiunilor lui vitale, după normele unei des. . 
voltări armonice... - . 

Privită” numai: despre. laturea legăturei ştiinţei cu . 
„Xieata, întreprinderea practică « a elevilor: constitue. 

_ - . ÎN - - EI
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„ua exemplu coneret de. di gaina are -acdicistă a- stu- „dillor, | a A 

Preocupare ca  practicitătii i în învăţămâst, în “legă- - tură cu studiile teoretice, a tost de:altfel una din. 
ideile: călăuzitoare. de: bază a functionă irii  Semănaru- 
“ui Pedagogie universitui din Iaşi, ca istituţie de for. : 
mare a: profesorilor. secundari, |... Da 

Extrag din xapoartele adresate “Ministerului Ins- 
trucției. -în: primul, an de funcționare a Seminarului - 
"pedagogic, spre a-l pune în curent cu: principiile lui 
de organizare, partea, referitoare la; atenţia ce se dă . 
activităţii practice în scopul complectării. Şi armoni- , 
zării educației integrale; 

„In fine, o măsură, a cărei însemnătate nu e în: 
trecuti de.nici. una din. cele „expuse mai sus, şi de 

“la realizarea; şi generalizarea căreia, în învăţământul o 
_ nostru secundar, se pot spera rezultate de un folos.- 
Încaleulabil de mâre, este. introducerea“ lucrărilor - 
„manuale, tari, pentru ' şcoalele noastre secundare, . 
„este o inovaţie. Ele nu au de scop. a pregăti pentu . 

"- 0 meserie. anumită, ci de-a complecta: educaţia morală, -. 
şi estetică propriu-zisă, -precum şi. cultura generală 

armonică, desvoltând: în. natura copiilor şi dispozi-” 
„ţiile pentru: activitatea practică, iar în altii evocând . - 
talentul ascuns pentru profesiuni industriale şi tech- - 
nice, în' genere, pentru . cari” societatea noastră - nu 
prea sinite inclinaţie, poate. şi liindcă lipseşte Îm-. 

- boldirea timpurie mai serioasă din partea educaţiei - 
- sistematice, Deşi introduse abia din luna aceasta, 
lucrările. manuale - “şi-au. arătat deja. exeolenţa lor ca.. 

IA Găsănestil: — Didactica. 16,
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„mijloc de căucaţie complectă; şi, în raportul ce voiu 
-axvea onoare a vă înainta la sfârşitul anului, voiu . 

“semnala efectele lor cele mai remarcabile. | 

„Deocamdată s'a înființat, ca modestă încercare de 
"experiment pedagogic, un atelier de tâmplărie şi de 
legătorie de cărţi. ] Mijloacele pentru cumpărarea în- 
strumenteloz, materialului necesar. şi plata maeştri- 
lor s'a procurat, până acum, “din produsul! unei con- 

„ ferințe publice ţinută de subsemnatul: N'am îndrăz- 
mit a, cere ajutorul d-voastră material, desi cunoş- 
“team “bunele d-voastră, intenţii şi tendinţe-în ceea. 
„ce priveşte educaţia armonică şi practică a tineri- 

mii. Dar e timpul acum să cerem spri ijinul d-voastră, 
moral, pe care nu mă. îndoesc că ni-l veţi da, spre 
a încuraja o activitate şcolară pornită din sincera 

dorinţă de a servi marile interese culturale ale ţării, 
_pe cari d-voastră le - înţelegeţi aşa. de bine .şi le apă- 

raţi cu râvna, unui patriotism superior“ 1),. 
„Revenind asupra aceleiaşi idei întrun al- doilea 
raport, din acelaş:an (1900), -adăugam : a | 

„O altă preocupaţie statornică în darea învăţă- 

“mântului, a,fost a căută să se facă simțită legătura 
cunoştinților cu înteresele practice ale vieţii, 

A simţi necesitatea şi folosul unei cunoştinţe, 
"însemnează, â- da viaţă ideilor, a. e. organiza temei- 

“nic în spirit şi a-le transforma î în. adevărate forţe i in- 
„telectuale -şi biologice. 
Ac învăţământul trece evident în rolul- său de 

1) Vezi broşura : „Seminarul pedago ic universitar din laşi“ 
Două rapoarte, inaintate Ministerului. ge amice te an 2 L G ăvănescul, Iaşi, 1900. — Primul | raport, Pag. 8. 

4.



Ag 

auxiliar al educaţiei morale, în. special al desvoltării 
voinţii şi activităţii practice.: Cunoştinţele servesc 

de mijloc la exercitarea unei funcțiuni aproape total 
neglijate în şcoalele noastre şi totuşi incioponsabile 
pentru, armonica desvoltare 'echilibrată “a, -omului, . 

„care s'ar putea, numi,. cu. un cuvânt, practicițate. - 

„De ordinar, între carte şi . experienţă, . stă, des- îi 

„chisă o-prăpastie. Şcoala şi vieaţa par a nu avea 
nimic comun. Elevul învaţă numai pentru- examen 
şi spre a trece. clasa. Nu vede," aproape din nimic, - 

că a ști însemnează, a putea. - - invăţătura "abstractă, 

înstreinând de. viața practică, întăreşte şi mai mult, 
prin şcoală prejudiţiul hrănit de familie în contra : 

ocupaţiunilor manuale; iridustriale, economice. :. 
„In starea, de spirit a tării noaştre şi în starea ci 

economică, de azi,'trebue combătut prin toate "mij- 
“loacele: acest. prejudițiu absurd şi periculos, „Numai. 
înființarea de şcoli practice profesionale, de meserii 

„şi de. comerţ, nu constitue un mijloc suficient, „pen- Ș 
. tru. atingerea scopului. 'Trebue atacat. fundamentul - -.- 

erorii în chiar - şcoalele aşa, „zise - de cultură ge- -.... 

„nerală. | a 
„dşapzise de cultură i generali; fiindcă nu se poate 

numi cultură; generală, aceia care tinde “numai. la 
„.. desvoltarea unilaterală a unei părţi din fiinţa.” com- ; 
„“plexă a-orăulai, numai la instruirea şi, creşterea in- 

"telectului -şi numai la orientarea teoretică. asupra '!. 

lumii. „Deprinderea de -a lucra, ca mijloc - de des-- 

oltare a oinții şi “sentimentului, este incontestabil 

o parte esenţială, d dacă nu cea mai esenţială, din cu- - 

pa 
i 

je.



“osului: “practic, nu numai demonstrând. teoreticeşte.: -- 

__ utilitatea, li, ci introducând. în: planul fiecărei lecţii 

..- 

pririsul comlect « a urci i cultriri: armonice, în adeță ăr 

generale.  :- 
2 N atingerea | acestui scop, sa “căutat. mai. întăi 

a șe'deprinde piacticanţii, să privească şi să prezinte 

orice:obiect.de studiu din punctul, de vedere al îo- î. 

“ aplicaţiuni practice; e a probleme: interesante pentru 
viaţă, fie spre a. servi ca punct de” plecare în cău- 

„tarea şi desfăşurarea” cunoştinţitor, “Tie spre. a spri- 
jini achiziţiile teoreţice pe: evidența dobândirii, unui 
Rlus: de. putere practică: asupra lucrurilor: 
„Ia acelaş scop. stau introdus; ca simplă încercare 

şcolară, deocamdată, lucrările manuale: - -tânaplăria 
(stoleria) şi: legătoria, „de cărți, după cum am avut 
onoarea :a relata -în: “xaportul. anterior. “Rezultatul 

acestor încercări. a fost mai satisfăcător decât ne 
„aşteptam cu toţii. Introducerea Jucrului. manual a 

“evocat parcă o adâncă trebuinţă - vitală, îndelung 

.comprimată - în: natura copilului, O Oră. mai mult S) 

- neașteptată de legătorie de cărţi 's. 6., cra sal- 
„tată de copii cu “acelaş entusiasm. | oxuberant » cu 

=-care se. primeşte de ordinar, prin “şcoli; şiirea sur- 
 prinzătoare.. a-unei zile neaşteptate “de vacanţă. Ca. 
"o favoare se acordă “unor elevi mai dibaci voia de 

a intra a şi a.lucra” în atelier şi în” alte: ore- libere, . 

- deosebite de. cele destinate“ anume: „pentru lucrul - 
manual. Această distinciiune a făcut să se nască şi . 

„în ceilalţi trebuinţa. unei desfăşurări mai mari de 
“ hărnieic, spre a merita şi dânşii aceiaşi favoare, - - 

„ln atelierul. de stolerie (âmplărie), elevii şi au



7 

_- 

E: ag 

 Caerat singuri sherghetările necesare. la cusutul căr-. 
tilor ; şi-au putut face singuri linii şi echere. necesare 
la desemn, precum şi alte lucruri folositoare. fie. Den- 
“Au. “şcoală, fie: pentru ” casă. In? unii - din cei mai” 
“puțin înzestrați - pentru. studiul înalt; s'a: “deşteptat. . 

spre. ase: forma „pentru o meserie “manuală; şi a- 
casta -nu cu sentimentul că nu-'sunt făcuţi: peniru. 

„altceva mai. un, ci cu mândria” -ce dă conştiinţa 
destoiniciei Personale. în o ramură : de activitate, care 

> îşi are. demnitatea “sa. proprie. . Imi. permit a: ob-. 
servo, că atât: pentru materialul. brut îutrebuințat 
în: aceste ateliere, cât şi pentru: plata: macştrilor” de... 
“tâmplărie : şi legătorie de cărți, nu se găseşte nimic | 

-- prevăzut în bugetul acestei instituţii. Cheltuelile Sau 

„acoperit în mare parte din produsul unei: conterințe 
publice, ţinută: de subserinătul, precum şi din di- 

„ferite economii." 

gustul de a-sc înscrie, la anul, în şcoala teehnică, - 

„Cred că. experiența începută merită s să fie, “dusă | | 
„mai departe, chiar” cu oarecari sacrificii, fiindcă” fo- 
1osul ci nu. ștă numai în. educarea armonică a ele--. 

ilor. clasei de . aplicaţie, ci în spiritul pedagogie. de 
care se în [il cază toți viitorii pr ofesâri secundari, cari. 
 frecuentează acum, ca studenţi. practicanți şi. asis- 

-.Xenţi, lucrările Seminarului Pedagogic. In adevăr, 
„aceştia. au fost atraşi de puternicul curent al'prac- 

** zicităţii, aşa de tare, că unii din ci. „au venit să lu-_ 

creze, în atelier printre clevi, şi: înpreună cu vine, 
chiar „nechemaţi. C aur viitor piofesor de istorie, 
“bunioară, | careva avea a face şi va: ocupa. mintea - 

elevilor. numai cu regi şi împărați, s să. se se plece până 
= . 

ip
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a înănui. rândeaua; fexestrăul şi a coase_ cărţi, nu e 

lucru de. glumă. Dacă ru Xa» duce cu. sine, din ace- 

ste vremelnice îndeletniciri, decât un sincer şi 

“adânc respect, pentru munca manuală, respect pe _ 

care-l XA..Sugera, - atunci involuntar . şi: şcolarilor, 

„cultura lui. profesională de educator nu . va profita 

„putin. Pentru noi, ţară bântuită de. prejudiţii vechi, 

destul de cunoscute, profitul: acesta, este chiar foarte: | 

| însemnat. „A 

„Tot'în direcţia, desvolțirii simțului şi activităţii - 

practice, s'a, mai :tăcut o încere are, pe-care n "am." 

-  semnalat-6 în. raportul precedent, fiind, de'o dat, 

relativ recenţă:: 

„Ca aplicare a stidiului ştiinţelor naturale. şi spre: 

a lega. şi mai mult şcoala de viaţă, am dispus în 

prima-vară, ca 0. parte din terenul grădinei acestei - 

şcoli să se împartă, la, cei 20-de elevi, în părţi „egale: - 

şi să se. dea. fiecăruia o parcelă de pământ, spre: a: 

“ oClucra, Propunerea a fost primită de: copii. cu o: 

nespusă bucurie! Unii şi-au -adus de acasă, altora li: 

sau împrumutat uneltele de- lucru, s sape, lopeţi, hâr- 

„leţe, greble; şi, după ce. au săpat mai întâi în co- . 

mun tot terenul, apoi au. fost, conduşi de “profesori . 

la împărţirea lui în. părţi egale. “Fiecare elev ase 

mănat pe parcela să câte ceva, după voie: care po- 

rumb, care castraveți, “ridichi, ori. „pepeni, fasole;- 

„. cartofi, flori ete, Această libertate -de a semăna fie- 

„care ce va voi, Ji s'a lăsat lă început. din-adins. Ce. 

_nirăre și entusiasm. pe ei, când au văzut apărând - 
pentru prima-oară, din sămânţa, pusă de ei, în pă-: 
mântul săpat şi îngrijit de ei, roadele, ce erau 0bi- - 

"a . - AY a. A EI Di 

. a a - . , 7
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„<inuiţi numai a le cumpăra din piaţă sau a, le vedea - 
“pe masă, de-agata! Par'că, asistau la desvăluirea 
unei taine. Surpriza şi bucuria lor n'au fost de o 
clipă. Pe fiecare -zi' “creșteau, treptat cu creşterea 

xodului muncii lor. Un părinte mi-a descris starea 
- de mândrie radioasă Şi triumtătoare cu: care copilul - - 

„a adus dela şcoală un castravete. Par că ar-fi gă- 
- sit cine ştie ce, piatră prețioasă. I/a pus pe masă . - 
_gi la mâncat cu -o curiozitate: adorabilă, ca şi cum 
atunci ar îi mâncat pentru prima oară, în viaţa lui, 

- gastravete cu săre. 

