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„Apariția acestei cărți impune anume lămuriri, pe cari
publicul nostru e obicinuit să le ceară. Le dau, deci. Cartea

|:

!

„e 0 culegere: de studii. și articole pedagogico-culturale, apărute în diferite reviste şi

ziare - ardelene.

: Le-am. Scris în:

vremea celor 5 ani de activitate-învățătorească, desfășurată.
la prolile noastre fruntașe din Sălişte și Gurarîului (pro.
Să îște). Eră firesc,ca în ceasurile libere, pe lânsă alte în-.. .
deletniciri de caracter. literar şi științific, să mă preocupe
în primul rând problemele şcolii primare, cu atât mai vârtos, -.
că şcoala ' românească din Ungaria a întrat tocmai. în această vreme — prin votarea legii Iui' Apponyi — în cea.
mai critică fază a evoluției. sale. Prin urmare. studiile..şi. ..
articolele strânse aici, oglindesc părerile cu privire la scoala :
Primară ale unui învăță
delator
sate, care a'stat sub in-

-

fluența celor dintâi impre
“ sguduiitoare,
provocale de ce-".
sii

„ debra lege școlară din 1007. Această împrejurare va explică -deci și nota iperbolică adeseori transformată în accente de“

„>. enervație și revoltă legitimă,. ce - se desface -p'aici-pe-colo
din rândurile mele.
i
A
Alt motiv

>

.: :

care m'a îndemnat să scot această „culegere,

este și faptul numirii mele de coreferent. şcolar în. Consisforul arhidiecezan,la 5118 :Martie a. c; Unii: vor fi rămas
poate. nedumeriți

la :această: numire.:

Lucrurile

spuse

:- precum și cartea de față, surit. chemate să înlăture
. nedumeriri. -. Privitor acum

“aceste studii şi articole —

la. însăși. chestiunile

al căror motor

aici

aceste.

tratate în

este desmențio-

nata lege școlară — cred că și acum” sunt-tot atât de ac„Zuale,ca și pe vremea când s'au scris. - De altfel o seamă
din iipsurile relevate de îiine au fost înlăturate în cursul -: . :::

“celor cinci ani de. perturbație. nemai' pomenităa: vieții in-

“Zerne a școlilor noastre. Cele mai multe din ele însă, precum...
și atâtea altele de cari mam. făcut amintire, mau putut şi...
„nul vor puteă fi multă vreme îndeplinite, pentrucă în.calea

“dor se ivesc piedeci nu numai înterne, ci mai ales exterrie,
_.a căror înlăturare nu stă în puterea. noastră. Prin urmare "ele pot fi cetite cu:-folos, cred, de învățătorii noștri, şi ală.
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nuanță,
“ durea de ei şi de cătră intelectualii români de oriceare rebue
fiindcă problema

școlii primare

este o: chestiune,-c

mai ales
-. Să ne preocupe pe toți întro măsură deosebită, te Orgacunoaş
a
Fără
are.
arzăto
de
atât
este
ea
când
“acum
nici ru
nizația, problemele şi suferințele ei în mod amănunții, ea ŞIapărar
pentru
ețire,
însufl
și
interes
se poate trezi
4

îndrumarea ei spre o desvoltare normalăși sănătoasă. .

Paragina și pustiirea grozavă care a bântuit în acești
de
cinci ani peste şcolile noastre sătești, cer atâtea jertfe ă
muncă

încordată, încât readucerea

acestor altare de cultur

ie
la vieață în scopul realizării problemelor- sale de educaț
tual
actio
sul
concur
ă
reclam
ală,
națion
și
religioasă
turor. elementelor neamului nostru. «Să facem prin
ca
urmare tot ce ne stă în putință,ca să sporim cu părtici
de
suma”
deci
activă,
noastră de energie suma de- energie

fericire şi de izbânzi, a marei oștiri în care luptăm.

lar

accepţia.
“pentru aceasta e nevoie de muncă adevărată, nu în
tor
cugetă
marele
e
înțeleg
o
cum
aşa
uzatăa cuvântului,ci
oară,
superi
cație
semnifi
O
c
primes
cuvinte
cărui
ale
e
Carlyl
sfincând spune că: -<este o nobleță vecinică și chiar o
deseternă
este
ăvie
Trând
în
Numai
..
Muncă.
_“țenie în

. /

Datoria noastră a tuturora, e să alegem pe cea dintâi -

“şi să. urîm

cu toată puterea pe cea din urmă „căci silele. .

zele Sînt...

"- Sibiiu, la sărbătoarea sf. apostoli. Petru și Pavel din

anul

1912.
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„Dr.

Jon Mateiu,

“coreferent şcolar în Consistorul
arhidiecezant
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Temeliile vieţii noastre românești.
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_Vrednicia. unui neam se întemeiază pe cultura ce oare.
Cu cât cultura aceasta este mai deplină şi cuprinde”

mai lămurit vieața.suiletească a poporului cu toate arătările
ei, cu atât poporul se impune tot mai 'mult, el trăește;
statornicindu-și-rostul său deosebit_de -a fi, prin câştigarea
unei vieţi libere şi puternice, descătușată de legăturile pro-

-_tivnice ale împedecării
aceasta

este.

cea mai

ori cutropirii. Numai

cultura” -

când

adevărată -oglindă-a “sufletului

nea-

mului, înfățișând” vibrarea „puternică a acelorași gânduri și

. nădejdi,: numai atunci este cu adevărat acel neam. __
Firește, că o atare cultură, care trebue să fie a tuturora,
“poate veni numai în /imba milioanelor de suflete cari-o

vorbesc. Căci numai aceasta este chezăşia unei dăinuiri
“statornice și sănătoase, menită să înalțe neamurile spre

„culmile desăvârşirii..

-

Aflându-se deci la temelia vieţii fiecărui” popor” limba
lui proprie, ca singura“ condiţie: în putinţă a întemeiă vii- .
torul lui puternic și strălucit de vieţuire, e: firesc să vedem : .
- pornind din vremile cele mai. îndepărtate. până” în zilele
noastre,

mulţime de. neamuri . purtând

lupte înverşunate

_. ori potolite, cu 'cuvântul. sau cu arma sclipitoare întru apă-

area îndărătnicită a acestei temelii de cultură şi de vieaţă:
Pe. paginile. istoriei sunt: “încremenite cu'slove de foc sute.
de astiel de lupte, şi ele dovedesc cu prisosință că numai

.

pentru acele popoare sau isprăvit cu biruință deplină, cari
au fost: neîntrerupt .hrănite de. focul nestâns al dragostei - .
: “puternice pentru. lucrul. mare. şi sfânt ce se chiamă: fimbă. Fără îndoială că, cu încetarea acestor-lupte de sânge,
frământările mau putut şi nu puteau să mântue aici, ci a
să: înceapă o. nouă vreme. de muncă, acum
!
fost nevoie

" temeinică şi stăruitoare, întru păstrarea și îndreptarea acestei
"limbi spre.desăvârșirea deplină. S'au întemeiat deci instituții, |
cari aveau să fie. pentru toate vremile, locurile de apărare .
şi cultivare ale culturii, ale vieţii popoarelor, prin tălmăcirea în limba proprie a sufletului lor deosebit. De aici : înainte toată . munca, toate puterile: sufletești şi materiale
„Sau cheltuit în jurul acestor. instituții, căci se ştiă în. chip
neîndoelnic, că de întunecarea ori înflorirea . acestora e

“legată căderea „neapărată
_POpor.. După

sau

înălțarea” sănătoasă. a unui

neamuri şi - împrejurări,

aceste

instituţii

se

aseamănă sâu'se deosebesc, servesc aceleași sau alte scopuri.
- Ele însă nici odată nu-sau dovedit a
- omsnire, ci „dimpotrivă Sau arătat ca
tenie forme de apărare şi cultivare. La
_după vremuri în cele mai însemnate

vieaţă, în: biserică și școală.
.

îi de. prisos pentru
cele mai de căpe- .
noi ele s'au închegat A.
- două instituţii de -
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„ Dacă cercetăm vieaţa noastră de două

a

mii: de. ani,

vom. află, -că- necontenit am trăit în jurul bisericii, care ne
încălzeă sufletul în dureri

și bucurii, prin. credinţa sfântă

„a legii creştine, Pentru - smulgerea acesteia sau îndreptat
împotriva noastră cele mai neomenești asupriri şi -ispitiri
Sau. pornit cele mai" vijelioase furtuni și primejdii de nimicire. Ele însă 'nici când m'au biruit, pentrucă puterea: care .
„legă suilețul înaintaşilor noștri vrednici

de această biserică.

a credinţii şi a legii, a -sfărâmat: cu. vitejie uimitoare aceste
“haine încercări

de: prăpădire.

«Întreg! trecutul

neamului,

"nostru, toată. cultura lui multă sau -puţină, din cele mai
îndepărtate vremuri şi până astăzi, întreaga lui gândire și
-simţire,

cu

nostiu, se

un: cuvânt:

foată ființa

întemeiază pe

suflelzască

neclintitele

temelii

a neamului

ale

acestei

sfinte credinţe: strămoşeşti, care în gura poporului se nu-meşte. atât “de frumos: lege românească. In aceste .:două:
„cuvinte şi-a tălmăcit. poporul nostru toate: durerile. și nă- -

„dejdile lui, identiticându-și firea sa românească cu această

„

.

=

sfântă” lege creștină, în- semn de -evlavie Şiș recunoştinţă

pentru puterea. de vieaţă ce i-a “dat-o întru suferirea . cu :
bărbăţie a tuturor vitorelor cari Sau descărcat asupra vieţii

lui». Cele. mai frumoase. pagini ale- istoriei noastre » sunt

“ acelea, cari.povestesc despre frământările şi luptele împre-

-.
jurul acestei legi a. bisericii “şi a sufletului nostru. Căci
.
„şi-au dat seama pe deplin înaintaşii. noştri despre adevărul

că, numai în această lege putem trăi, că pierzându-o înce=
„tează şi vieaţa noastră. Drept aceea împotriva tuturor. apă
“săfilor şi robirilor, am adus cele. mai mari şi mai, „sfinte
3

„jertie, de sânge, pentru: a rămâneă

SE

aaa

pururea:

«Statornici în "cinstea de. lege și fară
In focul credinții statornici»

_-dupăcum'. spune . ătât. de
stre. - Şi nu este putere

înţelept - poetul
omenească,

durerilor noa-

care să ne „despartă Sa

de: această sfântă lege.
Noi am apucat-o. întărită. şi bogată dela. cei
" asudat pentru . ea. în atâtea. scurgeri

de. veacuri,

cari
venită

au -ca

“cea mai sciumpă şi mai curată comoară de moștenire, şi
datoria: noastră . de : căpetenie nu „poate. îi alta decât ca,
luând îndemn dela: bărbăţia și vitejia acelora! cari ni-au -

hărăzit-o, să fim aceeași- hotărîţi. şi neînduplecaţi - apărători
„Şi sporitori ai. legsi românești, . devenind astiel . purtătorii
mai departe ai vredniciei strămoşești,. înțelegători cuminţi
„ai rostului nostru de azi, şi împlinitorii, acelor nădejdi sfinte.
„cu cari! au trebuit să se scoboare, în mormânt, înainte de

2.

-

“vreme, -atâtea Sute de luptători. harnici şi cinstiţi. E firesc. .
„deci:să pricepem. din desfășurarea acestor adevăruri, că
numai biserica. cu întreaga ei alcătuire şi “orânduire de pă-

* strătoare: a 'legii:sfinte, .poate fi singurul loc,. unde să fie „cheltuim toate puterile minţii și muncii noastre, pentru a

- păstră pururea, ca cea mai puternică temelie a vieţii noastre. Biserica, mai. cu: deosebire pentru; noi, cei „din țara .
“ăceasta;. este un așezământ, care hotărește viaţa ori moartea
a i ct, «Revista Teiagică> > ăioiie a, A907..

- “ noastră,

Ea este cel mai însemnat izvor de hrană al vieţii

noastre suileteşti. Ei "i-e dat să ne smulgă .din vălmășagul

cumplitei- lupte,” să ne sirecure seninătateaîn suflete, să
ne. ucidă patimile cari ne: orbesc mintea, să aprindă în noi
un. gând şi o -simţire -mai înaltă și astfel primeniţi de o
nouă înviorare să: pornim munca de mântuire. românească
„cu însufleţirea nepilduită a străluciților noştri, strămoși. - După străduințele sfinte ale acelui mare ârchiereu

- care este Andreiu Șaguna, <al cărui chip. cu ochii străbă“tători și larga barbă 'resfirată ă întrat în mintea tuturora»,

:

urmează ca acumsă ne pătrundem: tot mai mult de rostul :

mare

al acestor străduințe, căutând întruchiparea
lor înţe-

leaptă prin munca cea mai stăruitoare.: Dacă acest: mucenic:

al neamului

și-a

cheltuit toată truda vieţii sale, toate pu-

terile: şi înțelepciunea minţii. sale” înalte, pentru a ne da-0

biserică -puternică și. măreaţă,.: îngrădită în acele legi de
o deosebită temeinicie, cari să chizeşuiască păstrarea vieţii

" noastre

pentru toate vremile ; dacă

înțelegem

că :'<acest

maiestos bătrâna fost de pe scaunul său de episcop, ca
_de.pe un tron de. rege, un “cârmuitor de oameni şi
un îndreptător al.vremilor
— cărora
nu li “a supus ca exemplarele obicinuite ale omenirii, ci le-a întors d& pe povâr„nișul lor spre culmea lui»,
făptuire,.
aceia
a întemeerii

cinstite:

săvârşind cea mai. înaltă
vieții noastre sigure și

noi. cei de azi, milioanele “de credincioși, sun.
„tem. obligaţi prin cea “mai puternică datorie a iubi
această
|
“biserică
mai presus de orice, aducând toate jertiele,
pentru a ne păstră prin ea neschimbată legea,
în care. am trăit *

dela începutul obârșiei noastre,

i cf, N, Iorga: Andreiu

Şaguna,

Sămănătorul

pe 1906.

IL
Păstrarea sfintei noastre legi se poate face îînsă, numai
în limba noastră.

|

-

.

-

Ea este cel mai puternic

|

mijloc,

prin. care

inţelep-

- ciunea scripturilor pătrunde în sufletele noastre, întărindu-le .

„cu învățăturile: mari

Fără această limbă .

ale vieţii dzeeşti.

noi nu am puteă cunoaşte îrumseţa senină -a cuvântului
dumnezeesc vestitor de mântuire, cufundându-ne pe încetul. “în prăpastia peirii întunecate. Sunt- popoare cărora. li se propovedueşte legea lui Christos - înaltă limbă de cât a

lor; aceste sunt cele. mai nefericite, căci nepricepându-şi
rostul vieţii, duc: un traiu' chinuit de dobitoace.. Ele, au

pierdut prin limbă. însăşi viața lor de făpturi. ale lui Dum-..
nezeu, sorocite_să! fie pururea împilate şi robite de nea- “ murile puternice şi conştiente;

"Strămoșii noştri. au înţeles ce lucru” mare 'este limba;

- şi drept aceea sau nevoit totdeauna a-i da cinstea ce i-se
cuvine unui lucru sfânt. Pentru aceea şi spune. cântăreţul:
e
î
«Limbă, lege — vorbe sfinte,
La. strămoşi erau. -

o

o

Pentru această /imbă sfântă au trebuit săs 'poarte veacuri |
dearândul cele. mai desnădăjduite lupte, cari întreceau cu :
mult pe acelea pentru </ege». -Ei înțelegeau : bine, că dacă
Dumnezeu le-a dăruit: limbă, a legat de ea şi datoria a o
păstră cu preţul ori căror jertie. Și atât de mult au ţinut.
ei la datoria aceasta,

încât învățatul istoric italian Bonfini .

„a trebuit să scrie: înainte

de

asta. cu patru

despre noi, pe cum urmează: cÂşa

" mânii, încât îţi pare că s'au supra
decât pentru viață».
-

sute

de. ani,

sbuciumat

sau

Ro-

4niai mult pentru limbă,
de noi,. cari am:

-

- fost atât de asupriţi, cari am vărsat atâtea lacrămi de. suferințe, amr ajuns să-fim așezați astăzi în rândul neamurilor
celor mai vrednice. Numai limba botezată cu sângele cald
al atâtor înaintași cinstiţi a susținut viața noastră, îndru-

:

„Numai

astfel. putem

pricepe,

cum

mându-o pe. cărările înaintării de azi...

”

|

ai

—

10 =

“Şi «dacă strămoșii noștri “au 'luptat pe. acest pământ,

dacă ei au muncit, au suferit; au gânditși au visat pe'acest.
pământ, nu-i. nici. unul .din visurile. lor, nu-i nici. una. din .

|

„muncile
'lor cele grele, nu-i nimic din gloria şi din săfe-:

rința lor, care să nu fi lăsat o urmă neștearsă-în limbăs+,.
Limba

povestește întreaga istorie. de mărire şi de du-,

„rere a neamului nostru din cursul celor 'doauă mii de' ani
de. neîntreruptă vecuire

..-

pe

plaiurile „acestor văi ardelene.

:

Dupăce vremea acestor lupte a trecut, am căutât, ca :

toate popoarele înțelepte, locul, &are “pe. cale. pacinică şi
*
liniştită să fie leagănul acestei limbi. Am zidit deci școala:
- a

„românească,
care aveă să fie-de aici încolo locul de adă-

:..-

„"- Post trainic al limbii, ca propoveduitoarea necontenită a : Dă
„+ credinţii noastre statornice în legea crești
. aducăt
nă,
oare: |
3
Ea

de întărire
. şi înălțare,
a- sufletului nostru,
“In

chipul -acesta a ajuns şcoala. să fie a doua ternelie -

“a vieții noastre, -. „.

Am cheltuit bani 'muriciţi cu: sudori: de sânge, :stro-” -:

„Piţicu

>»

lacrimi!
de durere,

pentru :ridicarea

acestor altare:

de învățătură mântuitoare. . Și aşa prin acest deoseb
it, duh”
„de jertiă, am ajuns să avem astăzi în cele mai-m
ulte sate,

..

“şcoli, cari prin frumseța și trăinicia lor, înteme
iată pe banul .
muncit -al țăranilor noştri, - întrec multe. din
cele ale Saşilor

.

. bogaţişi puternici. Cea mai vie dovadă aceasta,
că vrem

„să. păstrăm,. cu toată sfințenia,. moștenirea
mare lăsată de
strămoşi. . Am primit dela ei Sufletul
care. trăeşte prin noi,
am apucat credin
lor, ța
datin:
ele lor, înțelepciunea, pove- ..
țele

și îndemnuri
lor;
le.
am moştenit durerile şi nădejdile.

„lor neîmplinite,

-

„Dacă ni-a rămas acest trecut cu atâteă moşt

.

eniri, noi
„“mavem dreptul să-l ştirbim, ci 'mai
vârtos. să-l întărim tot- ."deauna,;. «căci numai prin aceasta
prinde putere. rădăcina
"Vieţii noastre. “Prin povaţă lui se săvâ
rșeste înfrățirea irai- .„nică
. a oamenilor de un sânge

şi se ridică: stavilă mare

„4 ci. N, Iorga, Lupta pentrii limba româ
nească; București. 1906.

= 1
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|

- împotriva primejdiilora.+1 lar întărirea aceasta 'se- poate săvârşi numai prin limba noaștră.. Numai în aceasta. ni se
lipesc de suflet poveţele bătrâneşti,: istoria părinţilor, bucuria şi durerile semenilor noştri. Numai prin ea. putem”
„cunoaşte sufletul strămoşilor, care ne. cere: să-l ținem rieschimbat,

Prin ea cunoaștem etrăătirițele imari ale: veacurilor -

de sbucium, vieaţa cu legea, . cântecele, jocurile, “portul şi . |
patimele ei, pe cari învăţându-le primim îndemnurile sfinte -. „. ale iubirii şi apărării lor. Efiresc deci să înțelegem, pentruce

- coala, în care stăpâneşte această: limbă, -trebue cinstită,
întărită şi îmbogăţită; Şcoala :aceasta românească, . pentru.
care atâta am. asudat, în care se sădeşte își sufletul copiilor

noştri. dragostea /egii și a limbii strămoșești, şcoala aceasta

pe care se întemeiază toată viața noastră,. trebue. grijită.

Căci <în lupta mare a neamurilor. se ținteşte totdeauna. laaceste: cetăţi, a legii şi a limbii, cari pierzându-se, se. pră-pădește şi poporul. Rămân oamenii, însă fără duhul care-i
„ ocrotiă. Şi nu este o înfăţişare mai jalnică pe acest pământ,”

decât aceea a unei cete de oameni cu sufletul mort.»2. -. |
- Drept aceea,vva trebui să jerttim tot avutul şi toate

puterile noastre pentru școala, care dă viață sufletului nostru. *
Înţeleg aici jertfa” banului pentru acei dascăli ai “noştri, cari spun copilaşilor din carte poveţele înțelepte. ale-slovei. „ “bătrâne, îmbogăţindu-le

mintea” plăpândă

": al sfintei. moșteniri. strămoşeşti».

cu

aurul curat,

Cât de. jalnică şi cât de

:“Trumoasă e. povestea acestor oameni cu fața ostenită.. Cu-.