„Introducerea lucrării pământului a avut, între 

altele; un efect colosal. asupra disciplinei. In : orele! 
„ dibere nu. mai.era nevoie să fie supraveghiaţi, pentru 

-tins la brazda lui, să o plivească şi să o îngrijească. 
„Ceva mai mult. Munca pământului, li-a legat, vieaţa 

aȘa, de strâns de şcoală, în cât î în timpul” vacanței, 

pe când de ordinar elevii nu se gândesc la şcoala - 

7 
„paza ordinei. Care cum venia de acasă ,se ducea în. -- 

"dor de cât: cu: oare care teamă, elevii şcoalei noastre” 

„i de aplicaţie veneau. singuri, -nechemaţi, de . acasă, | 
„aşteptau sfioşi la poarta închisă, până erau văzuţi, şi 
se rugau șă fie lăsaţi înăuntru, ca să: isi, mai vadă 

Di 
„brazda.. (]] - 

, PA RI 

| „Practica ce s'a tăcut anul acesta, în 1ogătură cu 

ştiinţa botânicei: şi: geologiei, se va continua în anul 

şcolar viitor ca aplicaţie la studiul zoologiei. Gân- - 
desc să 'ncerc a introduce cultura albinelor -şi a 

vermilor de mătasă. Ca măsură prealabilă .pentru 
“introducerea sericiculturii, am şi cerut prin raportul - 

- „ - . , ă 
îti A a ..



“No. 53 din 10 Iunie: a; c, “Ministerului Domeniilor 

să-mi acorde; din .pepinieia “dela 'Pecuci, un număr. 

"de 30— 40" duzi, spre.a Îi plantați în grădina şcolii, 

-precum şi! siimânță de vermi de mătasă= 1), * 

In adevăr, duzii ceruţi dela pepiniera; statului dir. 

_'Fecuci au fost acordaţi zi” elevii şcolii au pus mâna 

„la: Iieru pentru. plantarea - -lor, făcând-o. alee. care, - 

cu timpul, a ajuns să-şi impreune. ramurele. dela o - 

- parte la-alta a curţii, întrun tune! de umbră şi. de -- 

„verdeață. “Sau făcut. şi. încercări de sericiultură, În 

SR “imitelo “scopului științific Şi i educativ urmărit. 

“ Pe- aceastii. cale, în atâtea direcţii acosebite; mer- | 

până însă, . totdeaună, către aceiaşi țintă — educaţia. 

„* xoinţei prin acţiune călăuzită - de ştiinţă - — s'ar îi: 

„putut merge departe de atunci "până azi, şi sarii 

„putut încheg a un sistem întreg - de mijloace aplica- 

bile în şcolile noastre secundare, ici mai mult, colo * 

“mai “putin, chiar cu actuala, . lor. organizare. de stat. 

Dar „pusesem: mai' sus” doui condiții -pentru pro- 

„păşirea pedagogică a învățământului în direcţia acti-. - 

-- vistă: pregătirea” profesorilor şi schimbarea orga- 

zării. Păstrându-se organizarea | îi liniamentele ei 

generale, mai e nevoie încă de'0 condiţie: statul să 

înţeleagă . principiile. educaţiei noni! şi să, înlesnească. 

“iaplicarea- lor, cât se poate, acolo “unde se poate. 

La noi statul, în cazul de faţă, Ministerul Instruc- 

- ției, nu numai Gă n'a înlesnit pătrunderea spiri tul 

nou în vioaţa Scolii; dar-a oprit 0. Si = 

-D Broşura citată : Două rapoarte, saci 15. ri - 

II
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Cu toate că nu se împovăra cu - nimic bugetul | 
țzublic — cea-ce s'ar fi putut, şi: ar fi trebuit 'să se-- 
facă, dându se “scopul cultural urmărit—si, cu toate : | 
<omplimentele de încredere desăvârşită în pricepere „5 
înaltelor ” înterese ale le” învățământului, adresațe în 

: -apoarte, c ca. mijloace de captalio. Lenetoleutiae, Minis- 
terul ă” înterzis formal” “îndeletnicirile. -de activitate 
practică, sub cuv ântul..: că nn sunt în program)... | 

. Ideiă. totuşi. a prins. Ba a fost transplantată, sub a. 
-- formă, întrun mediu prielnic de desvoltare, la liceul: 
“din Pomârla, „de, un” fost profesor al Seminarului pe- 
dagogie. uiiversila din. Iaşi, căruia i. sa încredinţat, 
pe vremuri, direcţia acelui liceu aşezat în plină na- 
tură, cu mijloace multe şi bune de lacru, şi cu oare 
care posibilitate; mai i ales pe- atunci, „d& liberă des-". 
soltare. î o - - - 
Ea şi-a, căutat. un alt mod de vealizăre la Liceul În. - 

ternât din laşi, grăţie -unui director,” fost profesor 
- geminarial, prin : înființarea “de “ateliere pe lângă 
„coală, începând, cu. legătoria de: cărţi, la” care sau 
adăugat, în cele: din urmă, si se găsesc azi în ființă, : 
-temnăria şi fierăria, . . | 
"n activitatea Seminarului pedagogi, după 6: clipă 

| de nedumerire şi consternare, provenită din uimirea 
, negaţiei surprinzătoare, e şi-a reluat. drumul îna- 

7, “Termenii exacţi, în: care era motivată înteizicerea experimien- 
tului pedagogic, . chiar în o instituţie de stat destinată prin lege . - 
„acestui scup, -sunt că aceasta „ar însemna o modificare în. pro- 

"gram și nar.avea o potrivire cu şcoalele existente pentru cari 

“Seminarul „pedagogic prepară personal'!* Qrdinul este din 1907, | 
„din timpul ministeriatului lui Spiru Haret, despre .e care nu se poate. 
zice că n'a voit să fie „omul. şeoalei“ 

7
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-înte, cu tăria convingerii ce însufleţeşte 'toate pu: 

“terile de muncă'ale întregului organism pedagogic aă 
instituţie. şi care au ştiut să învingă toate greu- 

tăţile şi să găsească modalitatea aplicării, ideii în. 
„condiţiile! obişnuite ale organizaţiei şcolare. 

“Cele două cazuri "de activism, : citate la început 

arătă această: tendinţă, cum şi posibilitatea îndepli- - 

” mirii ei, măcar încidental şi din când în când, dacă 

nu sistematic, ca. principiu statornic: şi consecv ent “ 

în vieaţa de toate zilele: a şeolei. | a 

sa încneiim acest „ capitol asupra 01 -ganizăr îi stu 
„diilor sau asupra concentrării cu întrebarâa.; Ce tip de 

organizare, din . cele expuse până aci, se „găseşte 
a realizat: în „şeoalele noastre. secundare ? 

Tipul concentrării Studiilor în şcolile. noastre 

- - secundare? 

„Organizarea studiilor noastre nu este. făcută, drept 
şi riguros vorbind, pe păza nici unuia din principiile 
de organizare posibilă : nici pe baza,. clasicităţii, an- 

_tice, nici pe a clasicităţii -moderne, nici pe acea a 
'. realismului, Şi încă şi mai puţin pe baza activismutui. 
„_Ceea-ce. pare a, formă, de fapt, tonul comun al în- 

. tregului curs liceal, ar fi nota social-humanistă, cu-. 
“auxiliarele datorite rămurelor filosofice şi dexterităţilor 
estetice. Dar timpul : de: influenţă - acordat fie-cărui 

obiect din această - grupă îl pune în o poziţie: de în- - 
 ferioritate, “pe fie- -care în parte, iaţă de alte, obiecte.
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ae constitue una . sau alta din” cele tei secţii ale - 
“ <ursului Jiceal.. i . , 

- Aşa, bunioară, la, secţia clasică, cel mai important | 
obiect de studiu comun, limba română, cu cele 3 şi 

„2 ore-pe săptămână, iea un rol. secundar faţă de 7, 
Jatină cu S şi 6 -ore, şi de ÎI. elina cu:5 şi 6 ore. 
Asemenea istoria cu 2 şi 3 ore, filosofia cu 2 ore şi: 
1 oră, economia politică cu 1.0ră, religia cu 1 oră. Influ-" 
ența direct social- -humanistă, covârşită astfel de studiul 
-clasicităţii latino-grece, este contrabalansată de aceea, . 
A clasicităţii moderne. Limbile franceză şi germană - 
“cu câte 2 ore, stau imediat după limba maternă, cu. 

care pare a căuta să-şi măsoare pasul, şi merg aproape 
“pe aceeaşi linie cu istoria. şi inaintea celorlalte stu- .- 
ii humaniste. - - . . 

Nici. chiar adunate toate obiectele social-etice, ş şi | 
în general noologice, la un-loc, nu ajung numărul ore- 
lor acordate limbilor latină şi elină: 41 ore. (aţă de 
„49, “Caracterul influenţei acestei ramure pare ase 
preciza deci lămurit în direcţia” clasicităţii antice. Şi 

“spiritul humanist, inferior. cantitativ, nu-şi poate sus- 
„= 4ine efectul decât prin o direcţie de metodă în pre-, 

„darea literaturilor. Dacă, această preocupare lipseşte. . 
în modul de propunere al literaturilor vechi, şi dacă 
acecaşi omitere se constată şi în “acela, întrebuințat 

în studiul: literaturilor moderne, atunci întreaga in- 

îluenţă: umanistă e: perdută pentru. secţia clasică. 
„Se. poate. vorbi, cel putin, de o reală. concentrare ' 

a spiritului, de o - concentrare suficientă. şi “adâncă, : 
asupra clasicității antice, încât. să dea studiilor. a- | 
costei Tamure. liceale efectul educativ clar zi hotărât -
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-sebite de concentrare? 

al clasicismului” antic? Mă inăsesc; “după ezultatete 

- văzute şi. după, soarta, acestei secții din iilureaţia 

7 pi liceală, Sa i 

Dar orcât de tulbure -se prezintă rezultatul finat 

“al -combinărilor- de. stucii. în -sceţia clasică, tot e 

mai lămurit, în trăsăturile lui definitive, decât ca- 

- xacterul” celorlalte două secţii, reala şi moderna. 

In direcţia cărui principiu de concentrare se aduni: 

E influenţele obiectelor constitutive . ale secției inodei ne, 

“bunioară? Ea are,. afară de limba clină, toate. obiec- 

„tele secţiei. clasice, dând limbei latine . aceaşi .pre- 

ponderantă ş şi păstrând pentru celelalte studii literare . 

-modezoe. şi social: humaniste acelaş enantum mate- 

matic de ore, ca, şi secţia clasică; Pe de altă parte, 

- această secţie adoptă din caracteristica secţiei reale 

o augmentare a interesului pentru studiul matema- 

„ticelor,. şi mâi ales pentru acela al ştiinţelor fizico- 

- himice, pe cari. le înserie cu acelaş număr de ore 

"pentru. toate clasele, pecând. secţia clasică -nu. are 

. decât în ultima clasă 2 ore. pentru acest obiect. 
lar dacă, se. priveşte comparativ! secția cală, foiţă 

de. cea modernă, nu se observă altă deosebire” decât 

- doar câteva ore mai. mult la mătematici şi prezența. 

desemnului liniar, care lipseşte la secţia. modernă. 

„Se poate preciza hotărât - “caracterul distinctiv al 

influenţei culturale, obţinute” prin “aceste combinări 

“diferite. de- studii ? “Sunt ele -măcar aşa de diferite, 
acele combinări, încât să alcătuiască - nişte adevă- 
rate organizări de -studii pe baza unor” principii, deo- 

Se dau, ce e “drept, prin tvifureare, unele Cunog-



“tinţi i mai. mult i în o: secție. decât în alta. Dar. din 
“alcătuirea totală a învățământului hu jcese spiritul - 
dominant; clar - şi. hotărât, care 'să dea tuturor stu- 

„iilor o unitate sufleteaseă organică, „Chiar i în ramu-- 
rile ui diferențiate final, 

“Tntran singur țel se poate realiza unilicarea -or- 
ganică_a varietăţii „enciclopedice-din progrămul stu- 

-diilor liceale: dându. le tuturor. un scop educativ . 
unic, spre cară să graviteze fiecare obiect, din pune -. 
“tul său de. plecare şi piin înijloacelo: șale de. pro 

; » » cedare metodologică. a 
„Acest scop-nu” poate fi altul, * în. org zanizaţia - ac 

- Pentru această nu e delvc: nevoie să se păstreze .- 

7 actuala. despărțire nefirească în. trei. raniuri finale 
; de liceu: clasic, real,- modern. T oate studiile ar trebui, 

| - turnate într'o singură Organizare unitară, cantificân- 
-du-l6 după un principiu dictat de cerințele unei cul- 
turei generale necesare tuturor, =. 7 i 

„Cea: -ce se mai cere, însă, pentru . ca şi această, al: 

_cătuire să nu rămână fără clectul educativ, înten 

ționat în chibzuirea. ci, 6ste ca ideia educativă: centrală 
să călăuzească; pas cu pas, activitatea armonică a” 

„tuturor profesorilor ' pregătiţi special: pentru. această. .. 
“operă. culturală, şi conştienţi de - însemnătatea. și de 
necesitatea ei. - : ” _ 

“ Importanța : şcolilor pieg ătitoare de prolesori se--: 
cundari, adică a. „Seminarelor pedagogice universi- 
taxe“, iese -astfel în evidenţă şi-se impune minţ 

serioase a or-cărui. re cforinator al scolilor publice. 

tuală a învăţământului, decât. unanisinul sotial-etie;
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O problemă, care se impune spiritului în legătură cu 
felul cum e nevoit învăţământul secundar să comu- 

- nice elevilor cunoştinţele multiple ale. culturei ge- 
„nerale, este: cum se leagă între ele cunoştinţele. date 

aceloraşi inteligenţe de atâţia * “profesori, cu atâtea - : 
specialităţi diferite?. Cum se armonizează între ei 
propunătorii atâtor ştiinţe, atâtor obiecte de studiu, 
cari, siliţi de organizarea - şcolii şi. de necesităţile 

orarului; lucrează fie- care în parte, după, un progran E 
special £. - 
„Intrebarea aceasta nu se pune la înv: ăță mântul pri- - 

-: mar. E proprie celui secundar, 
La învăţământul primar, mica enciclopedie, pe care 

O cere programul, cunoştinţele. de. istorie, de ge-. 
"grafic, de limba română, de. religie, “de ştiinţe,: de 

miatemajică, pe cari trebue. să le înveţe copiii, sunt 

predate de una şi aceaşi persoană la o clasă, de e-: 
levi şi de multe- ori, pe baza. rotației, sunt predate 

Pi 

o. e -
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aceloraşi elevi, din. o: clasă în altă, un şir de ani de 

a rândul. | 

La învăţământul secundar, fi care obiect de studiu 
"e -predat de un profesor anumit, ba de multe ori a- 
celaş obiect de studiu e predat de diferiţi piotesori, 
dela o clasă la. altă, dela un an 1a altul, aceloraşi „ 

elevi. 
“In tot. cazul, în accaşi clasă, dacă pirotesorii nu se . 