„vântul lor de dascăli săraci. dă minţilor fragede botezul. înţelepciunii. Când îi vom pierde pb ei, atunci am: îngropat...
nădejdea. noastră, de: mai

bine.- Atunci

-numai, sămânăm

"sămânță. şi numai putem aşteptă seceriș. Atunci ne-a biruit
“ răsboiul».* Temeiul limbii şi al legii noastre s'a sdruncinat,/
| iar. noi.i. cele trei milioane de suilete,: vom începe tânguirile”
Ei

1 cf. Oct, Goga, Tara noastră. ini, aan. 1907.
,
_ 2-idem, ibidem. .
E
n E a
a
Ma
LE - 5 idem, ibidem.

de -durere sfășietoare asupra mormintelor, cari sălășluesc

”

sufletele noastre moarte... - -.:

.

-

a

Căci așane povesteşte slova tristă a istoriei, despre.

toate neamurile cari au părăsit în chip nevrednic biserica

“şi școala lor.

pi

„.«Noi avem putere, avem dragoste de muncă, avem
vânjoșie care supune cele mai mari greută
avemţi,
sănă-

tate sufletească, avem. sprijinul în. numărul şi intind
erea
„noastră. Avem toate însușirile cari. pot aduce la liman
un.
popor. Ne mai trebue să închegăm aceste însușir
i în o -cultură temeinică, care să ne asigure viața pentru
toate

timpurile.
„+

O cultură; care

să se înterneieze

pe sufletul

nostiu, pe viaţa noastră... Căci numai o astiel de

cultură,

care se chiamă națională, poate ajută înaintarea
noastră, izolându-ne de toate influenţele străine, păgubitoare
pentru noi.
„_Legitimarea existenţei „popoarelor,
stă. tocmai: în. în+

“temeierea acestei culturi naţionale... Când puterile
acestora
„se dovedesc neputincioase pentru caştigarea aceste
i culturi -:
ele şi-au pierdut

"„târnată.

pentru

totdeauna

Şi nu este un moment

dreptul

de-o durere

„toare, decât acela, în care un popor
legerii rostului.mare

la viăţa . nea-

mai sgudui.- .

din pricina neînţe-

pentru el a cu/farei naționale,- este . .
“silit să înghenuncheze înaintea jugului
de robie întunecată -“al poporu

lui, care a cultivat cu stăruinţă neîntrerup
tă însuşirile deoseb
„ale ite
suiletului său, pentrua ajunge la aceea
cultură specifică, care-i. asigură viața şi
dominaţia asupra
neamurilor inconștiente, i
Cultura aceasta specifică, naţională, cătră
care trebue
să ne îndreptăm, vine pentru noi Român
ii numai.
prin bi- .
serica şi școala românească. Numai,
ele pot să: ni-o- dea
pe aceasta, .pentru a rămâneă cu sufletul
aceea ce am fost
două mii de anişi a ne câştigă. dreptul
la O viaţă tot mai - .
liberă şi mai conştientă în aceste
văi ardelene pline de „amintirile tainice: ale
vitejiei şi durerei

strămoşeşti. -

.—

3

—

Ă

"Şi dacă- viaţa” nioastră românească

-

cu toate rostizile

ei atârnă dela puterea trainică a şcoalei, și bisericei, vom

înţelege_pe deplin însemnătatea: covârșitor de înaltă a celei.
mai de căpetenie porunci a vremilor. de azi pentru Românii de aici, care în slove mari de foc -pluteşte necon-

tenit înaintea ochilor

noștri,

cerându-ne - fapta

-mare
.

de

jertiă obştească pentru salvarea colier, cari păstrează SuFletul nostru.
:
“Astăzi, mai -mult decât ori când, pătrunzându-ne de
adevărul, că şcoala şi biserica. sunt cele mai puternice. femelii ale vieţii noastre, să ne arătăm toată iubirea de câtă -

este capabil sufletul” nostru, prin aducerea celor mai sfinte

Jertfe mucenicești, - de
mânești. .

Jertia măreaţă
minuni

păstrare

şi

şi -neprihănită

întărire

a şcolilor

a banului

pentru aceste altare 'din partea tuturor

ro-

făcător 'de
Românilor

cinstiţi, iată porunca mare a zilelor de azi |
„= - Săvârşind-această cea mai înaltă faptă de jertiă cul'turală, mântuirea, .care sălășlueşte

în aceste

sfinte

altare,

va îi a noastră şi nimeni nu o va mai putea luă dela noi.

?-

So

facem!

o

N

--De sărbători, -

|

E
praznicul Nașterii Mântuitorului... În svonul tainic:
al clopotelor. de aramă, sufletele creștine: sunt. străbătute
..-

>

-+de fiorul bucuriei -cereşti.. Glasul argințiu al „micilor: colin-:
-

dători pătrunde - dulce, îngerește, dela ferestrile înflorite
„prin condeiul minunat al firii măiestre,.
se." înalță şi. sco-.

> boară în cadenţe mișcătoare,. vestind -în stihuri poetice
în-:
- truparea. dumnezeiască. .
- Na
Sa

În pacea blândă a firii, covorulde zăpadă albă care.
” se, întinde în zările: nemărginite se pare o haină sfântă,
haina “curățeniei, aşternută ci smerenie cuvioasă“
înaintea.

„“*. Celui nou

născut. Și "miile de Oameni, prin

- „mare își potrivesc aceiași

haină albă, care. înalță și înve-.

seleşte. Este semnul praznicului sufletesc.
Poezia luminoasă,

adâncă, plinăde înţeles, care soleşte această
minune Suprafirească, înalță deopotrivă- inimile din colibi
le umilite şi
strălucitoarele palate,. ,. : .-.
Ne
Aceiaşi

.

o tainică che-

contemplaţie, aceiaşi reverie

..

duioa

să se: scoboară asupra minţilor, cari se trudesc
'să desăvârşească
* schinteia divină, ca alcătuire „înțeleapt
ă a Celui . întrupat,
Sufletele

dornice. de lumină. se frământă

neîn

trerupt,
ispitesc: slova: măruntă, plinăde înțelepciu
ne, se adâncesc cui .
„” statornicie sfântă întru. deslegarea'
tainei celei mari. Şi ea *
_ rămâne. totuș în acel văl strălucitor
dar. mistic totodată, pe .
care iscusința minții, omen

eşti
l-a: putut străbate. nici- _ odată, ci i-a imprimat caracterul nustințe
niiei, al religiei.
-.
„Dar
este

legată

pe Vecdei'ea, prin: sârmele de luSa
sufletească,
cari . se : revarsă din. purtătorul
- acestei
taine, ca uri dar, ca o. bin
efacer

„„mină

e,o: sfințenie asupra
ca.
|
omenimei muritoare, pentru
a cărei luminare şi .slobozire-

sa pogorit, umilinduse,
.

în

Ea)

E
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Importarița istorică a. acestui eijenimânt divin: va ră.
mâneă' eternă în filele vieţii omenimei. EI a pornit o nouă
istorie, O' nouă vieaţă, cu. alte rosturi, cu alte - îndemnuri,
cu alte: idealuri:. Credinţele vechi s'au “clătinat, temeiurile”-pe cari” eră așezată cugetarea îngustă şi alcătuirile Subrede
au început. să se: dărâme, iiar, locul lor l-a luat lumina, care
_ povăţuiă şi. îridrumă minteă spre cărările ce duceau în.

* drumul mare al desăvârşirii adevărate.
'Sutletele încreștinate: începeau- acum. să înţeleagă: To"stul vieţii pământeşti, li-s'a dat “măsura valorii lor: adevărate; li:s'a fixat o problemă, 6 țintă ideală, care-i determină:
instinctiv, prin puteri . “tainice, nevăzute, .să slugească ne .“ contenit la altarul” sfânt al acesteia. . Omul pricepeă acum, -

„că scopul vieţii nu este tihna:. domoală, veleităţile” sarbede
-“şi dorinţele. efemere,

ci o luptă

necontenită.

pentru . reali-

zarea problemei de o.sublimitate.divină : desăvârșirea minţii

_

şi a inimii după principiile eterne” ale. începătorului vieţii aa
„ereștineşti;. ee

>
E

|

7 -

Vieaţa . sufletească” şi materială a1 popoarelor. a trecut.
prin schimbări de o notă uimitoare, statornicindu-se la te-:
"meiul lor poveţele și îndemnurile” nouă, cari au. ajutat îîn
- chip: trainic. desvoltarea' ei sănătoasă.

În scurgerea celor” douăzeci de veacuri, istoria şi. cul
- tura neamurilor, cari au -zidit -necontenit pe aceste. temelii -

” creştine, a'ajtins bogată şi. puternică. Şi numai acele po--: a
poare pot aveă sentimentul dăinuirii până. în veacurile. cele
„ mai. îndepărtate, a căror. cultură” adevărată "poartă * adânc

"- imprimată pecetea. principiilor creştineşti. Germanii înain„A

şi Englezii: puternici ne stau mărturie, luminoasă

pentru.

un

popor,

a:
o
|
- “aceasta. - -.
-Alcătuirile rhinţii omeneşti, pentru a: puteă “coniribul:
a?
la ridicarea mulțimilor, cari

singure formează:

- trebue să fie concepute. pe temeiurile neclătite ale „puterii m
:-. morale, care puritică, uneşte și întăreşte, deschizând drumul :
-ciaceririi . culturii „adevărate şi. întemeferii: vieţii. cinstite, Şi,

_ sănătoase, Toate popoarele, cari au ţinut seamă de “aceste
principii, în literatură, în artă,în ştiinţă Şi în munca. privată, s'au ridicat biruitoare de-asupra. Pe când dimpotrivă,
acelea. cari au durat în mocirlele preceptelor murdare, “au

întunecat, s'au ticăloșit, perzându-se
recul înfiorător.
e
Culturile adevărate,

fără urmă

în întunee

din orice timpuri, sunt

sprijinite

„de valorile morale cele mai curate, Spiritele mari ale omenirii au preconizat! drept principiu

statornic

şi neclătit al

oricărei acţiuni omeneşti ideea creștină,

o

- “Puterea mora
a lă
acestei idei a pătruns. adânc în ţe- |

sătura vieţii sufleteşti a popoarelor,

area,

vieaţa şi munca,

. _-

schimbându-le

.-

cuge- -

a

“Dorinţa tainică de a realiză în orice domeniu al muncii
- idealul creştinismului, stăpâniă cu-o putere uimitoare
su-

“iletele omenești.“

cae

Şi eră o_ vreme,

Ia

-

ae

cea a evului mediu, când pretutindeni

mintea eră preocupată excluziv de principiile evangelice.
Toate științele, până chiar și matematica, căutau să-şi
sta-

bilească punctele de plecarpe
e ideea dumnezeirii creştine. -

Frământările -necontenite au dat astfel

naștere unei

turi religioase dintre cele mai bogate și puternice,

litera=-

Din domeni
: cugetă
ul
rii reci şi” abstracte, ideea cre-.
” Ştină a trecut în viața politică, schimbând
cu desăvârşire
organizaţia statelor, aducând noui: concepții
și norme de
guvernare, fixândîn puncte luminate comunitate
a intere=
selor

umane,

|

.

- :

a

„Chiar şi în vieaţa socială și “economică
— și cu deo'sebir

e în: aceasta— principiile „cieştinismului

au produs
„ sguduiri puternice, cari: au făcut: să
se clatine tronurile de
".

„____

aur ale feudalilor. atotstăpânitori,

o

Curentul creștin a schimbat pe deplin faţa
lumii. Oa„ment noui, vieaţă nouă, muncă. nouă
, cultură
eră nou.

O

noutate

plină de binetaceri

nouă. Totul
însă, sănătoasă”

a

17
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cate a intors Omenirea la nelegereă

adevărată: a concep-

ției vieţii.

Şi în semnul acestei idei - creştine Sa pornit pretutin-

„deni munca de înălțate, de mântuire.

- la

decât

noi și nu se va-opri,

Ea _se întinde

cu

deodată

i
.

până

sfârşitul vieţii

omenirii, căci puterea, care sălășlueşte în.ea, este efernă.:
_* Neamurile' înțelegătoare' s'au slujit cu pricepere de ea, po- ..
„vaţa ei a îndemnat. mintea, aducându- le, biruinţa deplină. ,
„Astăzi este 'un.adevăr. neîndoelnic, că. cultura celor
mai puternice. popoare a răsărit. din” aprofundarea senină.
„a

(773 =
oa
o
=

eternelor

adevăruri creștine. ...a

Cultură înaltă, adevărată, nici “nu se mai poate Bri=
„cepe astăzi, fără. să presupunem la temeiul ei , principiile,
|
|
IE
e
“evangelice, -..
E
,
ok ,

„>

„Neamul nostei din. cele mai „vechi. timpuri: şi “până Aa
astăzi, a avut, ca idee conducătoare, ideea creştină. “Vechea
cultură româneăscă este clădită pe această temelie trainică.!" -

“Atât în vieaţa individuală, cât. și în cea. comună, ea stăpâneă. deplin. Începuturile: culturii noastre sunt religioase;
Şi vremea

literatura

îndelungată: chiar,

- exclusiv de. caracter

religios.2 Cultul

care. se” făceă, eră -

acestei

idei: a

.dat

” opere şi oameni de o valoare incontestabilă. Cuirentul bun
şi faptele măreţe 'realizăte prin. el, au căzut 'ca o. mană, ca...
„o binefatere asupra neamului. Pilde avem în două figuri
uriaşe. ale trecutului: nostru, Veniamin Costachi Şi * Andreiu

Sy Șagună.
Cu timpul, lângă ideea creşină șSa mai ivit una, ideca
națională.
Ea

a răsărit din recunoaşterea unor. anume -nevoi fi-

2! ziologice “şi etnice, din conştiinţa . înțelegerii rostului cu '
i totul “deosebit al popoarelor, din „limba, credințele, obice-.
"14 Vezi loga, Istoria Românilor iîn. chipuți' şi-icoane, - Buicureştia.
1905. vol. II, p. 49.şi- urm și. lon: Bogdan, Cultura veche Fomână..
| Bucureşti, 1898. p. 41 și urm. .
2 ct. Iorga, Ist, a religioase, Bucureşi 1904. passim.
-

-
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_iurile şi vieaţa de tot specifică în manifestările ei, care cereă
forme deosebite de păstrare. S'a văzut, că un popor poate
trăi conştient numai prin. cultura în- care. este concentrată

toată bogăţia sufletului său specific, toată puterea de creaţie
- deosebită. a forțelor intelectuale. de :cari dispune. Sa recunoscut. adecă în chip. heindoelnic, că cultura naţională”
“este

singura

stența unui

adevărată, prin

neam și prin

care

se: poate justijică. exi-

care se-'asigură

dăinuirea

cin-

stită şi sănătoasă a popoarelor. Ideea națională se. înstă_pâneă adânc în conştiinţa , naţiunilor, întunecând. pe. cea :
creştină,

«Este doar evident, că în sânul omenirii, popoarele nu ..
au ființă, decât prin cultura lor deosebită, Indată ce imi-:
„“tează cultura altor neamuri, ele se coniundă cu dânsele şi”.
nu mai există.

Şi e tot:atât de sigur,

că

cea hai înaltă

- formă -a existenței: e conştiinţa ei. Numai acele ființe trăesc
„.- în adevăr, cari știu că trăesc, — celelalte „Vegetează. Po:

poarele însă nu pot ajunge --la sonştiinţă deplină, decât.
prin. cultura lor. .
“Un popor nu are “at mijloc - de ase păstra, decât |

desvoltândii-se ca: factor de cultură.

El nu_o._ poate face

însă, decât cultivând însuşirile proprii, afirmând caracterele
„specifice ale: naționalității lui în domeniul culturei. Astfel,
“> cultura umană nu există decât prin națitine.

„a

Naţiunile nu pot renunţă “la cultura lor națională, fără
renunţă la orice cultură şi a nu niai avea fiinţă, Ele nu
pot imită culiura altor” neamuri, fără a pieri, confundân-

__du-se cu dânsele. Aşa că, înstrăinarea, de sine a unei na_țiuni e nimicirea ei.
Când un: popor: nu are "destulă tărie, ca .să reziste

înrâurirei culturale a. celoralalte națiuni şi cade în mod
“statornic sub influinţa lor, el dispare din rândul: neamu„rilor.

Dovezi

sunt.

„Ce

au devenit: Românii

din

şi: din Istria şi unde sunt Slavii din România?

lor se

Moravia.

„Dispariţia -

explică prin absorbire, datorită înstrăinării,

In lipsa

19 2
culturei naţionale, conştiinţa de sine se întunecă şi națiunea
dispare.

Numai păstrând năţionalitătea sa, proprie: însuşiri,
|
caracterul său, energia sa specifică, un popor va puteă îi .
creator de cultură şi prin aceasta va servi în același timp
interesele. proprii de existenţă şi. interesele de propăşire

“ale întregei societăţi omeneşti.

Cultura e - organizaţia lă-

untrică a. puterilor vii ale unui popor, perfecţionarea fiinţei
- lui, şi ca atare, prin însăși natura ei, nu poate îi decât na-

fională.

Principiul ideii naţionale este, conservarea naţio-

nalităţii ca factor necesar al culturei umane.

Nu. ne trebue multă filozotie,. pentru a.vedeă, că rea- ă
Veacul nostru e mai

“cu deosebire. veacul naționalităților. Ideia națională a creat

1

litatea de astăzi “e realitate naţională.

şi păstrează încă toate naţiunile moderne.: România, Grecia,
Italia, Germania, Sârbia, -Bulgaria,. sunt! creaţiuni recente

ale ideii naţionale,
cele mai închegate,

producte . ale naţionalităţii. Popoarele
mai conştiente, niai aprinse de cre-

dinţa în sine, cu un cuvânt, mai naţionaliste, sunt Şi popoarele cele. mai puternice; cari desvoltă o cultură mai să-

nătoasă şi mai bogată. Dovadă Germania, Anglia, Iaponia.
"lar realitatea- de, mâne, tot realitate naţională va îi.
Și noi Românii
cultură bine . definit,

suntem o. naţiune, un principiu - de
şi o putere capabilă de a o realiză:

"In limba, în obiceiurile,

în. podoabele,

în jocurile,

cânte-

cele, poveştile, poeziile sale, poporul român a creat o adevărată comoară de forme, de -simţiri şi de. cugetări origi-

nale, o civilizație proprie, dovedind, că este o individuali.
tate etnică cu însuşiri bine definite, capabil de cultură şi”
de rezistență. Faptul, că el a rămas neschimbat în firea

lui în decursul veacurilor, “în chaosul barbarilor încunju- rători — civis romanus — ne. impune două. precise înda- -.

„toriri, ca “condițiuni ale existenței noastre viitoare:
Intâiu, trebue să. căutăm â păstră fiinfa . noastră na“ țională, fiind siguri, că poporul care a dat atâtea dovezi

- — 20: —

_

de destoinicie, îîn1 împrejurări ătât de neprielnice, — e popor
"de cultură, în stare să contribue Și el cu ceva la înaintarea

"obşteştei civilizațiuni” omeneşti.
“AL

doilea, 'trebue să

căutăm

a desvoltă: cultura noa-

“stră! națională. din. ideia naționalității roriâne, păstrându-i caracterul ei, curat roniânesc.! a
în

-

Am

7

.

*

schițat aceste .păreri ale învățatului

“a

profesor na-:

- ționalist A. C. Cuza, din motivul, că niciodată .m'a fost de
_-o

actualitate

mai arzătoare pentru noi, decât acum, nevoia

“ culturei naționale,
- Dovezile istorice. “clasice ne ârată pănă la eviăcnţi,
că numai. aceasta ne poate păstră viaţa deosebită, numai
"prin ea-ne putem asigură. dăinuirea puternică, pănă în Vea: curile cele mai îndepărtate, .