„schimbă - în decursul anului, elevii primesc informaţii 
despie lucruri, despre lumea istorică şi morală, dela, 
atâţia” profesori - diferiţi câte obiecte de studiu are 
programa. Dela o oră la alta se perindă pe dinaintea 
lor. profesorul de.istorie după cel de fizică, profeso- 

- zul” limbei române după cel de ştiinţe naturale, pro- 

fesorul de limba franceză după cel de limba, latină; - 
„cel de: matematică după cel de religie. Apoi maistrul 
„de desemn. după cel de gimnastică, maistrul de mu- 

- zică după. protesokul de e geografie, Și aşa mai d6- 
parte. - 

| Fie-care profesor vine cu planul : său de. lecţie; e cu 
” metoda sa, cu. temperamentul: şi procedările sale, 
„cu cerinţele-şi sugestiile sale. . ..-. 

Coprinsurile de' cunoştinţe ale. diferitelor obiecte 
” „Stim la învăţământul primar, unificate şi armonizate, - . - 

« prin faptul însuşi că sunt” propuse de acelaş. spirit, 

de acelaş profesor. Unitatea” îndividualităţii intelec- 
"tuale a profesorului, ce întruneşte. în. sine această 

» -: “multiplicitate "de cunoştinţe, se transmite fatal, 
tun grad: mai mare sau mai mic; şi elevilor. stu. ” 

-diile, trecând prin aceiaşi “unitate: intelectuală, aparr.- 
în comunicarea Jor, relativ armonizate, unificate. 

4
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“Zic relatir, pentrucă e în adevăr un fenomen rar 
“între oameni: clădirea unei unităţi perfect armonice - 
de “idei _în acelaş. „spirit. --JI. Spencer: zice undeva. .. 

“că e destul săni sc dea 6 gândire a unui cugetător, 
ca să putem construi “întregul lui sistem. filosofic, 

- după cum Cutier, numai după un dinte a. putut Te- 
“constitui un: animal ce-nu mai există. Aceasta se - 

- poate “pentru -construirea unui sistem consecueit de 

- idei, dar nu şi. pentru reconstituirea tale anuale a unui 

„ intelect viu, concret. Sit 
În acelaş intelect oxistit adesea: unel lângă altele ! 

NE idei, ce pot servi”de bază la: “clădirea mai multor. 
sisteme diferite de gândite ; aşa că în acelaş inte- 

“lect: pot să co- -existe, drept vorbind, - mai- multe în-. 
- dividualităţi intelectuale. E „rară acea organizaţie * 

“mintală. pertect „unitară, în care. toate cugetările să 
„fie turnate în o. peitectii. armonia: sistematică între 

ele. Chiar în mintea genială a mărelui filosot care 
a: scris Primele” Principii şi” un întreg sistem de, filo- 

"sofie,:se, poţ, găsi contraziceri. ă 
"Dacă unitatea intelectuală desăvârşită e. proble-. 
“matică “în aeclaş spirit, cât do ev identă e lipsa € ci, 
când o cauţi în: mai mudle spirite ! 

“Ce legături . logice se poaţe stabili între cunoştir- 
- „1ele variate al€ atâtor: obiecte” de: studiu, când ele 
sunt predate. nude un singur: prolesor — în mintea 
„căruia, dacă nu sint perfect. armonizate, tot nu sunt 

"2 în evidentă disociare- — ci de atâţia profesori deosebiți. 
„Și ce. efect, „produce această învălmăşeală haotică: 
de idei asupra spiritului care e chemat sie le. per- 

- ceapă; să le asimileze ? E a
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Spectacolul „corpului didactic secundar; luerârid - 

" fără plan unitar de lucru, fără acelaş spirit de. scop | 

şi de metodă, asupra, minţii elev ilor din o clasă, îţi 

face impresia: unei armate, ale cărei unităţi de luptă 

merg în contra - duşmanului, fără plan general. de 

campanie, apucând fiecare pe calea: ce vede înainte, 

“în direcţia ce crede mai bună, fără. să ştie una de . 

alta, fără legătură între ele şi. fără unitate! de: ţintă. 

“Sau impresia unei orchestră, în care fie-care instru-" 

„ment. ar-cântă un cântec deosebit, fără corelaţie ar- - 

“nonică între ele. .. - - 

-Cacolonia muzicală ce sparte urechile auzitorilov - 

& mai. evidentă, căci e sensibilă. Organele . de asi- 

milare mai abstracte; ale minţii, s sunt mai răbdătoare; ' 

“Bfectăl unei înrâuriri desordonate-nu-se traduce-prin - 

“durere -sensorială, [2 mai! discret; mai -ascuus, Dar 

ese la iveală în momentele neaşteptate ale vieţii. 

“ întelectuale; Lacune de pricepere, defecte de înteli- 

„genţă îşi găsesc: isvorul în lipsa de legătura 'sau în. 

ruperea de relaţii dintre „unele. regiuni - esenţiale, de 

“idei, -.. 

“Pentru moment, tul. nu se sine.  Gateodată, spre” 

a eviță cacolonia logică, inștinetul de “conșervare. 

dictează mijlocul ce învaţă pe auzitori să: si astupe.. 

“arechile, când îl atacă:  disonanţele. “Elevul” renunţă 

„a înţelege, Se reseninează. Invaţă, ca să învele, cât 

„îi SC spune, cum î'se spune. Spiritul “se deprinde - 

cu lipsa de raporturi: intelectuale, între, domeniile di-- 

““deritelor ştiinţe. - 2 Da 

Do câte-ori - separaţia între - “ele. n'a fost. de unii 

“Sormulată ca un principiu, ca o: dogmă + Când” ur 

î. Găi aneset.. —, „Dioactica, De - - - . i
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profesor întâlneşte, în drumul „specialităţiie sale, o: 

„chestie care aparţine altui obiect de, studiu, de câte: - 
“ori nu s'a-auzit spunând: -„Asta nu. treaba mea, 

e treăba "profesorului respective. Dacă fiecare pio- 
fesor se “închide astfel: hermetic îu :siera specială a 
studiului său, se- formează şi în spiritul elevilor a-" 

"tâtea compârtimente, tot aşă de izolate şi lipsite de: 
comunicare între ele, câte obiecte. sunt în în progra- - 
"mul: clasei. Elevul care. ştic istoria, o 'stie - pentru şi. 

„da profesorul de istorie. -Dacă, cel de geogralie, de - 
“limba. latină, or .de matematici Par întrebă la ora 
lui, [cea-ce e. deprins a-fi întrebat numai la ora . de, 
“istorie, ar rămânea poate vimit. - — - - 

" Principiul corelaţiei cere ca multimea cunoştinţe- 
“lor. ce se dau în învățământ să nu: rămână fără le- 
gătură între ele, să fie. ţesute între ele întrun tot 
intelectual, astfel ca, pe reţeaua urzelei lor: de aso- 

ciaţie, “spiritul să circule uşor şi repede: dela „unele 
la altele, să :le poată chemă şi adună, lo nevoie, 
pentru înţelegerea lumii, privite din cât mai multe 
puncte de-vedere, şi penţru utilizarea ei practică. 
„E un fel de'organizare a minţii, în vederea unei. 

reale. mobilizări a: intelectului pentru scopul lui teo- 
reile şi practic: . 

„Motivele Corelaţiei. - 

Jolivele, cor elației sunt de- mai multe feluri, i 
1). E, mai întâiu, un motiv de ordine pur didactic, - 

“sau de - psihologie didactică, Punând obiectele - de
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ale clasei, Fie din o predispoziţie naturală; fie din 

alte infuenţe “din familie, din lecturi : particulare, 

- studiu în relaţie intelectuală, unele cu altele, se ex 

cită curiozitatea mintală a diferitelor individualităţi i 

sufleteşti, cari se diferenţiază după înclinațiile şi 

: interesul deosebit ce du pentru.obiectele de studiu 

" dim dragostea -ce_a ştiut să-i insufle -un profesor de - 

“liceu or de clasele primare pentru un studiu .oare- Ea 

care, un elev simte atracţie mai multă pentru 0 

categorie de cunoştinţe, altul pentru altele; şi când . 

e. vorba de ele, atenţia lui se trezeşte, spiritul ui 

se deschide să asculte, să prinză ce-aude. .. 

“Interesul ce simte pentru obiectul lui de predi- 

"7ecţie; se'resfrânge atunci şi asupra acelor cunoş- - 

“tinţe cu cari se pune în legătură de corelaţie firească. 
A 

- din alte sfere de idei cu căle referitoare la interesul 

"central al inteligenţei cuiva, toate lucrurile, şi ideile - 

cs vor avei legături directe or indirecte cu acea 

preocupaţie vitală, vor căpăta cevă din radiarea; în-” 

teresului dominant, vor fi “ascultate cu plăcere, şi 

deci primite, îiţelese, păstrate în spirit. - 

Corelaţia, e astfel un mijloc de captaţie”a atenţiei 

si a interesului în darea învățământului. Dacă, se 

deagă între ele. „cunâştinţele de istorie cu cele de . 

meografie, ucestea cu cele de. ştiinţele naturale sau 
rr 7 

de literatură, şi cele .de matematică cu cele de îi- 

“Punând în lagătură,. cât mai sirânsă, cunoştinţele 

4 

„zică şi acestea. - cu cele” de ştiinţele: naturale -şi de. 

istorie, elevul, careva simţi dragoste” şi înclinaţie “ 

“pentru una din ştiinţe, va fi atras şi către celelalte 

_Zari se leagă cu obiectul său de predilecție. 

.
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Si mai: nu. e “spirit normal constituit, "care să-nua 
7 sinţă interes. măcar pentru o îndeletnicire - intelec-. 

“tuală sau. prăctică.. Şi dacă se întinde principiul co- 
xelaţiei dela obiectele de studiu teoretic-lă sfera di- 

_ieritelor, dexterităţi. şi aplicaţii” practice,. prevăzute 
în program: sau cernte de. spiritul. didactic ca nece. 

-sităţi complementare ale.-lor, urzeala firelor de aso- 
„Ciaţie, pe cari. circulă, interesul : vieţii intelectuale; 
cuprinde în Tăţeaua ei. toată, sfera, preocupărilor unei 

„culturi generale, şi permite -radiarea.. „atenţiei şi a. 
“ folosului” instrucției. în „toate direcţiile unei : „educați - 

„ integrale. SR Da ÎN 
a ai ” ” î . 

9), Organizarea, minții individuale. —p fectul didactic . 
-*- e de moment, Se poate consideră la urma urmelor 

D 

"> nizared îndividualității intelectuală. 

.. 

ca un:mijloc de captâţie a minţii, ca un. expedient. 
„al artei de a fixă, atenţia în scopul instruirii. - 

- Ce "interesează şi mai mâlt, -este efectul perma- 
“Rent, la care tinde. Acesta e de Ordine: “pedagogică. 
superioară. Pace parte din scopurile educaţiei. - 
„„Hlabitus“ “mintal ce se. câştigă" prin: corelaţie, și 

care se impune ca al-doilea motiv -al ei, este orga- 

In concepția „individ“, care trece şi asupra. celei 
de „individualitate“, intră ideia indivizibilității în 

| “părţi de sine stătătoare. şi cărora să le convină atri- : : 
„butul şi numele totului,. O O ..7 
O individualitate intelectuălă, privită deci numai 
sub raportul funcţionării, de : cunoaştere, presupune. 
o. legătură aşă de strânsă î în părţile ci constitu tive — 

o. „cari, în cazul de lată, sunt ideile, cunoştinţele, da-
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"tele experienţei! câri - oglindesc juma, -obiectivă în" 

treagă, — încât unele să presupună şi să se tezeme pe. .- 

altele şi să se-recheme în conştiinţă, cu. sentimen- 

tul unităţii lor 'organice. Să nu. existe între ele des- 

„părtiri, soluţii : de continuitate,-. şi mai „putin. încă. - 

deosebiri şi contraziceri, | - 

Unitatea. individualităţii omeneşti « e dată, mat: ta: 

“ tâiu, din. naştere, prin unitatea- fiziologică, prin ar- 

monia permanentă a sensaţiilor organice. Pe această. 

unitate :durabilă- a. personalităţii: se altoesc diversele: ” 

experiente. şi. toate. schimbările .de . “concepții ce- se 

succed, în diferitele vârste, în decursul vietii. Când 

_ organele vieţii intime - fiziologice se. alterează, se: 

pierde şi unitatea conștiinței „eului“ personal, . $ 

: omul ajunge la înstrăinarea,. eului său d alienaţie:), 

“sau la fenomenul patologic al dublei. şi triplei per-- 

! 

sonalități, sau. Ja-acela „al variaţiei. succesive a. per-.. 

sonălităţii, când bolnavul: “se crede .aci un om, acă * 

alt om, pe rând şi: alternativ, după situaţia mMomen-- 

tană a schimbărilor organice năuntrice. 

An: afară de cazurile extreme, patologice, ale-pier- 

derii personalităţii proprii şi-a unităţii şi-. „permanenţii: - 

ei în conştiinţă,” rămânen în sfera vieţii - “obişnuite, în:.] 

care alterarea nu- merge până la patologie, dar iin= 

perfecţia. prezintă grade - diferite,. cari," pentru linia . . 

normalului, se înfăţişeazii ca. abateri destul de. ne-- 

“favorabile, dacă nu chiar vatămătoare vieţii. 

Unitatea . perfectă a. individualităţii; e care stă în: 

j. armonia. raporturilor + dintre toate facultăţile, trebue:.. .. 