Legăturile “de continuitate cu trecutul plin de: tradi= iile faptelor şi alcătuirilor măreţe, nu pot fi rupte: astăzi,
ci mai vârtos ni-se impune

ducerea

lor mai

departe

prin

„aceleaşi stăruințe: sfinte pentru întărirea, culturei noastre
naționale,
:
Vremea de azi, inbibată de. miiasmele. otrăvitoare ale tendinţelor de nimicire, pretinde -desfășurarea tuturor. puterilor sufleteşti şi materiale de cari suntem capabili, pentru “apărarea şi păstrarea culturei noastre naționale, în cari se |
“află sufletul. nostru, ființa noastră, cu toate bogăţiile ei. - |

Şcoala, este chemată, în chip firesc, să desvolte și să'

cultive ideia acestei culturi. Cum însă. în urma _politicei,
stăpânitorilor de azi, şcoalei i-s'a. tăiat în parte putinţa ace-

-stei munci, altfel atât: de firească

şi îndreptăţită, rămâne,

“ca această sarcină, această - datorie să o îndeplinească în
„cercurile largi şi în familii, toți cărturarii români, de orice
„= tagmă, cu o: sfântă îidărătnicie.

Principiul
„suși

culturei naţionale a fost preconizat de în

Fiul lui Dumnezeu, . ca . un

libertăţii popoarelor.

postulat

al« desvoltării

Şi
4

că Fat-frumos, Bind, 1906, passim,

a

a

.

—

a

Luptând. deci pentru acest. principiu;. Tuptăr
. Dumnezeu. lar acum, când în căldura” domoală

pentru

a odăilor-

-înpodobite, prăznuim naşterea sfântă a celui care a fixat .
„. ideia creştină şi ideia naţională, ca. idei :conducătoare în -” visața și cultura neamurilor, e bine ca: din. rhijlocul. bu. "“curiilor' familiare să . ne "opriri "gândul şi, „mintea la miile

“de. suflete românești, istovite de întunârec şi: sărăcie, să ' facem pomelnicul: durerilor: „de cari se sfârșesc, şi sguduiiți în sufletele noastre de vocea stânsă a sângelui. în€grit,
„să ne jertiim aurul curat. al minţii şi muncei rioastre pentru

.

ridicarea şi înălțarea. acestor. robi. umiliţi ai intunerecului
“şi pământului, prin. cultura. națională; --

.

Glasul

-

,
îi

conştiinții! noastre „româneşti. cinstite o: cere:

aceasta.

a

Acte gândi în sărbători mari ca acestea 'şi-la nevoile
mari ale neamului, este. un act, ni-numai

de o. înaltă cul- -

tură, ci şi de o imperativă datorie naţională.
lar. punându-ne . în „slujba tămăduirii.-acestor! dureri,
“săvârşim. nu

numai

o măreaţă. dar. şi O frumoasă

faptă

- umană şi- naţională. “*
Să ne trezim deci, iubiţi cărturari români, diăi visurile
=
. dulci. în cari ne vor legănă sărbătorile, pornind cu dragoste.

munca. de desrobire a.multelor mii de vieţi româneşti chi-

Lai

: nuite, cari: de mult aşteapță întruparea cdreptei sărbători». " -

=“

In pragul conferenţelorî nvățătoreşti.
“Suntem în ajunul

descărcării unui nou vifor asupra:

vieţii noastre românești. EI.nu
va îi de sigur nici cel -de pe

noastre arată nenumărate pilde

este. cel dintâi, precum nu?
urmă.. Istoria suferințelor |

de lupte“aprinse” şi îndă-

_ rătnice ale înaintaşilor noştri, lupte cari porniau din fiorul
tainic al dragostei nesfârșite pentru un lucru mare și sfânt,

ce le învăluiă sufletul lor de oameni năcăjiţi. Ne stau măr-“

„turie şi alte neamuri, cari sub aceleaşi sâu alte împrejurări
au purtat aceleași răsboaie
de apărare,

mentă, împotriva. asupritorilor. 7 -

„Luptele acestea se dau însă: numai

înceată

sau vehe-

m
când

în sufletele

mulţimii unui neam se sălășluesc deopotrivă aceleași gân-

duri, când inimile umilite bat de durerea „aceloraşi nevoi
şi amărăciuni întunecate, când adecă ceva mare, neînchipuit

«de mare strălucește puternic ca lumina fulgerelor unei |
nopți viforoase, în mintea mulțimilor primejduite, unindu-le

„= “Si înfrăţindu-le. în potrivirea sufletului lor. |

„ Atari: neamuri

biruesc, sau cel puţin 'se ini;

şi ele

„ trăesc. Dimpotrivă, când un popor hrăneşte gânduri efemere,

când scopuri răslețe. îi irosesc puterile: fără a se
putea
„Statornici în sufletul lui ideia luminoasă, una
și singură,

—

care să-l povăţuiască spre culmile: nemuririi, el va trebui
mai curând sau mai târziu,să 'se prăpădească.
.
„ Istoria pomeneşteşi vă. pomeni și de cele dintâi
şi.
de cele din urmă: cu deosebirea cuvenită.
.
„Fireşte că, de câte ori se ivesc astfel de eveni
mente,

neamurile cu conştiinţă, neamurile . cari îşi
dau seamă de .
rostul lor, se opresc pe o clipă pentru a
trage învățămin-

„tele mari și folositoare pentru îndreptarea vieţii
lor. . Celelalte

„nu O fac aceasta, ci. stăruie: mai departe pe calea
rătăcirii
4

— 23.—
şi nepriceperii,
vieţii. lor. -

apropiindu-se

pe nesimţite, de” apunerea -

.

„Noi nu ne socotim între acestea din urmă avem însă
datoria a urmă pe cele dintâi. Dar nu numai atât. Intreaga |
noastră vieaţă sufletească, trebuie să se frământe. şi să

tresară, când ne aflăm în fața celei mai mari primejdii, ce

„poate.
lui, în
Atunci
ioase,

să ajungă pe un neam, aceea a şuprimării limbei
care mai mult, decât în orice, el se simte zf singur.
nu mai încap vorbele, îndoelile şi tânguirile duatunci hotărirea neclintită de a împedecă răul în

|

înaintarea lui, povaţa aceluiaşiggând, aceleiaşi idei de mân-:
tuire

mare şi sfântă

trebuie să stăpânească

ca un

înger

de vrajă şi îndemn necontenit sufletul milioanelor de luptăi- i
tori. Atunci o biruitoare apărare izvoreşte numai: din înţelegerea desăvârşită a acelui ideal senin, care. nu se „poate
întrupă spre urmărire și . atingere decât numai în Zimba .
unui neam. ,.
nou.
Şi iată, că aceste adevăruri sunt confirmate din
prin luptele zilelor noaștre, cu întregul lor belşug de clipe.

înălțătoare. Nu găsim poate un al:doilea caz în istoria noastră, care să întreacă prin sublimitatea - lui manifestarea

“splendidă şi energică de astăzi. Când. milioanele -de con-

ştiinţe româneşti sunt” sguduite şi cutremurate de. același
sentiment al dragostii sfinte, când țesătura sufletului lor
este străbătută de acelaşi fior. al primejdiei furtunoase ce
se descarcă asupra comorii prin care un popor îşi păstrează
- vieaţa suiletească cu toată bogăţia de tradiţii şi credinţe; .
nu se poate şi nu

este îngăduit, ca aceste

porniri să nu

biruiască şi sufletele înăbușite ale unei anume tagme de. :
„oameni. Şi mai cu deosebire nu se poate aceasta atunci,

când această tagmă de. oameni este pe veci legată, prin :
chiar rostul ei, de „comoara încredințată ei spre păstrare

“şi înmulțire..
€ astăzi, când
E deci în firea lucrului, ca

întregul neam

“românesc în temeiul legilor fireşti poartă cea mai sfânță şi mai - =

A
„puternică luptă de apărare a sufletului său, când prin această .:..
„afirmare a -conştiinţ ei sale înscrie
în istoria luptelor noastre „cea mai strălucită și inai frumoasă: pagină. ce -se poale în-"
„chipui pentru cinstea și vrednicia unui popor, astăzi, acei .:*"
A
apostoli nerăsplătiţi . aio. pânii,
învățătorii, să nu.rămână indi-

ferenţi:în- faţa acestei. rnişcări epocale.: .

*-:

Da

„lată: că se -apropic acele. soboare ale dascălilor,: cari
se numesc: conferenfe, în cari ei pot şi-au datoria să-și deă

* pe faţă. durerile sufletului,: în cari

trebuie să se sfătuiască

- asupra celor maide căpetenie nevoi ale școalei româneşti.
Conierenţele acestea nu-şi pot: aveă rostul, mai ales de.

acum înainte, numaiîn prezentarea

cutărei prelegeri zisă

«intuitivă»,în criticile ușurele ale unor teme mai mult sau. _*
„mai puţin. serioase, sau în indiferența şi -amorțeala ce cu

prisosință se arată la. multe din sufletele acestor soboare.
Ci ele mai mult decât “oricând trebuie să fie locurile, în cari minţile se frământă: necontenit, sufletele îşi chel:
„tuiesc cel mai mare prisode
s puteri : pentru înțelegerea

şi-deslegarea celei mai de “căpetenie probleme a şcoalei
românești, care' este păstrarea“şi întărirea” limbei -strămo- . ..

şeşti, singură capabilăsă scoboare în milioanele de suflete
cultura şi desăvârșirea românească.
Nu

înţelegema

fi exclusiviști, dar'nu

„împotriva "vieţii neamului nostru, - ae
Căci astăzi, când

puteri” păcătul”

sub -vălul ascuns al darului danaic,.

ce.se îmbie dascălilor noştri, se cautăa se sdrobi- orice
“putinţă de înaintarea noastră, dascălii români siliţi de o nevoie
mai tare decât. toată

strălucirea

pierzătoare.a

.

RE

monetelor

": ungurești, trebuie. să-şi facă. prin aceste. confe
renţe datoria * sfântă-care-i obligă faţăde. sutletul neamului
lor. Și aceasta .
„este

numai una: hotărîrea. cui/fivării cu îndăr
ătnicie ' sta- E
Zornică a limbei, care două mii
de :
ani a hrănit neîntrerupt

“conştiinţa noastră: roimânească.: .Pentrucă
temeiu. vieţii, ori» cărui. popor este /imbă lui. «Ea, este
forma cea 'mai înalță, .
în care:se poate

exprimă mai frumos şi mai deplin 'suiletul
-

-

,

“unui “popor. Liniba cuprinde într: formă înțeleasă vecinie:

de. toţi, întrebuințată. necontenit de toli întreaga vieață a
„poporului care o vorbeşte, .-:
"Limba pe. care.0o vorbim. acumă' nu este. numai: limba”.
„românească de' astăzi;'ea. este: ființa. vi& câre ne vine din

timpurile cele: mai depărtate ale trecutului nostru, “ea este
:cea mai scumpă moştenire a strămoşilor. cari au lucrat, |
„generaţie de generaţie, la. elaborarea acestui suprem. pro-

ai

"duct: sufletesc. Strămoșii noştri au muncit şi au. asudat, şi.
„dacă astăzi nu mai, putem vorbi cu ei, ne putem închipui.
ce au

de toate

iost ei, înăinte

din: această

limbă. româ-

_mească, în care şi-au coborit sufletul. şi care trăeşte până Ei
astăzi, pentrucă generaţie - după generaţie au. îmbogăţit-o, Ş

spre a o trimite mai bogată,

mai curată Si. mai i, glorioasă po
-.

ele!

„celor cari vor veni după

PE

-

:

Şi dacă astiel glăsueşte despre. limbă - un mare învăţat .
al neamului nostru, firul. ei.nu se poate-rupe aici, ci mai:

” ales avem, datoria. să-l 'continuăm. astăzi. cu îndoite silințe,
pentru a ne face vrednici de - cinstea lor şi d urmaşilor
noştri, cari aşteaptă dela noi aceleași fapte de vrednicie:
-statornică. Căci numai limba este legătura sfântă, care îace:
unitatea. vieţii sufleteşti . a tuturor părților neamului, îndrep„ tându-l. spre culmile. luminoase cătră cari auu pornit inaintaşii |
“ noştri cinstiţi. - :
Nu ne. putem. amăgă, fără sidotaiă, «de strălucirea ma-"
i

terială a unei. clipe! problematice, - ci în chip firesc din su-

îletul

hotărirea. nestrămutată

nostru trebuie. să răsară.

a:

„aducerii jertiei măreţe pentru vieaţa- neamului nostru, ale
cărui milioane. cu sufletul încleştat . ne 'roagă, să nu le - :
owa
înstrăinăm-copiii, ci să incepem. munca spornică “de. mân“tuire 'românească.

-.

.

:

ă

Şi aşa fiind, va trebui să inţelegeri, că “puvoiul şovi- _nismului nu-l putem şi nu-l vom puteă'opri niciodată. Stă- pânitorii, “noștri. riu vor încercă . nici când să se lase de 5
* ci. Jora, Lupta penitrit limba românească. Bucureşti. 1906,
Rt

Di

a,
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ă

gândul maghiarizării. Ei vreau să fie mulți pentru a putea
„stăpâni, dar mai ales pentru a puteă trăi, <Mulţi. însă, nu
prin creșterea naturalăa unui popor bine orgariizat, trăind
în fericire, ci pe'calea cuceririi de rasă a elementelor străine
„ce le stau împrejur»...
e
„_

Maghiarizarea

nu

ambiţie, ci chestie

'rizeze,.

înseamnă

este

de vieață.

pentru

dânşii o

chestie de:

Şi a-le cere să- nu maghia-

a-i rugă să ne

facă * sacrificiul

dispa-

riţiei lor».!
II
aa
Se
i a
Noi ştim de altcum, că întâia rațiune prin . care un.
popor poate egemoniză pe altul, este superioritatea morală.
Înţelegem și ace
căea,
un popor poate
să fie aservit
altuia prin puterea brută, ori prin lustrul civilizaţiunei sale.
Dar în urma superiorității rasei noastre, a trecutului nostru
" nestrăbătut de îndepărtat şi” glorios fără păreche,
a limbei“

noastre de armonie, și a conştiinții numărului
noi nu mai putem îi supuşi nici unui near. -

covârșitor,
a

Cultură străină, cultură artificială nu se poate

impune

şi nici măcar împrumută unui popor de trei milioa
ne, con. ştient 'de puterea: de vieață ce. bate în sutletul
lui.2—
“Desvoltarea noastră: însă, se: împiedecă în mod''
simțitor prin aceste tendinițe, și-aceasta este.
nevoia care ne

sileşte la-căutarea * Zfuror- mijloacelor posibile, în școală ..!
şi
ori

unde, pentru validitatea deplină a limbei
româneşti
în suiletul copilului. Căci numai aceasta poate
aduce. acea.
cultură

națională, care asigură dăinuirea noastră
pe aceste
moşii de două ori milenare.
- i
„_ «Când un popor — spune lorga,
— îşi dă seamă, că
vieaţa

ce bate în milioane de inimi, -ce lumineaz

ă în milioane de. minţi, nu se aseamănă cu
vieaţa altor neamuri
şi că e "vrednică să fie păstrată pentru_ desăvârşirea şi
: cf, Iorga, Cuvinte adevărate.
Bucureşti.” 1904. + Da
? cî. Eminescu, Scrieri politice
şi literare. București, 1905
42 și urm,
Da

a

-

2

p-

Si

IE
armonia lumii,-că ea cere forme particulare pentru a fi:
statornicită, recunoscută și âdmirată, când, după multe cercetări răbdătoare şi puternice avânturi, aceste forme se află
şi când individualitatea fiecărui scriitor se desface din acest

fond adânc şi larg al rasei sale, conștient de însuşirile ei
— atunci, dar numai atunci trăieşte cultura naţională...»
Şi legitimarea . existenţei - “noastre, numai în întemeiarea

- acesteia stă.

lar (imba” naţională

este. „organul

ei de „Că-.

petenie.
în locul întâi, ce e drept; “din
+
"Această cultură vine
şcoli. Aici însă terenul se strâmtează acum în urma legilor -

Dar nude

nouă de astăzi și a celor. cari vor urmă.
Rămân,

pe lângă altele, “acele ore de

tot.

limbă română

şi istorie bisericească, cari pot și trebuesc folosite de aici
încolo:de o sută de ori mai bine, decât până acum. lată
deci: o: problemă. de căpetenie a conierenţelor învățătoreşti

din anul acesta. . Mai este apoi al doilea terei al cultivării
limbii, care stă afară de şcoală, în familie. ..
Tocmai mă gândesc la” acel substanţial tractat cuminte : scris “de Dr. P. $pan, în «Vatra şcolară», care

.

întemeierea culturei naţio-

—.

"vine: ca o îndrumare înțeleaptă pentru. vremurile de.“
_vifor ce vor urmă. El arată foarte lămurit rostul mare al
familici,: al vetrei părintești în

nale. Şi este vrednic să i-se facă din partea întregei tagme ..

_dăscăleşti

cinstea unei cetiri serioase şi temeinice,

penru

lămurirea chemării ei grele în zilele viitoare.
«Căci: şcoala. (aşa cum va îi de aici înainte) nare nici
o putere asupra familiei, când familia ese în adevăr, și
focul unui ideal arde pe vatra ei, nestâns 'din vechile tim-.
puri ale. strămoșilor, . Aici în familie să se “găsească tot ce
cartea

românească

dă

mai

bun

şi mai

sănătos,

aici să se -

găsească adevăratul cult pentru limba, literatura și cultura
|
.
naţională. Si
rolul
'sate,
„tar pentru cei săraci: şi neluniinaţi “dela
cultural al părintelui de familie €. chemat să-l aibă preotul --

. ii care va tu tot româneşte

şii tniaftora,

asupra

căruia

„. nimeni mare nici o „putere, acasă /a el, .
Ă
- Atunci, dar numai atunci, se va-puteă privi cu linişte

la. orice legi peritru, “desnaționalizares. A
SER

.

aia

-

m...

.

ăi
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Acestea sunt gândurile, cari mai “mult decât ori când

„trebue'să ne ispitească mintea - de adevăraţi. dascăli ai.neamului în conferențele ce. vor. urmă, pentru. paralizarea ziJelor grele. ce -se pregătesc împotriva, vieţii noastre ro-=!

-mâneşti,
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între problemele: :cele “mai. importante; cari preocupă
în vremea diri urmă neamul românesc -din: această. țară,

“şi chiar am puteă - spune că în aceiaşi măsură şi pe Ro-, „+
„mânii în afară de graniţele politice: ale- “patriei, noastre, €e.
desigur problema” şcolii românești:
-Dacă âm 'stărui asupra moțivelor, cari determină aceste *
preocupări, atât de intensive și” “însuflețite în cuprinsul lor,

__ar îi uşor să. ailăm, că ele au o nuanţă comună, o notă:
“universală, „care 'se întimpină în vieaţa sufletească a oricărui
popor.

Sunt

îndemnurile fireşti, cari răsar de câteori un

neami îşi dă, seama de
_unei vieţi

s

sufleteşti

rostul': „existenţei

superioare,

sale, de. nevoia :..

prin: câre un

popor. se:

- poate -înălță la cele mai -strălucitoare culmi de. mărire şi stăpânire statornică, şi care în acelaș timp, e cel mai sigur
şi mai puternic mijloc. de apărare, împotriva opresorilor, îm.
potriva celor. ce calcă drepturile. divine şi. fireşti, statorni--.
„cite deopotrivă: pentru neamul ; omenesc .de pretutindeni; -“Pentru ' această superioară vieață sufletească; care ;
|
- oglindește: civilizaţia. şi deci puterea de stăpânire şi de cu- :
“cerire, cheltuesc diferitele popoare conştiente toată energia
şi puterea . creatoăre . pe care o pot avea...

. „Dela “măsura în care .un. popor

ştie să: folosească. :

această energie a sufletului său pentru alcătuirea unei. cul- .
şi “specitice,: care. să: poarte .. toate. .
_ turi =- trainice, îrumoas€

notele distinctive - ale. însuşirilor sale deosebitoare, „deci NQ-

. ționale, şi care totodată e în stare să exprime

în chip ar

tistic. gândirile şi frământările: 'cele mai adânci .şi. subtile
ale: geniilor “universale, delă'-măsura deci în. care. „poate
robi prin creaţiile sufletului. său privirile “neamurilor, civi- .
lizate atârnă puterea, vrednicia Şi superioritatea lui Si

[-.

i

=

>

BD
E firesc deci,ca luptele pentru cultură ale unui popor
“să arate gradul conştienţei la care Sa putut ridică, sau câ

„această conștiință: mai mult sau mai

puţin

puternică să de-

„termine chiar măsura luptelor culturale şi „mijloacele. prin cari se poartă aceste lupte.
A
a
„Şi cum, diri timpurile cele mai_ îndepărtate şcoala a-.
fost socotită

drept. cel

mai

eminent

tuirea. unei. civilizaţii, unei
„cea

mai

puternică

formă

culturi

mijlos . pentru. alcă-

sufleteşti,

stăpâneşte un popor, eră natural, ca această
formeze

centrul preocupaţiilor statornice

tot cursul desvoltării -lor,
Pentru

singura

sau.

prin care trăeşte, se afirmă, şi

instituție

să

ale “popoarelor în

A

a

-

această școală, care îndeplinește cea mai înaltă

şi mai îrumoasă problemă:a educaţiei sufleteşti, care cre-

iază minunata putere ce-se chiamă cultură, prin care se
biruieşte, şi care constitue” cel mai glorios titlu de mândrie
și de podoabă pentru un popor, Sau -purtat cele mai con"- ştiente și mai stăruitoare lupte şi sau adus cele mai cu-

rate şi mai însuflețite jertie,

Sa

|
Nu este popor, cu o anume civilizație şi ridicat
„nivelul unei conştiinţe oarecare, care să nu poată arătă
„filele. istoriei sale”o pagină frumoasă din stăruințele.
“pentru înălțarea acestei instituţii, păstrătoare a suiletului

culturii sale,

-

“Istoria neamului
-

nostru

-:

deasemenea

la
în lui
şi

|
e în măsură

să

„arate,cu deosebire în veacurile din urmă, splendide
* pagini, de muncă desinteresată şi continuă, de senină
şi caldă

însufleţire pentru- școala românească, pagini, cari vor formă
„0 vecinică mărturie pentru: spiritul de luminată înţelege
re.