1 căutată şi clădită şi în legătura dintre idei, ca “date: 

„i xeteritoare la natura Juerurilor. Sferele de cunoștințe: 

' po a -. - 

3
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“despre diferitele dorhenii din ndtură să nu rămână 
-despărţite - în unităţi“ izolate, cari rauri atâtea 

“centre autonome de. credinţe şi convingeri! )Să intre 

în "consultare. reciprocă, în scopul anei | n 
“unice şi consistente despre lume, care să se bizue-: 
“pe adesiunea explicită a tuturor isvoarelor de infor: 

_ n. -- maţii intelectuale; Altiel, se ajunge la starea, în fond. 
+ "anormală şi chiar patologică, a coexistenţei măi 

“multor individualităţi intelectuale: în acelaşi spirit, 
la un fel.de „simbioză“ mintală în fiinţa aceleaşi 

„„ persoane.” Un: pericol, la, care e expus or-ce om, în 
- spiritul căruia, nu s-au stabilit, în mod lămurit, relății 

„conştiente între cunoştinţe ş şi care, de: “regulă, trăeşte 
“în continuă contrazicere latentă şi uneori în 0 dișcor- 

-danţă isbitoare” cu el însuşi. . 

- P, In două împrejurări practice î în vieaţa se constată 
meajunsul lipsei de corelaţie organică între idei. 

| Un: prim. caz este când. omul are nevoie să înte- 
- . “temeieze la moment 0 părere, de al cărui adevăr are " 

“un sentiment sprijinit pe. câteva: consideraţii venite * 
„în minte, atunci. Interesul momentului cere însă să-şi 
întărească părerea pe cât. «mai, multe puncte de: ve: 

„x *dere, spre a 0 prezinta, - cât mai luminoasă şi mai 
acceptabilă. Dacă urmăreşte scopul de-a convinge 

„Şi pe alţii, cum se poate: întâmpla adesea în socie- 
tăţile moderne cu organizaţie democratică, a căror 

vieață atârnă, de hotărârile mulţimii, luate în adu- 
-nări de constituire şi deliberare, neajunsul unei 

_ insăficiente . argumentări şi documentări poate îi îm- 
„Bedica. triumful unei idei sănătoase. 

. .. 

*
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“ce folos că. vorbitorul, lat fără veste, cunoşteay 
multe laturi ale chestiei, din studiile lui anterioare ?' 

Ce fololos că acele vederi, cari ar fi putut” lumina. 
chestia din atâtea. părţi diferite, îi revin mai târziu 
în minte, după închiderea: discuţiei ş şi- după luarea ho-. 
“tărării ?. Ideile; fără legătură între. ele, când nu 'se-“ 

uită; — şi, e drept „că sc uită; mai repede, când.nu: 

“sunt asociate — nu se rechiamă în conştiinţă la ne-=- 

voie, n'au' deprinderea 'de a circula; pe toate liniile 
„de comunicare internă. stabilite între. diferitele re-. 
'giuni ale spirițului, fiindcă nici acele linii de comu-: 
nicaţie nu sunt truse din: vreme, din timpul studiilor, 
“Dacă 'stiinţa este, şi pentru vieaţă, nu numai pen- 

tru carte şi şcoală, şi dacă este pentru or-ce moment :. 
“al vieţii, al vieţii pline de tot felul de. peripeții, de, Se 
„nevoi, de, surprize;- al vieţii de luptă şi cu natura și e 
cu oamenii, este evidentă necesitatea“ de a şti Şi E: 

putea să ai la îndemână, în or-ce moment, cât mai: 

: mult contingent din cunoştinţele” “câştigate, totali-.. 

tatea. lor, dacă e posibil, spre a răspunde cât mai. 

complet şi mai temeinice cerinței formulate de clipa 

-cursului variat al vremii. - 

Ai doilea caz! - important, _î în_care_se_ vede. “marele: 

folos al corelatiei, este, .. „când. e_vorba..de- at-hotă= 

 vâri cu" caracter mai lămurit: moraf când ai de ales. 

întreg re direcţii “de “voinţă, cari algătuese adevărate ca-. - 

-_zuti de. conştiinţă. 
Aceasta, constitue motivul i etic. a corelatiei 

3, Ifotăvial etic. — Motivul etic se: bazează „pe conside= 
raţii inspirate din idealul - educaţiei. “ 

- . . . - . . A



“a, Îi educaliv, să formeze, cât îi stă în putinţă, carac-" 
“ferul, voințe tari şi superioare. Voința va îi cu atât. 

„mai târe, cu cât va avea mai multe -motire “de ac- . 
“iune, în direcţiunea indicată: de. legea. morală. -Ao- 
“vele de acțiune -le formulează. şi inteligenţa. Ideile 

„pot dereai forțe de acțiune, în 'conditiunile arătate. 
aiurea. * Cu „cât "omul are mai multe cunostinţe Şi. 

” dispune de un orizont mai întins de vederi, cu atât - 
“poate culege mai multe motive de acţiune, în direcţia _ 
sentimentului care îi fortitică hatărârile. 
A pune în leg gătură ideile unele cu altele, însem- ; 

a) acţiune nascentă. Cu cât o ideie e mai vie, cu 

D
a
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- mvăţământal, după cum s'a Stabilit, irâbuc să caute” 

-mează a le pune mai degrabă la. îndămâna facultăţii 
“active: chemându: -se unele pe aliele prin asociaţie, 
-ele pot mai degrabă să serreiscă de luminătoare ale 
"voinţei,: . .. | | 

Pe lângă. aceasta: a i înifica cunoştinţile, înseamnă 
“aproape a:unifica voiula, înseamnă a coordona şi sis- 
tematiza conduita omului, activitatea lui. O idee îm-,. 

plică în &inc naşterea actului corespunzător ci, esie 

atât,. negreşit,. actul nascent' e mai gata să sc pru- 
ducă, Dacă ideiie sunt disparate, fără legătură orga- 
nică între ele, şi dâcă mai există” între ele şi. con- 
“traziceri, "activitatea corespunzătoare . va fi în mod N 
“fatal şovăitoare, oscilând când în o direcție, când 
“înalta, după Telui ideilor contrare ce capătă inten- 
sitate mai mare într. un momeiii dat. 

Astlel se văd oameni ce par absolut convinsi de 

-9.0rdine de idei; tinzând. totuşi la realizarea” urur 
: acţiuni opuse. In mintea lor nu există o coordonare . 

.



365 . 

unică, ci mai mate” grupe: „de idei independente! u- 
: nele de: altele, form ând mai. “multe -individualităţi 
- intâlectuale deosebite, ba: chiar în luptă latentă între: 

ele. „Atârnă -dela: multe împrejurări, care din acele: 
-indiv idualităţi a avea stăpânire asupra; celorlalte şi 

va da direcţia activităţii: omului într-un moment.: . 
In tot cazul, astiel de fiinţese prezintă ca” feriomeue- - 

: aproape patologice, explicabile [ie prin. condiţii prgani-- 
ce din naştere, fie prin telul anarhic al educaţiei şi in- 

.strucţiei lor. kelaţiile noastre - cu ele sunt grele şi:. 
nesigure, :căci nu ştii cu care. individualitate, anume, 

“ai: în delinitiv a face, nici dacă „venirea la: putere“ 
a altei grupări de idei, ce trăeşte în 'subconştient; în... 

„opoziţie, ascunsă, va păstra angajamentele luate.de . 

vechia grupare antagonistă. . a 
Ceea ce se indică aici în teorie generală” se , vede: N 

„exemplifieat în cazari: concrete, din cari unele ne.. - 
întristtază prin tragedia. metamorfozelor sutleteşti, 
dureroase dar fatale, raltele prin uşurinţa fără Scrupu,- . 
a schimbărilor. de credinţe şi. angajamente, care: . 
poartă numele de lipsă de caracter: “2 

Un exemplu de cel dintâi fel ni-l dă filăzotul. ger-- 
man :Nietzsehe, care-a trecut, în decursul vieţii sale,. 

prin cel puţin trei faze. filosolice - -opuse, lepădână cu. 
“revoltă pe cea veche, îmbrăţisând-- cu 'entusiasn: pe 
cea nouă, şi combătând cu întocare şi ură tocmai. : 
credințele lepădate mai de curând. 

Ceca-ce s'a văzut la Nietzsche în mare şi măreţ,. 
_se observă în'mic şi meschin la acei . oameni, cari,. . 
„în viaţa politică s. e., îşi şehimbă convingerile. odată.
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“cu schimbarea guvernelor, sau după perspectivele 
tolosului - personal. 
“Deosebirea între 'cazul unui Nietzsche şi “cazul din 

sarmă e totuş mare. Reactivul, care provocă în su- 
fletul filozofului noua, cristalizare de idei, era o criză 

morală. şi setea de adevăr etern şi: de absolut me- 

tafizic; în cazul -celalt, reactivul care dovedeşte în 

:mod experimental lipsa adâncă de_convingeri şi de 

Organizare mintală armonică, este adesea, un interes 

material, perspectiva puterii sauțaverii sau gloriei, a 

vanităţii mulţumite. Numim aceasta, de obiceiu, lipsă 

- de caracter. Ea nu duce, negreşit, numai decât la 

sfârşitul marelui scriitor filozoi, E totuş un semn 

"de dezacord patologic sufletesc, “care, dacă nu .se 

: âncheie cu o alienaţie mintală, conduce cu siguranţă 

_Jă o nebunie şi mai periculoasă, deşi mai puţin vi-. 

:zibilă — nebunia morală manifestată prin lipsa abso- 

Aută de scrupuluri - în alegerea mijloacelor de luptă 

"pentru viaţă. . . _ 

 Invățământul poate. să combată, oare- cum, acest 

xău, între. altele prin organizarea unitară a ideilor. 

Şi intru cât poate să facă aceasta, e obligat s'o facă. 

Şi, incontestabil, a unifică ideile între elei înseamnă 

"a unifică” actele omului, armonizându:le către o sin: 

gură” direcţie . a individual ităţii, a personalităţii 1 mMo- 

rale. 

Chiar când. e vorba nu de hotărâri “solemne; 

decisive pentru caracterul întreg moral al cuiva,ci 

„de “hotărâri practice de moment, în cazuri aduse în-, 

tâmplător de curentul vieţii, lipsa unei. repezi Te- 
-chemări. a ideilor, pentru consultarea mecesară a de- 

tv. - - 

-
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“Tiberării, înv vederea iacuna biologică a minţii, « 4 pr, 
„venită - din lipsa corelaţiei dintre cunoştinţe. . 
„Omul se hotărăşte după o 'deliberare la care ia 
„parte un număr restrâns de idei, venite atunci din ... 
„totalitatea domeniului : său intelectual.. i 

| Mai târziu, când îi vin în minte şi alte considei;' . 
raţii, aduse de alte: idei ce avea; depuse în tezauru- . 
ăcuniulat. al experienţei, - regretă, “hotărârea: luată; 

"pasul făcut. E prea târziu. Din fondul întreg al -fi- 
inţei -lui intelectuale, sa adunat la sfat şi a decis., | 
de soarta totului sufletesc, o minoritate de idei. Sau. 

poate-a lipsit: tocmai ideea dominantă. Căci şi în 
constituţia şi cârmuirea sufletească individuală este- . 

"o ierărhie de valori: între idei şi motive. Ca în or-ce 

" adevărată-demoocraţie, trebuiesc consultate toate id eile- 
:şi ca în or-ce democraţie sănătoasă şi normală, treo- 
?buese: ascultate ideile şi consideraţiile superi o ăre, : 
'cari dau cele mai largi, mai reale şi imai întemeiate - 

d - informaţii asupra sferei de pre cupiri şi fenomene, 
de cari e vorba în deliberere; : 

  

Pentru viaţa practică obişnuit; că şi pentru vieaţa. ă 
„morală Înaltă, organizarea minţii e un postulat n ne-: 
cesar, Maia a 3 
ae 

Tată atâtea motive « cari susţin importanta corela. - 

tic studiilor şi fac din ea una. din „ problemele: de- 
= căpetenie. ale didacticei. : a 

„mului. scolilor secundare, N a 
-_ D Ă j NI - 

„ 

-Să urmărim aplicabilitea si la obiectele progra- D po



“ Exemplitiearea corelaţie: „ 

- Stovelă tuturor studiile. se ating între” ele. a 

„Filosofia, prin natura. ei,. fiind sinteza cunoştinţe: 

“îor, se sprijină pe toate ştiinţele şi” dă * tuturor lu- , 

“mina, principiilor. -. i: 

„Ps sihologia, ca. să-şi: ilustreze. inalizele cu cazuri 

"concrete, recurge la tipurile; create în literatură sau 

Ala caracterele oamenilor .mari din istoria universală. 

Pentru aprofundarea unor probleme ale vieţii su- 

-neteşti, intră în domeniul ştiinţelor vieții, - prin  (l-" 

-ziologie şi, în genere;-în acela” al materiei, cânt. vo-. 

eşte să-şi dea seama de raportul dintre datele elemen: 

î „tare de cunoaştere, sensaţii, “perceptii, si corespen- 

“dentul lor obiectiv în excitaţia ce 16 produce. Psi- 

“hologia fiziologică şi psiho- fizică evidenţiază aceste 

„legături îritre 'cele 'două lumi de fenomene şi de.ct- 

„ noștinte noologice deo parte, şi cosmologice de-alta. 

Din cercul. ştiinţelor noologice nu-i scapă una; de. 

care. să nu s6 servească spre a-şi întări adevărurile 

1egilor sale, şi nu e una 'care să nu aibă neroe de 

“dânsa, spre a-şi lămuri - “problemele! “fundamentale. - 

“Nu numai istoria şi literatura, dar şi studiul lim- 

“bilor, -xeligia, dreptul, economia politică, ete. 

„Logica, la rândul ei. stă la baza, operaţiilor min-. 

"tale pe cari le face spiritul în Stabilirea, adevăruri- 

lor din toate domeniile de cunoştinţe. În special 

“prin melodologic, ea face, în. mod firesc, excursii ne: 

cosare în' câmpul de. cercetare * “al tatutori ştiinţelor. 

Pontru lămurirea metodei de : observare, cu toate . 

“2 i.
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| Tacrările. ei pregătitoare. sau constituțive, recurge ln 
2 exemple luate din ştiinţele naturale. - 

Când caută cazuri mai precise . de. definiţii, sau * 
„de raţionament deductiv, Iace apel. la. “stădiul. ma- î “teinaticilor.. Rate - i 

Când: are nevot. de a  cemplifica procâdaica spi- 2 zitului în metoda. experimentală, înitat în domeniul. , - - științelor fizico-himice, -. - 
Şi toate. acestea, la rândul - lor, ca și altele, pe 

„ari nu le-am. mai “amintit, își. pot găsi drumul Îi-. 
-zesc spre: filosotie,; când: vor Găută să formuleze prin= 

: <ipiile lor dominante, ot să aducă'la cunoştinţă, pre-: * 
 sizându-le,. căile urmate de spirit: în cercetarea ade- . : 
xărului Şi în formularea legilor. ştiinţifice; -. 