și.vrednicie al. înaintaşilor noştri.
altă ocazie î - -.

Am arătat-o. aceasta, cu
a

-".- - Niciodată însă sufletul nostru ma tresărit:mai
puternic,
ma fost înfiorat mai adânc, decât cu doi
ani în urmă, când
după repeţite atacuri pline de ură implacabilă
şi cu urmări

"+ Ci. «Telegr. Rom.» Nrii 74 şi 75 din 1907,.-

dezastruoase. pentru cultura noastră. am primit cea mai pl
ternică,. dar în aceeaş vreme şi cea mai. barbară lovitură
din câte se pot inventă prin mintea înăcrită de cea mai
înverșunată şi draconică pornire împotriva fiinţei şi a cul- a
turei noastre, Dar tocmai această lovitură a“tăcut, ca niilioanele de"

suflete româneşti să fie sguduite de aceleaşi. puternice înfiorări ale primejdiei mari, care atinge cea mai: scumpă
comoară a unui popor, şi să 'se ridice la acel -nivel al în-

suflețirii, care se întimpină numai la neamurile. superioare,
„cu o civilizaţie, care merge departe în trecutul lor sbu-:
ciumat.

„Această. mândră însuflețire, prin care conștiința pu- ternică şi sufletul 'superior al neamului nostru au ieşit iarăși la iveală în cea mai frumoasă înfăţişare 'a lor, a adus
„roade -minunate, cari vor “formă cele mai

glorioase

părţi

din istoria stăruințelor şi jertielor neamului “românesc din
Ardeal şi Țara-Ungurească pentru apărarea : culturii sale.
naţionale, propovăduită şi .hrănită prin aceste şcoli. +
|
Acest spirit âl însufleţirii dăinueşte şi astăzi, și. preo-.

'cupaţiile

serioase şi febrile, cari agită minţile

fruntașilor,

și chiar ale masselor- româneşti în chestia apărării şcolilor

- formează cea mai pregnantă | caracteristică a vremilor de azi.
Interesul” cald: şi potenţat, care- se. manifestă astăzi,.
“ atât în cercurile. oficiale, cât şi în larga opinie publică TO-mânească, pentru acest altar al ştiinții şi culturii noastre, *
dovedeşte, că școala e-pentru noi, ca și pentru alte po-poare, cea mai_importantă instituţie, de-a cărei inilorire
sau lâncezire e legată înaintarea sau căderea noastră. -

- În consideraţia. acestei importanţe extraordinare, cre«
dem că săvârşim- un. lucru. de o utilitate deosebită, dacă “ne permitem să atingem. în cele” următoare, chestia. cul„turii învăţătorimii noastre. -

a

“Şcoala românească e astăzi în cel mai: primejdios
stadiu al evoluţiei sale istorice, “"Dispoziţiile unei legi lip-.

.

i

site de orice, rațiun e: pedagogică, deadreptul absurdă prin -

“tendinţaşi conținutul
ei,. surghiuneşte mintea tinerilor, bă-

[ ieţi, strivind în chip barbar însușirile nobile ale

î] flete crude şi încă nedesvoltate:

“care

În urma

este siluită, ea este . condaninată

unor su- -

programei cu

să 'servească -numai

-j maghiarizarea, prin care se' urmăreşte. în chip statornic și:
-*| îndărătnic nimicirea sufletului: nostru românesc. E silită

„|

deci; prin' forță majoră, să contribue' chiar ea la sinuciderea sa, și dacă stăpânitorii de mâne vorîi înfierbântaţi. .
„de, aceleaşi dorințe.și utopii, ca. infatigabilii “prepotenţi .
- „de „astăzi, e mai - mult decât sigur, că școlile
noastre .
„populare 'vor aveă să îndure cele mai. grele ”. perse=„cuţii din câte se pot închipui, şi “cari. fără îndoială, oricât
„de recalcitranţi am fi, o.vor duce la ruină. Numai schim-

barea situaţiei. politice, prăbuşirea “sistemului corupt şi îuTios, și' inaugurarea':unei direcţii ' sănătoase și echitabile,
„ne. vor puteă scuti de - priveliștea” sfăşietoare .a' tragediei
.:

“şcolilor noastre, e.
i.
SO
„Şi
totuș, chiar în această Situaţie -atât de -execrabilă
avemun factor. puternic, care şi dacă sistemele de guver-..
„> = mare de 'azi, atât de dujmănoase pentru -noi, ar. dăinui
,
e: în măsură să: păstreze” oricând caracterul de adevărată.
„educaţie al şcolii, să. susțină totdeauna “îrumosul rol
ce-l
are, de cultivătoareși păstrătoare a spiritului și limbii
noa. stre-românești,

-

„*

=. Acest

aa

RE

factor: atât de însemnat şi puternic

fătorul nostru, învățătorul român,

|

este

învă-.

pe

>.”
“E cunoscută strârisa şi fireasca legătură: dintre
şcoală
"şi învățător, și în special influenţa de-o puter
e magică, ce „0 “poate exercită acesta” în urmărirea: prob
lemelor sale,
asupra desvoltării sufleteşti a elevilor săi,
„Psihologia

individuală” şi etnopsihol

» deplin această afirmaţie-şi poate aduce nenuogia verifică pe
mărâte exemple
în sprijinul ei,

0

SRR

Ia

..„„ Odată-lămuriţi cui desăvârşire asup
ra acestui adevăr, .
ai nu “mai
încape

_

Ă

.

ă

îndoială, că

a

,

toate

DI

IV

sbuciiumările şi stăruini

Noe

I

:.!

ai

i

- ţele asidue ce le manitestăm astăzi în interesul şcolii, trea |
buie să se îndrepte în mod necesar” şi statornic spre în-:
vățătorimea noastră, singura putere, care în faza actuală:
poate “da 'vieaţă sau poate întunecă această instituție cut.
turală.
Soartea. viitoare: a scoalelor- noastre: o hotăreşte învă-.
țătorimea aceasta, căreia îi revine astiel- una' dintre „cele mai

frumoase și mai sublime -sarcini din. câte se pot întâlni,
aceea, de'a îi, în Vremile de: vitor. şi. primejdie - mare,
straja şi luptătoarea

neadorimită

pentru apărarea

sufletului

neamului, ameninţat cu. strivire: completă, și scoaterea bi-

ruitoare” a acestuia din. vălmășagul și Vârtejul, aprins al
IE
acestei răsboiri cumplite,
ă conştienţă:” naţională,
“neîntrânt
şi
Prin o luminoasă

de care nicicând mam avut nevoie mai mare decât chiar
în vremile acestea şi cele viitoare, învăţătorimea noastră,
însuflețită de cea 'mai caldă iubire 'de neam, va înscrie

cea mai glo-

prin lupta aceasta grea. dar foarte înălțătoare

rioasă şi mai strălucitoare “pagină în istoria luptelor noa-.

stre nesfârşite, și un neam iubitor, din vremile viitoare, o...
va încunună “cu aureola celei mai curate şi mai : senine re-

cunoștinți, eternă şi sfântă.
Precizând

astiel

rolul

.

---_

Ă

-

învățătorimii noastre în. lupta.

mare ce, vom aveă: so purtăm pentru

păstrarea

nefalsifi-

-cată a culturii noastre” româneşti, şi recunoscând extrema
“importanţă, hotăritoare chiar, a acesteia, vom. căută să sta-

bilim condiţiile, cari o pot face vrednică de. acest rol, res-

pective, vom 'căută să ne dăm seamă, prin “ce: va fi. în măsură învăţătorimea noastră: să câştige această biruinţă, glorioasă deopotrivă pentru ea şi neamul din care face parte.
Ne. vom ocupă deci. în cele următoare de, cultura. ei.

„Dacă ne-am permite să. aruncămo. privire. retros"“ "pectivă. asupra desvoltării acestei tagme, ea mar puteă

merge : depârte în veacurile “depărtate. Cauza: se- află cu
- - ușurință, dacă ne. dăm seamă "de împrejurările în cari
a.

„su
Ia
îi.

"trebuit să: se. desfășure 'vieață neamului nostru, sub toate .
raporturile, 7
e e
e
Trăind,:dela începutul formării noastre, sub” diferite
stăpâniri străine, posibilitatea- unei vieţi libere,: neîncătuşateîn .piedecile barbare ale iobăgiei, ne-a fost. confișcată
în așa măsură, încât veacuri de-arândnuul'
sa putut în- *
firipă nici măcar un slab curent de vieaţă sufletească conştientă, Deşi ideile conducătoare nu lipsiau, liberta
tea in-

dividuală şi colectivă fiind sugrumată,: nu se arătau

'spective pentru

o

străbatere

per-

mai întinsă +a acestor idei

“mântuitoare.' În vremile când stăpânitorii au aruncat
câteva: .
fărâme ' din această libertate şi înaintaşilor noştri,
adierile .
unui vântde primăvară caldă a început să trezeas
că sufle„tele aproape: moarte ale celor legaţi de glie,:
chiemândur-i. :
- laviaţă: nouă, la viaţă luminoasă.