, Ştiinţele din. aceeaşi. mare familie, „cum sunt. cele. 
- noologice. de o” parte, cele „cosmologice! de alta, e_ 
fivese” șă aibă rapoi'turi - multiple între ele, căci toate” 

“4ucrează - împreună; din puncte de plecare deosebite, 
-la! explicarea aceluiaş domeniu din natură, Câte le- 
gături” felurite au, bunăoară, între ele- istoria; lite- 
raturile, studiul limbilor, al religiei, al dreptului, al. 
economiei “politice. La - liecare: pas! sferele  cuno-. "ştinţelor lor. se ating,.se încrucişează.. Nu.se poate -.. vorbi de .starea. culturaiă a unui. popor, fără -a po- - mâni de manifestările. vieţii lui Sub. toate celelalte - zaporturi. Nu se: poate vorbi de. una: din aceste „ manifestări = religioase, -economice, literare — 
fără a o -punig în cadrul istoric, în. carea. apărut, =. ŞI chiar o simplă expunere de doctrină, în una din zamurele acestor studii, cere o Privire roirospectivă
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“pentru înţelegerea desvoltării ci logice, şi uneori. 

cere sprijinirea ei pe un nume de om însemnat; 

“care a-dat impulsiuni ştiinţei respective ; şi aceasta: 

„ face indispensabilă. o privire în trecutul omenirii. 

__ Ştiinţele cosmologice âu, de asemenea,, legături îi- 

 xeşti între ele. Oricât de deosebit ar îi, pentru un - 

“specialist, domeniul “ştiinţelor naturale de acela at . 

ştiinţelor fizico-himice, ba încă, în cercul celor din . 

“urmă, or câtă deosebire s'ar accentua între ştiinţele 

fizice şi'cele himice, fără: a merge şi mai depsrte, 

până. la “diviziunea domeniului fizicei şi al himiei în . . 

mai multe ramuri de specializare, — nimeni nu poate” 

“ienora că între aceste ştiinţe sunt raporturi, unele. 

“logice, în linia lor ascendentă dela simplu la com- 

pus, altele, la corelaţie şi de aplicaţie, cari le fac să. 

„se sprijinească, unele: pe altele, să-şi împrumute re- 

ciproc.raze de, lumină. - | SI ii 

Ştiinţele materiei şi ale vieţii, ca şi părţile din 

“natură “p6 cari le studiază, sunt părțile unci sin- - 

teze unitare ! a: minţii, care tinde a. cuprinde şi 02 

_* glindi, într'un sistem de cunoştinţe, unitatea, realităţii. 

- Matematicile, ştiinţe de raporturi, deşi mai abs- 

 tracte nu se abat dela posibilitatea“ stabilirii de le- 

„gături cu domeniile ştiinţelor. - de fapte. In exemple; 

“în aplicâţii, în” probleme, se pot găsi, fără. mare 

greutate, atâtea, cazuri. în cari, aduse în conştiinţă, 

“întăresc sau: complectează- datele -căpâtate la cele- - 

_laite studii.. Da a 

- “Tată, bunioară;, un - exerciţiu .de punere în - ecuaţie: 

a-unei probleme de gradul I, cu două: necunoscute. 

“aşa cum se găseşte obişnuit prin cărţile d& specia
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Mitate. “Hieron, regele Siracuzei, porunci să i se 
facă o coroană de aur cântărind 9,7-kgr. Ca să aîle 

” dacă” giuvaergiul n'â. înlocuit cumva.-0 parte din aur 
i cu argint, Arhimede, sculundârid coroana în apă, con- 
A stată că ea cântăriai cu 612 gr. mai puțin. Ştiind că - 
+ densitatea aurului e de 10,47, să se afle: cât aur Şi 
|“ “cât argint cuprinde coroana ? - - 

Câte noţiuni, din alte domenii, se, urzesc în această 
“problemă ! Din fizică: principiul lui Arhimede, ideia 
- densităţii. Din _ istorie, şi cu preceziuni geografice : . 

„+. Hieron „al Siracuzei, răsboaele punice, rolul Siracuzei - 
i si al.lui: Arhimede în acest răsboiu, amintirea. oglin- 

zilor convexe, ca lature atinsă din sfera fizicei. 
. - 3 

Dacă şi matematicele ne pot da ocazii de a trece 
nu numai în domeniul ştiinţelor materiei, dar şi în . 
acela, al ştiinţelor noologice, ca istoria, desigur toate “ 
celelalte ştiinţe: de fapt pot oferi astfel de cazuri 
celui care ştie să le vadă şi caută să le stabilească. 
-“Bste evident că legăturile dintre ştiinţe nu sunt: 

închise numai în cercul familiei, lor mari, Ştiinţele” 
" materiei au raporturi cu cele, ale. spiritului. 

Geografia, în. special, le uneşte cu deosebire, .ca | 
„raze concentrice ale interesului său „întreg şi mul-- 
“tiplu. Ea are o faţă înţoarsă către natură! obiectivă, 

“alta, către om, către firea şi faptele lui. 
- Considerată ca un ochiu al istoriei, care trebue să 
“atie. unde s'a întâmplat fenomenul, „vieţii colective-. 

omeneşti, precum trebue să ştie şi când s'a întâmplat, 
Geografia are cu istoria atâtea, raporturi de înter- 
dependenţi logică, ' în cât nu se pot despărți, fără 

[i
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pagubă pentzu amândouii. Caracterul; și - destinul po- 
“poarelor, iclul ocapaţiilor şi” 'destoiniciilor. lor, sunt 
"determinate şi. „explicate, în bună parte, prin situaţia. 

„lor geografică, prin configuraţia, solului, prin apro-" - 
“pierea lor - de - mare or de munţi,..de - şesuri şi de: 
xâuri, „prin clima -şi productivitatea. pământului.- .. 

-: Pe: de altă, parte, cum-să nu se vadă învitaţia, 
de a fuce excursii în domeniul: geologiei, -botanicei, 
“al fizicei şi al. astronomiei, când se studiază situaţia. 

„ geografică a unei ţări şi: se explică trăsăturile ei ca-.. 
racteristice din punctul de vedere al faunei şi florei ? 
“Tot aşa de firesc se pare naturalistului, când stu- - - 
diază fiintele, în varietatea. formelor lor de. alcătuire 

morfologică, şi de vieaţă, să arate “schimbările con: 
diţiilor lor biologice, determinate de situaţi ia -geo- --. 

„. grafică generală a unei regiuni. a 

“Totul. este î în tot, Treceri din sfera stiinţălor n00l0- 

-gice în accea a ştiinţelor : -coomologice, aşa, de ne- 

e cesare în Geografie, care! leagă. studiul pământului 

-cu-acela al omilui, s se piezintă” ca fireşti şi în cazul. 

altor studii. - A 

Jstoria, cum s a mai observati în treacăt, oferă, tu= 

turor ştiinţelor uşi. deschise în calea lor, oricât de“ 

deosebite ar fi punctele lor de plecare. Problemele, 

_. teoriile, hipotezele. Îiecărei ştiinte au apărut, succesiv 

în inteligenta omenească, în. “legătură  cauzală cu o: 
” întreagă “stare. generală -de cultură a unei epoci. 
“ 'Foate ştiinţe au astiel nevoea şi prilejul de ase a- 
dresa istoriei, după cum şi istoricului i.se prezintă. 
dese Ocazii să "vorbească, despre ideile. şi aplicaţiile: |
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particulară, a civilizației sale. -— = 
Studiul limbeloi., apoi; fologia, cu. toate. ramtivele ci, 

ocupându- -se de vorbele, aceste simboturi ale noţiunilor: 
cari ce raportează "la. lucturi: şi - fenomene fie: din. 
lumea fizică fie din-'cea mârală, e nevoit să facă aba-_.. 

eri: interesante, şi instructive în toate câmpurile cu- 
„cunoştinţelor omeneşti,. cu. prilejul explicării cuvin- 
“telor,: a. raportului dintre gândire şi - limbaj, sau a 
“conţinutului literar:al unui autor/In'cuvinte, în limbă 
.e depusă toată experienţa sufletească: a-omenirii, în 
diferitele aspecte ale vieţii, e depus. tot. tezaurul ci. 

„de. sentimente, de aspirații, de gândiri, 

Repetim scopul acestor amintiri. și referiri, “acestor . 
a „asociaţii. Ma SI 

Când protesoral: de limba română ai, ca subiect, 
06 coripoziiie, descrierea i unei bătălii deja studiate 
"de curând la istorie, Sau. aminteşte în . cursul. expli-” 

„ caţiei : sale, de un eveniment istoric, de un autor. 
străin sau de o scriere cercetată sau care se .cerce-” . - 
„tează atunci la. literatura. franceză, latină, ori ger- 
rană, ete; când profesorul” de matematică utilizează, 
în calculele şi exemplele sale, problemele de fizică, 

“ calculul echivalenţilor mecanici, — iar la ' geometrie 
„atinge. cunoştinţele aflate de curând, şau pe cari le 
-vor 'afla în curând. elevii la mineneralogic. sau cos-" 
mogralie; când protesorul de geografie, vorbind de... 

- economia; clima; istoria unei ţări sau oraş mare, re- 
„petă în scurt, din alt punct de privire, ceeace ele- 
“ul auzise. de curând la, protesorul: său. de istorie, 

1. Găănescul „7, Măteic DE | Si | 18 

_ celozialte obiecte. de studiu, cari dau unui timp nota |



de ştiinţele naturale, (botanica, Ă “zoologia, geologia; 
„fizica, himia, etc.). sau la. cel de literatură, de 

igienă, de economie politică, drept, ete;, — atunci, 
între diferitele: compartimente, ca să mă exprim ast- 
fel, ale spiritului şi. crecrului “se stabilesc legă- | 

- turi, îire. de unire, linii comisurale, cari organizează | 

“ multiplicitatea. cunoştinţelor într'o unitate de sistem, 
:., aşa ca unele să recheme repede, da nevoie, pe celelalte. 

"Repetare a. aceluiaş adevăr! de mai multe “guri -are 
acelăş efect asupra: spiritului” “ca şi. confruntarea 

„martorilor în faţa justitiei, când aceşti martori de- - 
“pun uniform: Nu numai că adetărurile, xepetate, de 
„mai multe isvoare, se imprimă -mai adânc în minte; 
din cauza legii elementare a repelirii şi din: câuza 

” plăcerii elevilor de a auzi şi pe. 'domnul „profesor: de 
î. geograjie spunându-le ce le-a spus domnul profesor 

de literatură ; dar ceva mai mult: acele adevăruri, 
contirniate - “prin repetarea ” mai. multora, nasc, con- 
vingerea că așa este, în grad. cu atât mai” mare cu 

cât: numărul profesorilor. ce-l vepoti e mai mare. 

„ Aplicarea practică a „corelaţiei. Sa 

Pentru punbrea în practică a ideii ! corelaţiei, o 
"- condiţie. de îndeplinit. este ca. prolesorii să aibă mij- 
„locul de a se informa despre cunoştinţele ce au elevii 
„la diferitele. obiecte de studiu, până în acel moment. . 

Un mijloc ar fi consultarea, condicei în care îie- 
'care, protesor, odată cu. semnarea prezenţei sale,. în- 

- ' semnează obiectul lecţiei. p incomod. Sa m N 

Sa recurs! la tabele sinoptice, în. cari se indică, 

4 
po
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Sumar părţile. din -programă.. ce sunt asc preda. fiecare obiect, în: timp de 0 lună două, împărţite pe. săptămâni. Un exemplu de astiel de alele de: torc! 
dație s'a: publicat în “Anuarul seminarului pedagogic 
universităr din Iaşi pe anul -1899-—19809,, 

Chiar indicaţiile acestor tabele nu sunt suficiente. - Ele spun numai, în titluri: generale, subiectele des. . 
„pre cari sa tratat, ori! se va trata. Dar cum s'au 
"tratat acele chestii, ce s'a spus- sub acele titluri ge- 
nerale, ce cunoştinţe S'au comunicat elevilor. ce .. 
fapte, ce exemple, ce date, ce exerciţii, ce .aplicații, 
în ce. estensiune, asta nu se poate vedea din. cerce- -. 
darea faptelor, SR 

Ca să se alle dela elevi, prin întrebări, "€ o-per-. :- 
dere .de timp.. | i „ NERA Et e t, - - 
"Un mijloc de informaţie. care evită multe ne-ajun-. - 

-suri, este consultarea: maniuălelor - puse în mâinile. : 
elevilor. la diferitele obiecte. Chiar . când profesorii 

„se abat dela ele, pe .ici 'pe colo, tot la ele se rapor- 
„stează, tot pe ele se bizue, când, după facerea lecţiei, a 
cere elevilor să:şi o prepare acasă, şi tot la ele re.: - - 
curge elevul. când trebue să-şi revâdă, în mod solid - 
şi temeinic; cunoştinţele. .: ED a 
* Manualele pot îi “mijlocitoarele între prolesori şi 
elevi, spre a pune pe fiecare profesor în curent, 
aproximativ, cu felul şi întinderea cunoştinţelor unei : 
“clase, la .fie-care obiect de studiu: “.. - . Ra 

"Când un; profesor de geografie, bunăoară, atinge 
2 chestie de,istorie la 0 clasă, şi voeşte să ştie dacă -. 

1. Bucureşti, Imprimeria Statului, 1901, .



si întrucât acea chestie. ă fost tratată la ace obiect, 

„Întreabă manuâlul. de istoric al clasei, * Na 

: Natural, nu este exclus cazul ca asupra aceles 

RE chestii el să dea un'lapt mai mult, un amănunt în: 

„ teresant, care poate . nu s'a spus de profesorul de 

_ îstorie şi. nu. se găseşte nici în. carte. Dar informaţie. 

- dată.de manual iza putut servi “ca să ştie: că cel 

„puţin chestia a îost atinsă Şi» în ce el, Şi cât.” 

Pe cât “permite progrămul — şi ar fi vine, fireşte, 

ca el să "permită cât mai mult, — este. foarte Teco- : 

/" mandabil ca. chestiunile tratate la diferitele obiecte, - 

să fie puse în 0 ordine. de. corespondenţă. şi. păra=- 

Colism. Profesorii de limbi să predea; am” în i acelaş 

N -timp, aceleaşi chestii de gramatică sau de sintaxă. 

„„Comparaţia: între spiritul. diferitelor limbi s'ar putea 

:. face, în mod spontan, chiar. de: elevi. Ajutorul în-. 

 tenţionat- al profesorilor ar fixa înţelegerea. : „. 

» Asemenea, în senșul acestui desiderat de paraiclism; 

“odată: cu predarea "istoriei Grecilor s'âr. preda, geografie 

" greacă ; şi când, la istoria, greacă, s'ar vorbi de bă- 

tălia dela Maraton, s'ar căuta, la studiul limbei la- 

„tine, să se citească din autori pasagii relative la a- 

“ceastă bătălie, din Corneliu Nepos. Ss az traduce cele 

„spuse despre- Miltiade. . - 
Tot în. legătură : cu istoria Grecilor Sar. cit, la: 
limbă franceză, poveşti relative la eroii greci, la Her 

.eule, şi alți. o 
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ia, deseinu, şi: oniar 1 la _modelaj D,.s ar. zeproduce, 
columne grece, capitaluri dorice, etc. 

Desemnul' ar putea găsi şi alte ocazii de a urmări - 
mersul. celorlalte .studii, ajutându le. S'ar putea de-'. 
semna, câteodată, hârta, ţării de care se ocupă, atunci . 
Geografia, ori. vr6-0 maşină de care se vorbeşte la 
studiul Himiei, şi altele. . 

| Cuprinsul temporar al acestui. paralolisr între ai: 
„_Xeritele studii- s'ar. putea, chibzui, din când “în _câriă, 

de profesori - în conferințele: lor; cari i astiel ar căpăta. 

si UR înţeles pedagogie. 
. N 

"Nu mai este, în principiu; nevoie să, se adauge 
că. abaterile - incidentale, dela - subiectul principal, 
„pentru asociarea cunoştiințelor nu trebuie să. depă- 

gească scopul “unei simple legături, prin reîmpros- 
„pătarea cunoştinţelor ori prin un adaus. de intor- | 
zaţie dat în treacăt. 
„: Aceasta, este o chestie de tact şi de “siraţ al pro- 
norţiei, care 'se câştigă prin o sinceră şi - conştiin- - 

„+. cioasă antocritică, în cazul: când sfatul. unui "obser- 

„mator experimental, din afară, lipseşte, şi când pro-? 
 fesorul e călăuzit de un spirit just orientat în: doc-. 
„. Yrinele pedagogice, Şi 'de dorinţa propiişirii în, arta 
didactică, : e | a 

4 i . [a - - 

  

"1. Exemplu notat în Tabela de corelație a şcolii Seminaraţai 

pedagogic. condus, € de: pro. "Rein (lena). IE SV 
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“SuccesIunEA OBIECTELOR DE STUDIU; 
— n 

A 

“In. ce! “ordine ! să, 'se predea măltele: şi i variatele ! 
Dă ebiectele de studiu? Cu care să se înceapă ? ? Cu care, 

să se sfârşească ? pi - 
„lată o problemă semnată. de didactică, a cărei 
soluţie s'a căutat din mâi multe puncte. de ' vedere. 

1. Un răspuns este: Se va începe. cu acele ştiinţe” 
“cari sunț mai simple, a căror înţelegere. nu -se ba- 
"„zează pe altele şi nu le presupune, şi se va merge 
„treptat dela simplu la compus, înşirând obiectele de 
“studiu în ordinea, crescătoare. a. complex ităţii lor, . 
" punând mai la urmă pe, cele. cari Presupun Cuno- 
„Ştința altora. mai simple. |: 
„Acesta este punctul de. vedere curat lo; pic. 

„ Alt răspuns este: se, va începe cu aceie cunoş-: 
tinte mai întâiu, cari se vor potrivi mai mult cu 

| puterile: sufleteşti dominate ale copilului, şi se vor | 
seria obiectele de studiu, unele după altele, în 0 

. 
Nu
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 dineă în 'cări apar ticbuinţele suilețeşti Și facultă= 
file de pricepere ale vârstelor, „i e 
„Acesta; este „Dunetul.. de: vedere psiholog pie. 

„ La aceste. două soluţii 'se mai poate adăuga 0 

“Se va căuta să se urmeze, în succedarea ştiințelor - 
de. predat, ordinea .în care sufletul” omenesc le-a Îă-- 

„cut, în desvoltarea istorică a omenirii, 'să ocupe cen- 
trul de interes al culturei diferitelor epoci. 

- Acâsta, este punctul de vedere istoric. cultural, DU- 
„mit al treptelor culturale. 

“ Inţelesul lui' să nu se confitade cu. o “latre a. as-. . 

"peotului sub. care se. înfăţişează primul . punct de 
-. vedere, obiectiv; logic. Şi. în acesta se cuprinde o con-.. 
--siderâţie! istoric: culturala? acele ştiinţe” s'au: consti-" - 

tuit întâiu, istoriceşte, cari au: avut să “se ocupe cu 

dațe:şi fenomene - “mai simple. Dar deosebirea dintre 

“ aceste două concepții 'se va vedea ; mai limpede cu. 
„prilejul « desvoltării lor. 

£. 

. 

. 
a
 
Z
I
 

E “ Punctul de vedera. logic. al succesiunii  ştiintelo . 

_ în “ian culturei, după: 'gradul lor de complexitate; - 
PN "a fost formulat: de: -tuguste Comte în „Couzs, de Vai: 
„losophie” positive“.__ i 
7 Trecând: dălă: simplu la conaples, oidinea orărhică; ai 

începe cu matemaâticele şi. sfârşeşte cu sociologia, 

i  Caleulul, g&ometria; mecanica; ocuţă! iogul - întătu 

“ urmate imediat; de” astronomie, apoi de fizică. După - 

"fizică, himia,: e care şi: istoriceşte, apare ca. ştiinţă - 
„mai târziu; cu L.avoisier,- în secolul -NVIIL-lea, 

i Dupi ştiinţele corpurilor b brute, ş ştiințele cor purilor vii: 
ea, . . 

Di A , pa 
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fiziologia sau 1 biologia. "Scara s se  stârşeştei « cu treapta: E 
„cea mâi înaltă. a celei mai complexe „Ştiinţe, socio- 
= logia,: sau fizica. socială, care are nevoe, „pentru „alcă: 
- tnizea sa, de ajutorul datelor tuturor celorlalte ştiinţe. 

Observăm în “treacăt, lipsa, unei ştiinţe fundamen-: 
tale, psihologia. Această lacună constitue. una din 

.. greşelile caracteristice! ale sistemului lui Aug. Comte,. 
care .redpeea psihologia, la fiziologie, negând posibi- “ 

 litatea observaţiei interne, - > 
. Iată ordinea logică a. ştiinţelor: "Cele ce “preced, 
servesc, de baze,.ca date şi premise; ale celor ce ur- 

„_mează, formând asttel un lanţ continuu de desrol 
tare. în complexitate, | o Sate 

| “ce urmează,. ca aplicaţii didactice, din aceste 
constatări? 

- Se poate: susţine. că. cele. dintâu. cunoştinţe”. de, 
“dat copiilor, să fie acelea care s'au constituit mai: 
“întâiu în ştiinţă propriu zisă, din cauza: naturei obiec- 
"tului lor, privit sup aspectul logic? Se poate începe . 

» primul învăţământ elementar cu matematicele,' după - 
cari să, urmeze mecanica, şi astronomia ? apoi fizica, 

— himia, şi tocmai la urmă biologia, ştiinţa vieţii şi a 
“vietuitoarelor, şi soeiologia, suinţa mediului încon- 
jurător omenesc? . , | 

Nu e nevoie de. multe argumente, ca să se. vadă 
„că. „această ordine de:comunicare a cunoştinţelor n'ar 
fi nici prastică, nici. pedagogică.- Cel. mai elementar 

spirit didactic o Tespinge. Ar”respinge-o. fireşte, 
"şi Aug. Comte, care n'a constiuit, sistemul său : flo 

E „sotie; în această parte, a: „vederilor, lui, - ca. să ser- 
-



) 
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„a 

“ veaăcă tale aa, câ “mod$l de construire, servită, 

unui sistem didactic. :.. : 

„Altul. este scopul pedagogiei decat a experimenta - 
teoriile filosofice. BI 
-Ce ne interesează; din punctiil nostru. de vedăre, 

“este de' a desvolta sufletul, în toate puterile lui con- 
“stitutive, prin: “învăţământ: şi. pentru: aceasta, darea + 

„cunoştinţelor, orientarea spiritului în mediul în€on- . 
-.“durător, în tot mediul înconjurător, nu numai fizic, ci | 
„şi moral, social-uman; care stă mai aproape „de na- 
tura. omenească, și de interesul ei sufletesc, să se îacă. 

-- în chip intereşant, atrăgător, perceptibil şi asimilabil. - 
- Ordinea succesiunii logice a ştiiințelor răspunde 

E ordinei de desvoltare; a. facultăţilor sufleteşti ale co: 

 pilului ? Il interesează pe copil. mai întâiu -matema- 
tica, cu calculul; geometria, astronomia ? și le pri- 

îi -Sepe pe acestea mai întâiu 2. Aceasta e întrebarea. - 

Punctul de vedare, care notârâşte . chestia, este deci : 

= 

de ordine_psihologtcă, A Numai dacă şi întrucât ordinea -: 
" dogică. a cunoştinţelor răspunde ' cerinţelor . şi pute: 

A zilor născută în” suflet diă tunicțiunile le virtualizate de. 

evoluția naturală; a “diierit 6lorvărste,: numai iai atât Se * ! 
„păstrează or rămâne valabil 9 pentru construirea! sis- sis- . 

m. .... 
area ee 

temului” didactie:”. poz ati 

o 2; Punctul de vedere psihologi vrea:să ştie. dacă s6 - 

găseşte, în “spiritele la cari ne adresăm; im; puterea. Min-. 

tală, ochiul. intelectual “capabil d de a vedeă şirajer- 

„cepe ideia. comunicată ; daşă: organismul . sufletesc . 

posedă: facultăţile menite a prinde şi asimila cunoș- 

. 

.", 

“sinţele, Alegerea şi. „gruparea. obieetelor: de predat s se | : 

e



a face după câtinţa, şi . puterea fazei- d des oltare .. - 

pului urmează indicaţiile caracteristice ale. evoluției, 
“psihologice individuale. --. . ! SN 

__- Punetul' de vedere este clar și stovplu. Ta aparenţă: 
In fond, soluţia practică, se isbeşte-de o singură di- 
” Ticultate — imensă —. că, de o stâncă periculoasă. Nu” 
„există până azi destule date „Ştiinţifice spre a.putea- 
„construi “sistemul evoluţiei “psihice individuale, cu 
acea siguranţă şi circumstanţiare complectă, pe care: 

"o cere trebuinţa, clădirii unui. sistem practic de edu- 
- caţiei şi învăţământ, consecvent în toate părţile lui. 

a vârstei elevilor; Succesiunea: lor. în ordinea tim- ... - 

Nu lipsesc, fireşte, datele psihologice positive, cari .. | 
„indică; în linii mari, caracterele. distinctive ale fa- | 

zelor desvoltării suileteşti. Deşi fragmentare, ele sunt, 
ÎN concordanța ' I6r. instructivă, jaloanele. preţioase - 
“Sale: afirmăzii unui principiu teoretic: existenţa reală . . 
„a, evoluţiei psihice indiv iduale, cu 1 forme particulare | 

- distinctive după vârste. : 
„.Pe această cale totul ne spune că tncbue căutat _ 

si adevărul teoretic şi aplicaţia practică, a educaţiei. | 
Există studii 'destul de minuţioase asupra vârstei 

- copilăriei, în special. asupra, copiilor . în „leagăn. ş 
* până pela trei- -patru, ani). De : un: interes deosebit şi 

1. 1.M. Baldwin, Mental development. in Chita and ne Race” 
„(Tradus “şi în iranţuztşte). | 

W. Preyer, Sufletut copilului (Die Scele des Kindes), : : 
, James. Sully, Asupra copilăriei. (Studies on. Childhood) (tradus, 
".şi'în îranţuzeşte). .. 

* Paola Lombroso, Sa egi di Psicologia del Bambino, 1894. 
"GQ. Compayr$, I'volutiori intelectuelle ct morale de Venfant. 
E. A. Kirkpatrik. Fundamentals of child-studiy.: : 
„Bern. Perez, La “Psychologie de. l'enfant. (les trois premitres 

zantes) ; şi: La Pscyhologie de Lenfant, de trois ă i sept a ans, + 

| 2



  

special peniră. didactică: ar a cunoaşterea sufletalui 
copiilor. dela '7—8 ani înainte," şi- mai ales, „pentru. 

„ «problema învăţământului secundar, psihologia vârstei. - 
„între 14 şi 20 ani, obiect de „studiu pe. ațât “de inte 
resant şi. însemnat pecât de greu Şi complicat. 

Intrarea în adolescenţă : a: sufletului e un punet ori-. 
tic în. desvoltarea individuală. E un adevărat: „cap: 

"al furtunelor“ în. vieaţă. O repede. schimbare se pe. 
trece brusc în. toată, firea individului, şi în “cea: psi- 
hică şi în cea fizică; şi în toate direcţiile: vieţii -su-- 
fleteşti : şi în inteligenţă ş şi în voinţă ş Şi în sentiment. 

, Sufletul . îşi urmă, până aci, uh drum liniştit, Şi: 
drept de desvoltare, având ca centru al vieţii. întregi, 
„aproape exclusiv, în or-ce caz vizibil dominant, eul 
propriu... Nimic 'care'să-l tulbure şi” să-l scoată yio-. 
lent din'sfera personalităţii lui ego: centrice. Timpul: 
copilăriei s'âr putea considera ca. epoca desvoltării. , 
armonice în jurul eului egoist, epoca, egoisrului i În- - 

“ dividual, Lipsesc impulsiunile şi îndemnurile psiho- 
fiziologică” ce fac: pe individ a se uită, pe. sin, a-şi. „ 

2 uită de sine, a. privi în afară: je: sfera. eului său, la 
„9 altă vieaţă — socială şi. “sexuală — pe” existenţa 
“căreia pune preţ şi interes, în: serviciul căreia îşi 
"înclină fericirea vieţii sale proprii. 4 
-- „Acest, fenonien —.o întreagă revoluţie vilogieă, i Te- 

suliată din schimbarea, axei vitâle— apare în pragu! a 
adolescenţei pe:care. 0 caracterizează. - . -.. 

Ochiul lui 4. J. Rousseau, fin şi profund observ ato- 
al sufletului, l'a remarcat şi fixat în o strălucită par 
gină din „Emile. ae, 

[i
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Mais homme! en “oânral îtest as. fait! pour res-: 

„ter toujours dans Tenfance. Il en sort en temps pre- 

-scrit par. la nature; .et ce moment de crise, bien 

Su assez court, a des longues' influences“. 

„Comme - le mugissement de „la mer prtctde de 

_ doin la “tempâte, cette orageuse” revolution s'annonce 

par le murmure des passions .naissantes; “une fer- 

- mentation, sourde avertit de Vapproche du dânger. 

"Un" changement dans. Vhumeur, des emportements 

“ îrequents, une continuelle agitation d'esprit, rendent 

Pentant presque indisciplinable“ 1), 
Şi tocmai acesta este momentul psihologic care - 

“întră în cadrul de înrâurire- a şcolii: secundare, 
” .. - - 

0 repede caracterizare a îazelor copilăriei î în raport 

7 cu interesul” didactic. 

Până la epoca “adolescenţei sar piătea « distinge « două 

- baze: principale: ale. vieţei : | 

- 1) Prima fază, cam până pela” 3 —q ani, în care 

"„<opilul caută să-şi exercite dispoziţiile primordiale, | 

pornite din cerinţele constituționăle înăscute ale or- 

:ganismului, treptat cu apariţia funcţiunilor lor. 

ste, faza activității spontane, şi instinelive, pe, baza 

A impulsiunilor : şi plăcerilor. sensoriale, isvor de im- 

presiuni şi de cunoştinte despre lumea înconjurătoare. 

2) A doaia ţază, cam. dela 5—6 âni. înainte, până 

NE “pelă 10, 11 'ani-—nu se poate fixă 6. delimitare pre- 

“aisă, linia: de demarcaţie aproximativă variază dela. 
„ândivid. la individ — pare a. avea ca trăsătură carac- 

: 

1. Eile, livre: quatricme, 

ÎN 5



tezistică dominantă plasticitatea sau 1 facultatea reten.=. 

i „ivităţiii 1) Nu se poate omite; însă, “pentru înţele-" 

gerea vârstei, alte însușiri destul: de marcante, cz. 

fantazia, bunioară, împreună, cu toate încercările ci: 

- metafizice de a constiui și explică lumea pe cale, 

Ă antropomortică, 
N , , 7 z 

| Ce aplicaţii slidactică urmează, din „aceste date şi: 

. constatări psihologica ? d - 

“1. Pentru  - faza activităţii spontane si instinetive,: 

| “ raţiunea pedagogică cere să, se utilizeze natura COpi- . 

- ului în scopul urmărit, de instrucțiune. a DE 

_ Aceasta, au făcut-o . Pestalazzi şi Trăbel. S au pus 

„joc nerile, cântecele, exerciţiile de intuiţie în Serviciul: 

„comunicării de cunoştinţe. Satisfăcându- se astiel ce- 

“zința, organică de activitate, de ne-astâmpăr. fune-- , 

 ţional, de spontană revărsare 'a ' prisosului de vita-- 

litate, se dă în;acelaş timp sufletului hrana de idei, . 

- de impreșii, de cunoştinţe, pecosară desvoltării lui: . 

- în direcţia scopului educaţiei.., " aa 

„Al Baia mai voeşte să tragă, încă 0. concluzie. 

ca aplicare didactică, din determinarea naturei co“ 

pilului. Observând că. simţurile sunt cele dintâi. 

isvoare - de. experienţă, “prin | "observaţia externă ;. că-: 

în copilărie, spiritul mu are încă puterea reflexivă: 

de întoarcere asupra “sa însă-şi, spre a se observa, şi: 

“cunoaşte; că, deci.şi omul, ca şi omenirea la înce- 

„Pa se îndreaptă, mai întâiu spre: lumea cosmolo- 

„1: Vezi” Alex... Bairi, La science de veduication, cartea U. cap.- 

„L'ordre. des: ctudes „envisage au point de vue de la a psycho- 

iogit , P 138; - 
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mică să 0: cunoască şi apoi spre tenomenele lumii 
„spiritului, — îşi exprimă, părerea că 'ar trebui să se 
“dea copiilor exclusiv cunoştinţe, xelative la lumea 
“materiei. : . ' 

Deşi e mult adevăr: în acestă consideraţi, con- 
7 “eluzia este unilaterală.“ 

 Dsigur, via activitate sensorială a acestei vârste 
impune cerința didacţică: de a supune “tot ce se dă c co- 

„ Pilului, ca: învățământ, formelor întuiției. De âici nu. -. 
„urmează însă că, nu sc pot trece prin formele intui- 

“ției:şi date empirice din sfera cunoaşterii "de -sine şi 
„a“ velaţiilor: înteraunane, Aceste. “elemente. de. CUnOş-. - 
“tânţe noologice * se pot: da nu prin dizertaţii, filoso- 
“fice, dar. în mod concret, prin felul de" observaţie 
„directă, potrivit acestor fenomene. 

i taporturile reale; trăite, dintre: copil . şi părinţi, 
-dintre “copil şi fraţi; dintre copil şi. colegi, dintre 

„copil şi Yecini,. se pot aduce la conştiinţa copilului 
“în mod incidental, când. „Ocazia“ se. iveşte, nu doc- 
tinar, 'sistematic, teoretic. | 

Fiindcă fantaziei copilului : îi place. să asculte — 
pa şi să creeze — poveşti de eroi, de fiinţe Şi îm-" 
prejurări extra. Orăinare, se poate . utiliza şi această 
trebuinţă : de :activitate imaginativă -spre a cultiva 

- > Tacultatea, observășii” de sine și a „cunoaşterii - de 
oameni. 

„După un “basm, după 0 poveste, după o legenăă 
- să. fie provocat copilul a-şi da, seamă, bunioără: ce 

ar fi făcut el. în cutare împrejurare, în. care se afla 
„eroul din -poveste? .Ce: zice “el de modul: cum s'a 
purtat. cutare personaj ? Fără a . binui că se „face
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” “ psinelogie, copilul şi-ar îndrepta - atenţia - asupra lui - 
însuşi, ar căuta, să -vază ce se-petrece în sufletul său. 

Nu e şi aceasta o intuiție? Intuiţia nu e numai. . 
observatie externă sensorială, ci orice percepere: di-: : 
„Tectă 'a. unui fenomen, deci şi “observaţia . internă, 

„2 “care iea, cunoştinţă. de „lumea materială a feno-. 
menelor sufleteşti. A 

du az Zi vofentivilaţii duce: la alte considerații î me- 
„- todologice. „Caracteristica, copilului între 6—11 ani. 

“e predominarea "puterii de.: memorare. Cele trăite în 
această vârstă nu se maj uită: Plasticitatea sufle- . 

ească, se. poate | utiliza atunci: pentru immagazinarea 
„de. fapte,. nume,. date, maxime, reguli de 'viaţă, „PTo- 

.—
 

„verbe, principii de. reţinut în . viaţă, şi al căror! în- 
țeles poate abia mai târziu „apare. în adevărata. lui - 

Vumină. Nu ne puteri plânge că nu s'a” utilizat; în. 
„destul această particularitate a vârstei. S'a, uzat Şi s'a 
abuzat de ea. "Cine: ştie ce urmări funeste: s'ar “con: - 

stata, dacă n'ar exista. extraordinara putere de reţi- 
nere memorială a:copiilor.. Mortalitatea acestora poate 

“ar-fi şi mai mare. Numărul enorm de. cunoştinţe” şi 
„de fapte noui ce se grămădesc.pe capul lor în'această 
fericită şi îndelung răbdătoare vârstă, 6. uimitor! 
Ce 'de numiri, necunoscute până atunci, ce'de date,.. 
ce. de reguli şi de legi, naturale şi: civile! 
- Plasticitatea . etăţii le supoartă, pe toate. Cuminţe- 

„niapractică a ştiinţei educaţiei pune limite şi „condiţii. * 
O înţeleaptă utilizare a făcultăţii de memorare este o 

. şi întrebuințiirea” ei la: studiul limbilor. :



    

N „ . Aa De: i 

3, Fatu ddolesetujei aduce' cu sine, orizonturi: noui. 

-“Pizicaşte, o repede schimbare, ) desvoltare bruscă'se 

“produce. Figura. capătă. 0: expresie "particulară ; apar 

la băetţi începuturile, viitoatei podoabe a maturită- - 

tii, umbre de musţăţi, de barbă, semnul bărbăţici, 

„cu care se fălesc.. De abia nu -niai: 6 : „copil; si ado- 

Jescentul: se şi crede om mare. > 

In suflct,.un întreg necanism nou se e înjghebeazii» 

- gata: să intre în funcţiune, întocmai cum la-naştere - 

- centrele respirației sunt gata pentru funcțiunile lor. 

“Pornizi şi direcţii noui . do. viaţă ies la iveală. 

-- Emoţionalitatea.- trece, cu impetuozitate vijălioasăz 

: în tendinţă -adtruistă, în simpatie, dusă până. la jert.. | 

“ firea de sine, cu un avânt de fatalitate, care iea.în- 

„“făţişarea supranaturalului, misteriosului. E vârsta. 

cea, mai generoasă care pune cel -mai- puţin pret pe . 

interesul „propriu, individual, :vârsta! care, pentru o 

idee, pentru un sentiment ideal, indiferent dacă e-. 

“concretizat. în o fiinţă sau e' "abstract, îşi sgărilică 

totul. o : . 

i 'Trebuinta de a ui se maşte sub toate , formele, şi - 

: caută să, fie exercitată, macar pe cale mistică. Din. 

0 statistică, -de altfel nu: tocmai complectă,! făchtă 

„de un sociolog americin, se constată: că din 252 de - 

cazuri de: convertiri religioase, 138-s'au făcut asupra. 

“persoanelor: în vârstă cam de Lă ani. Dacă statistica. 

“ar Îi complect, sar dovedi că numărul ar “i şi mai » 

mare. între -15 şi 18 ani. Sile 

Cine. nu cunoaşte, măcar din intăiţie simpatică, 

“această caracteristică 'a omului în vârstă adoles- : 

cenţei, nu va. şti să 0 , inilăenţeze, să aibă! 0 autd- 

2 
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 zitate asupra ei, şi să o ajute în criza, ei sufletească. 

în căutarâa unei individualităţi, unei personalităţi. 
De aceia, epoca cea mai greu de „condus, e'a. ele- 
vilor din şcolile secundare. 

Propunerea de'a pune ca centru al studiilor se- 
“ eundare ştiinţele umane, sociale, literare, cade .de 

acord cu tendinţele caracteristice găsite în natura ado- 
lescenţei. Trebue acelei impetuozităţi . emoţionale, o - 

hrană şi 0 cârmă. Cantitatea de emoţii ce dau lite- 
raturele, studiile morale şi. sociale, pot hrăni Şi COD- - 

duce sufletul în această etate. 

Mai e încă ceva. Dacă vârstă precedentă e a re- 

tentivităței şi a fantaziei, adolescenţa e „vârsta 

independenţei” intelectuale, a. raționalismalui.. Indivi- 

dualitatea caută să: se organizeze pe. toate căile, îşi 

ascultă sentimentele, şi îşi: întreabă propriile sale 

„gânduri. Omul începe a fi: rafionalist, în senzul că 

"mu recunoaşte în adâncul sufletului, ca stăpân ho- - 
-- tărâtor, decât raţiunea, convingerea. Pe când copilul 

chiar avea, nevoe de' autoritate, neputând fi singur 

- susținătorul său propriu intelectual, adolescentul se 

emancipă. treptat-treplat, intelectualmente, şi caută o. 

„ normă de viaţă proprie, care deja trăieşte de'alt- 

minteri în forul său interior. 

“Pentru a hrăni această pornire de raţionalizare a 

” xieţei, incontestabil că, pe lângă cunoştinţele social- | 

humane este în.prima linie necesară filozofia. 

Deci aceste stadii trebuie să fie puse ca centre ale 

„ocupaţiilor claselor liceale, ca centre de. cari să.se 
N 

„a 

1. Găvănescal, — Didictica, ! : az wy



„290 

asocieze celelalte cunoştinţe, şi din cari să radieze 

“interesul asupra tuturor ramurilor de ştiinţe. 

Din însăşi natura sufletească a vârstei, se mai 

“aeduce un mijloc pentru.-a tempera şi călăuzi xijelia 

-. Organizând, astiel,. 

emoţională şi impulsiunile voluntariste. ale adoles- 

cenţei: activitatea, -activitatea productivă manuală, 

munca „în atelier“, ca să spun cuvântul care încă 

poate mai sună straniu pentru starea noastră culturală 

- actuală. Crez, însă, că va veni un timp, când nu va 

exista şcoală, secundară fără un atelier, unde mânele 

- să fie exercitate a modela, şi transforma în utilităţi 

materia brută. -;. ÎN e . . 

- Descărcarea - excesului de vitalitate al vârstei se 

va opera şi prin lucrări uzuale în atelier, şi prin lu- 

d > 

_crări de artă, desemn, pictură,.modelaj ; şi prin munca 

în laborator, şi prin munca intelectuală în discuţii 

conduse şi organizate 1)... ..... 
, 

- 

"1. Fără a avea intenţia de a face o experienţă pedagogică propriu 
zisă, am constatat: însu-ml. cât de dorită,. cât de necesară şi de 
cerută organiceşte 'e discuţia filosofică pentru vârsta elevilor de 

ceu. RE . : A . 
Predând Psihologia la liceul „Matclu Basarab“ din Capitală pela 

1887—88. organizasem zile de discuţii filozofice, mai ales asupra 
ideilor câtorva maxime din Varvenargues şi La Rochefoucaald. 
"Elevii cei mai distinşi, cari credeau că înţeleg ceva din îilozolie, 
şi că au şi 'păreri personale, începeau şi susțineau discuţia ce nu 
se sfârşia decât prin sunarea clopoţelului, spre a se continua, pe 
urmă, în.recreaţie. - pi „ A 

Ă i | discuţii pe chestii generale -de psichologie 
şi de filozoiie, se dă, firește, şi intelectului o ucazie de exercitare; 
dar şi 'mat principal este -că se face şi în_ vâltoarea emoțiilor 
un derivativ,. care le descarcă în consideraţiuni teoretice abstracte. 

+ 
ps
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„Fără îndoială că nu trebuie să st uite nici esce- - 
lentul mijloc al jocurilor, al exerciţiilor corporale). 

Cred 'că din această chestie s'a lămurit cel puţin 
- “mecesitatea de a fi. cercetată din punct de vedere al 

-desvoltării sufletului. S'a, învederat asemenea că | 
-există indicaţii, după cari se caracterizează sufletul 
la diferite vârste, şi că, pe “acele' indicaţii psiho-. 
logice mai incontestabile până azi, trebue să ne 
“întemeiem în alcătuirea. programului, în alegerea . 
„obiectelor de studiu, în succesiunea lor, şi în deter= -- 
aninarea grupelor de ștudii pe clase. - 

| 
* 

  

1. Asupra adolescenței să se vadă înteregantul studiu al lui 
Stanley G. Hall: Adolescence, its psychology and îts relation to 

- physiology, 2 vol. E | 

EL ai Ă ” Ă _ ȘI IN
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„es oment- — PUIUL [n a ea ii nd 
v 

O lecţie bună trebue să, fie dn tot unitar de pre-- 
ocupări privitoare la educaţia complectă. Ca or-ce- 

“ eperă de-artă — căci o bună-lecţie este, de sigur, o- 
operă de artă — trebue să-şi producă, efectul, în mo 
sigur, dar. fără să se vadă munca şi secretul proce- 
dării technice. Toate clipele acţiunii, didactice ale 

„Unei. ore de clasă să urmeze liber şi să vină ca dela. 
sine, în mod firesc cătie încheerea, finală. 
„Această spontaneitate aparentă, care dă vieaţă,. 

căci e luată din legile vieţii, nu exclude supunerea - 
ta anumite legi şi reguli. Tot ce-există în lume se: 

„ supune. unor legi, şi tot ce se face, se face după re- 
guli, cunoscute ori nu de cel ce le îndeplineşte. În - 
9. lecţie bună se .constată respectarea .unor reguli ; ei 
în o lecţie rea, călcarea, lor. 
„Este evident, că. îndeplinirea: cerinţelor: didactice: 

| atunci se realizează mai sigur, când se desfăşoară. 
„ea însăş liber, dela sine, în mod firesc, aproape. a- 

+ 

>
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“tomatie. Aceasta presupune o îndelungată praciică - 
în arta învăţământului sau.un deosebit talent natu- | 
ral. Un artist cult, însă, va fi totdeauna în stare ., 
să-şi expună; principiile technicei sale. Această fa-- 

„_<uliate de auto-observaţie se desvoltă sistematic în .. 
or-ce prilej. de auto-critică, făcută sub controlui unui .. 
observator din afară, care urmăreşte procedarea. şi. 
rezultatul în lumina unui criteriu. 
„Când e vorba, însă, în special de a schița a pl * 

«le: lecţie, înţelesul acestei expuneri prealabile de prin- 
cipii didactice este mult 'mai restrâns. EI se reduce -: 
la însemnarea, în linii mari, a obiectului special al 
lecţiei,. la, indicarea, scopurilor de -urmărit în preda- 
zea lui şi a mijloacelor auxiliare de întrebuințat, în 
atingerea scopurilor, .. 

Redarea coprinsudui, lceţiei arată, în ordinea loa. 
Hlogică, toate edeile esenţiale ale subiectului lecţiei, - 
în redacţie ;sumară, “fără desvoltări “stilistice, ea 
an scurt mernento a tot ce merită să nu se uite a 

"se spune, sau a se face înţeles. | 
Scopurile urmărite merg, în 'preparârea lecţiei, pa- A 

Xzalel cu închegarea logică a coprinsului de idei. : 
Aceste scopuri privesc educaţia inteligenţei, a senti- 

mentului, şi, în limita celor notate mai. sus, a voinţei. 

Pentru “edueăred inteligenței, pianul ar trebui să 
arate ce mijloace şi procedări vor fi întrebuințate 
spre a înlesni aperceperea, a clarifica şi concretiză, 
ideile, a organiza. cunoştinţele. 
„Da, înlesnirea âperceperii, va,servi întroducer ea pre 2-



- gătitoare, adunarea materialului de cunoştinţe, cu a- 
jutorul cărora se va trezi interesul pentru. cele noui. 
şi se va desemna cadrul lor intelectual. 

Pentru clarificarea - şi concretizarea ideilor” vor- 
servi exemplele şi mijloacele de intuiție, cari trebuesc.. 
indicate în plan ca oglindă exactă a. firului ce a. 
urmărit. meditarea lecţiei în spiritul celui care şi-a. 
propus să trateze acel subiect, - 

Organizarea inteligenţei o realizează legătura ce: 
stabileşte între idei asociarea lor prin corelatie. Pre- 
“ocuparea aceazta, care nu poate lipsi în clipa pre- 
parării lecţiei, e firesc să se vadă în schiţa planului, 

prin indicarea legăturilor dintre cunoştinţele date: 
în acea lecţie, și ideile altor obiecte de studiu. : i , 

Natural, la educaţia inteligenței contribue, în prima. 
“linie, stimularea minţei în căutarea adevărului. Ară-" 
tarea însă a metodei actire în plan ar însemna serie- 
rea de. mai înainte a întregei lecţii, ceca-ce este nu* 

„numai inutil, dar imposibil. Euristica 'nu se poate 
face in abstracto, cu un spirit imaginar, decât în. 

"scrieri de literatură sau de filosofie. in arta didac- 
„tică, dialogul euristic își schimbă multe din trăsă 
turile lui plănuite, modelându-le după sugestiile mo- : 
mentului, datorite unor răspunsuri ne-aşteptate. 

Metoda activă stă la temelia întregei lucrări di- 
dactice de predare a cunoştinţelor, în or-ce parte a. 
lecţiei, în or-ce punct al preocupărilor ci 

Şi introducerea, şi exemplificarea,-şi intuiţia, şi 
corelaţia, toate se servesc cât mai mult posibil, de 

— mijloacele destinate a pune spiritul elevilor în ac- 
țiune.



  

Educarea inteligenței. nu este grija unică a pro- 
iesorului. Asta, trebue să se vadă, însă, mai mult din 

„efectuarea, lecţiei, decât din: planul ei tras pe hârtie, 
in acesta din urmă e destul să se indice anumite 

„„ Punete, cele mai isbitoare, în care meditarea lecţiei - 
i-a prezentat profesorului. bune prilejuri de a mişca, 
unul din sentimentele superioare. 

„ Preocuparea humanistă face. parte integrantă din 
0 bună lecţie, trecută prin reflexiunea unei con-. 
Ştiinţe didactice complecte. Insemnarea, ei, ca dovadă, 
a existenţei ei, nu este zadarnică, nici când se re- 

duce Ia simple sugestii, — artă supremă, de preierit, 
; CU siguranţă, predicilor, în cari pot degeneră încei- 
„Cările de a, trezi ecouri emoţionale educative, | , 

Dar nu există, principii didactice cari să nu poată, 
Îi rău înţelese şi mai ales greşit aplicate, Sa ob-- 
Servat de mult că cu cât un instrument e mai de- 

„licat, cu atât cere o „mână mai dibace în mânu- 
irea lui. - Ei Ă 7 

Nu ne preocupă aci modalitatea îndeplinirii piu 
Duluj, ci alcătuirea lui, enumărarea părților lui 

constitutive. | 

„Grija de “cauteaţia, voinţei 'se va învedefa, dacă nu 
altfel 1, prin indicarea lucrărilor de dat elevilor |, 

„SPre a fi făcute acasă — de or-ce îel ar fi ele — în 
SBătură cu coprinsul de idei al lecţiei. 
Nu mai e nevoe să se repete că formarea voinței 
—_ A ! 

I. Vezi Cap? i relativ la Activisn; pag. 230.
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este partea cea iai esenjială a influenţei educaţi- . 
unei şi deci a; scopului şcoalei. Dar ea. trebue să 

'rezulte şi să se vadă din spiritul dominant al. acţi- 
unei întregi “a: unui educator, din spiritul,. domi- 
nant al. operei. şcoalei întregi.. “Spiritul. nu “se poate 

pune însă nici. în litere de program, nici în linii de 

„plan scris. Spiritul este forţa vie călăuzitoare a 
unei conştiinţe. 

Nu mă ocup aci de tormarea sufletului educato- 
rilor, ci numai de schema, activităţii normaăle com- 

-plecte a educatorilor formaţi — formaţi, îmi închi- 

puesc, în "acord „cu normele misiunii lor sociaie. 

Şi mă ocup. şi mai puţin de acei profesori, cari îşi 
consideră cariera ca o banală mecanizare a vieţii, 
menită a procura. mijloacele de traiu, în vederea în- 

- deplinirii, poate, -a altor interese vitale mai direct 
"legate de focarul, conştiinţei lor individuale. Aceştia 
nu au-nevoe de sfaturi pedagogice, cari "dealttel nici 

„nu sunt scrise pentru, ei. 
Acest memento al conştiinţei didactice e schițat 

| pentru acele suflete de educatori, cari vor să rămână 
zii în meseria lor, să găsească . plăcere | în cariera 

"lor, să trăiască intensiv ora petrecută în clasă, cu 
acelaş: drag, cu aceiaşi curiozitate nouă de creator, 

pe cari le încearcă artistul în atelierul - său. 

Mai e necesar să adaug că ori-ce-oră normală de 
clasă. trebue să cuprindă trei părţi: una de revizuire, 

"a lecţiei trecute („ascultarea“), a doua de înaintare 
în cunoştinţe. noui — lecţia, progresivă — a treia de 
asigurare a înţelegerii celor comunicate? =:
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Dacă pentru lecţia nouă se destină, bunioară, cam 
9 jumătate de oră, trebue „ascultării“ să se acorde Ma 

„cel puţin 20 de minute; în cari să intre şi pregă- 
'tirea sau introducerea . în. lecţia nouă. Restul orei, 
cât permit împrejurările, rămâne. să se întrebuinţeze 

„pentru controlarea asimilării, în linii mari şi esen- 
ţiale, a cunoştinţelor noui date în partea progresivă 
a Jecţiei. 

Acest control se poate îndeplini în diferite feluri, 
după natura obiectului, după cuprinsul lecției, după 
clasă. 
-In.unele clase, în cele interioare, o parte din mij- 

loacele de asigurare a înţelegerii şi reţinerii ideilor 

predate se poate, şi e bine să se facă, parţial, trep- 

.
.
-
 

tat cu înaintarea lecţiei şi.cu trecerea dela 0 ordine o 

de idei la alta. 
Diferitele ordini de idei, în legătura Tor succesivă 

„alcătuesc unităţi, cari, deşi nu sunt de . şine. stătă-: 

toare, în înţelesul strict al cuvântului, au “totuşi un 
coprins -de înţeles care se e încheie într'o unitate de 
subiect, 

Oprirea spiritului asupra lor, asupra “fie. căreia, în. 
parte, spre a le. privi integral şi rezumativ, face din: 

ele nişte unități metodice, - cari, ca atari, se pot în- 

semna în plan, ca arătare conoretă ă intenţiei di- 

dactice. a 
“Tot în partea finală a  lecţici intră însemnarea pre- 

ocupărilor de aplicaţii şi de lucrări practice in le- 

gătură cu noile cunoştinţe. căpătate în lecţia pro- 

 gresivă. 

2 

Ce probleme de desleg ai? Ce. bucăţi de tradus ? |
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Ce lucrări de făcut? Ce exemple de căutat? Ce do- 
vezi sau fapte de adunat? + Ce compoziţie de al- 
cătuit ?! 

După natura obiectului, a lecţiei a clasei; ce apli- 
caţii de îndeplinit, în legătură cu subiectul lecţiei ? 

E o „preocupare esenţială, Planul trebue s'0 indice. 

Măestria didactică nu se. câştigă uşor; în orce 
caz, nu. se obţine deodată, integral. Până când înde- 
plinirea, diferitelor cerințe ale unei bune lecţii să. 

"devină, habitus, multe din preocupări scapă din raza. 
gândului şi intenţiei didactice în proces de reali- 
zare, pe când: altele ocupă intensiv şi exclusiv pu- 
terile atenţiei. 

Se repetă, cazul pianistului începător, care, privind 
notele muzicale 'de interpretat, uită să calce clapele ;. 
imcrând cu mâna dreaptă, întârzie: mişcările celei 
stângi; lovind cu amândouă mâinile, uită să calce 
pedala. Ii tebue timp. de exerciţiu prealabil, ca să. 
ajungă, a legă armonic toate: mişcările, şi 'să capete 

acel automatism liber al deprinderii, care se preface 
întrun instinct al acordului dintre -percepţiile vizu- 

"ale ale notelor scrise şi înişcările concordante ale 
LA 

mâinilor. au . -. 

“ Munca. acestei asocieri de acţiuni diverse, e răs- 

_ plătită cu: sentimentul succesului artistic şi cu acela, 

mai viu şi mai cald, al realizării frumosului în ar- 
„monia tonurilor. . 

C răsplată şi mai prețioasă aşteaptă pe artistul 

educaţiei, după munca şi mai grea a contopirii 
“ . . r
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preocupărilor lui multiple în unitatea armonică î 
» unei opere de artă, care este acţiunea lui profesorată.. 

Treptat cu creşterea. măestriei didactice, creşte: 
conştiinţa destoiniciei artistice, întreţinută de efec- 
tele vizibile ale activităţii şi de sentimentul apro;- 
pierii de an. ideal urmărit. 

= 

- 
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