Atunci

cartea,
cu slova.
zei
înțeleaptă, a începutsă scoboare' treptele. aurite
ale; pa„»latelor şi să între şi-în colibele celor umiliţi,
:înfrățiț
i de .
- Veacuri cu
durerea şi întunerecul.: Au răsărit între ei
atunci”
"câţiva cu suflete mai tari şi mai spontane,
: cari şi-au luat

rolul de povăţuitori, acumîn temeiul noii
solii a: cărţii, ai
fraţilor de

un sânge: Când au ajuns la un anurne
grad
de pricepere şi conștiență, când și-au dat
seama, că ființarea
lor.
va: puteă dăinui numai în_ marginile.
unei organizaţii

oricât de 'simple, în .care unul să aibă

|
|
a

conducerea, nevoia.
„unei orientări şi luminări își. făceă cărare
tot mai. largă. .
„Biserica

luă ființă şi țăranul strivit află în ea
izvorulde
„alinare și de întărire. Cel mai.
isteţ, în “ cunoștința. unor
"+ rugăciun

i învăţate fără carte dela călugări ştiut
ori, eră preotul... .
| EI povăţuiă, el îndreptă și ai.
lui „ascultau. . Ascultau cu
sfințenie și evlavie, “Acest preot
eră dascălul lor, cel dintâi
v,

pf

Ri

Da

IERI
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dascăl al neamului românesc.: Monokratia diseălimii noastre

Ă

|

„numai dela acest preot poate porni,

Şcoala, în care învăţă acest dascăl eră biserica, Aceasta,

a

rămas până târziu locul unde se împărtăşiă înţelepciuneă

bucoavnei. și dulceața cântărilor
-

sfinte. Abiă

prin veacul -

al XVil-lea răsare școala, cu. problemele ei, deosebită

„biserică. Programa, ei, potrivit împrejurărilor

de.

Şi! “stadiului”

de. desvoltare- în care se află cultura :acelor: vremi, eră
îngustă, “mărginindu- se numai! la catit, şi cântare. “Mai
târziu s'a adăuigit şi scrierea. Căci aceasta eră pregătirea

dascălilor, cari, fireşte, nu puteau da,mai mult decât aveau

|
“și decât primiau ei în «seminarul> mănăstirilor.
. îără
dascăli,
acestor
La atâtă se reducea învățătura
5
ori
culturale
curente
pretenţii de â stăpâni sau determină
nostru”
neaniul
dacă
politice, la cari de sigur: sar fi gândit,
ar îi avut în vremile acelea '0 “independenţă” oarecare. şi,
-“un,grad de conştienţă, potrivit, acestei i independențe sau
cai
“libertăţi.
Lipsind acestea, se înţelege, că nici nu se - puteă €cere
"unui popor:robit dascăli luminaţi şi școli organizate, pe
care. oricât le-ar. fi dorit, nu-i eră: ingăduit nici “măcar să:

Sa

se. gândească la ele. -

În lumina acestor : cunoştinţi restrânse ni se: întățişează dascălul . român până aproâpe de secolul al XIX. E.
adevărat, că încă mai înainte, prin veac. XVII.” principii

- Ardealului, pentru a facilită tendinţele lor de calvinizare,
înțemeiau. şcoli prin diferite oraşe, reşedinţi ale lor, sati ale”
„ vlădicilor noştri, ele însă nu prea erau cercetate de Români,

„fie din pricina depărtării lor, sau “a scopurilor străine și
- chiar dușmane ce le urmăriau.. Aşa de „pildă în Făgăraş

“există încă dela 1657 o 'şcoală “normală (pedagogică), împi seama Românilor din
-. preunată cu.un' seminar teologic, pe

-..- Ţara: Oltului:

|

o

,

7

1 Pokoly, Magyar: protestans eayhăitărteneti adattăr. “Vu, vi,
.
Budapest, 1910. Vezi şi Bunea: Mitropolitul. Sara Brancovici, “Blaj,
"1906, pag 62, .
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Oricirie doriă să-ajungă învăţător, sau preot în aceste

părţi trebuiă să treacă mai întâi prin această şcoală. “Aici,

deci,în comunele oltene, sarîi putut întimpină preoți şi
învățători cu cunoștinți mai întinse, prin cari Sar îi pornit

o puternică

mișcare

culturală. Cum

însă istoria noastră

„nu poate înregistră o astfel. de mişcare, putem spune cu
hotărire, că şi băncile acestei şcoli vor îi fost ignorate din .

partea Românilor olteni, candidâţi. la dascălie și preoţie,

tocmai în urma

_aveă în vedere,

proselitismului” îngust și primejdios

:

...

NE

ce-l

e

Aceşti candidaţi, călăuziți de un: nobil Și trainic spirit
de conservatism, au rămas deci mai bucuros acasă în satul .
lor, învățând dela
- cei. bătrâni rugăciuni de "închinare şi

- * slovenind: cu stăruință buchile
teptarea

unor

zile

mai

bune.

bucoavnei -bătrâne,- în aş..

a

“Așa sa întâmplat, ca aceşti dascăli de pe vremi-să
aibă: un capital intelectual foarte minimal, fără orientări mai

„largi,

mărginiţi chiar.

culturii omenești,

numai

o

la. elementele

|
Insă, dacă ei nu Sau putut ridică în
vărate pregătiri la o cultură şi”o activitate.
în schi
au mb
îndepli
,nit prin Vrednicia și
rol cu mult mai înalt, mai frumos, și mai

primitive ale

ae
lipsa “unei ademai pronunțată,
stăruința lor un
folositor, acela”

de a fi fost, alături de preoți, păstrătoriişi cultivătorii harnici

„Şi. neobosiţi ai vechilor tradiţii

” conservat

româneşti,

neatinsă individualitatea

. fost străjerii şi hrănitorii producţiilor
şilor, şi lor le revine strălucitoarea

noastră

prin

cari ni-au |

etnică.

Ei

au

artistice -ale înaintacinste

de a

îi

„ deapururi vie și neatinsă flacăra sfântă a iubirii susținut
lege și limbă,. în sufletul mulțimilor îngenunchiatde neam
e ”subt .
povara.
celor mai grele asupriri,

i

Eu

Candela acestei întreite iubiri
„ocrotită şi dată nouă ca cea mai scu sfinte prin .ei a fost
mpă moştenire.
Acestea sunt atribuţiile adevărate, cari
caracterizează

mai deplin pe dascălul

vremilor bătrâne,.și în această

şi. Goga,

aureolă senină.îl învăluie

când

atât "de

spune

frumos, atât de cuprinzător și plin de duioşie:

-

ses«Şi n ochii tăi văd strălucind scânteia

i

Din focul-mare-al 'dragostii de lege,
“Ce prin potopul veacurilor negre . -

Ni-a luminat cărările pribege». .

“Versurile acestea cuprind, cea mai caldă apoteoză, din
câte se pot aduce,

în cinstea dascălilor din veacurile apuse.

"Cu aceste atribuţii i-a apucat veacul al XIX-lea, care
“a fost sortit să schimbe -cu. desăvârşire. situația de adâncă
“ umilire.a neamului

nostru,

raporturile,

şi astfel

|
i
pornit cu iuțeală

fulgeră-

sub toate

cu ea deodată şi a dăscălimii.
Vântul de largă libertate

-

toare din apus a răsbitşi la noi, prefăcând în puzderii netrebnice feudalismul şi tirănia înverşunată a celor optsute
de ani însângeraţi. -Revoluţiile, cari au aprins în chip.uisă fixeze

mitor conştiințele amorţite şi încătușate, aveau

în istoria tuturor popoarelor europene începutul unei epoci
noi, unei epoci mari şi marcante, de adevărată prefacere:
socială și
şi renaştere, atât politică, cât şi -cultur- ală,

“nomică.

Viaţa suiletească ajungând

energia socialăşi puterea

din „nou

eco-

în alvia sa,

de. creaţie,. zăcute. atâta vreme .

sugrumate:în massele. inconștiente și lipsite de libertate, .*
cu putere extraordinară, dând naştere: unui„se destăceau
uriaș. curentde activitate și muncă. prodigioasă -pe toate
terenele vieții publice, .
_- Sub

puterea

Aa

e

a

acestor idei

cari cucereau
luminoase,

prin nGutatea şi vraja lor aproape magică, fireşte, că- noi, :
scoboritorii celui mai iubitor popor de libertate și cultură, .

nu puteam rămânea nemișcaţi.- Am_luat

atunci lupta cu .

însuflețire şi vitejie vrednică de admiraţie, şi ea ne-a adus
biruința, câştigată însă mai mult prin concursul împreju- -

rărilor şi al curentului,

care stăpâneă şi agită atunci su-, -

- fletele milioanelor răsvrătite.
pa

_

a

” La 'acestdat “porneşte

mișcarea: de renaştere. a nea-.

„ niului nostru, în toate direcţiile, cu o stăruință. infatigabilă
şi aproape. neînchipuit de' fecundă.”
a

Vieaţa noastră politică şi culturală, bisericească și
naţională, ia'acum drumul, care duce la o organizare temei- ..”
nică, în puterea căreia neamul românesc își croieşte insti-

tuţiile- chemate: să-i. asigure. și să-i: desvoalte . cultura sa
speciiică,
:
E
__...» Biserica primește -o organizaţie trainică, şi cu ea deo- Sa

- dată şi şcoala. Spiritiul "creator,
. gigantic şi genial

al lui. -

Șaguna; a ştiut da cea inai pricepută şi. mai-serioasă soluţie
probleme
și nevoilor.
lor mari, cari sbuciumau vieața nea-

- mului nostru. Având în vedere cultura” poporului, îi trebuiă :: ="
_înâinte de toate.o preoţime şi o dăscălime luminată.
'Ni-o. creiază prin” înființarea: seminarului, cea
- dintâi
"şcoală, care, după veacuri de lungă și întunecată. dibuire,.

- prin rosturile ei Sigure. creştea

o învățătorime în - spiritul

unor învățături potrivite chemării ei: și împrejurărilor, cari
„le-au
dat naştere.. - N
A
".- : Cea dintâi învățătorime cu carte a. fost deci crescută..E
.

„de Şaguna. La început, îireşte, cultura ce li se dă se mişcă -.
în cadre foarte înguste, tocinai pentru că eră 'nevoie' săse țină seamăde cunoștințele lor pregătitoare
. cari
, în.
„_

lipsa școlilor populare se reduceau aproape la zero.
--:"

„Cu vremea'aceste: cadre -se, lărgiău tot mai. tare, așa,

încât cultura lor se amplifică mereu în proporţia
desvoltării: me
_ Şcolii şi a' ştiinţelor, cum şi în măsura rolului
tot mai În-

„semnatal învățătorimii.-

- *

"Astiel avem o. dăscălime, a cărei pregătite pedagogică
.
eră în' conformitate cu. trebuințele şcolii, cui
situația ei de
propoveduitoare a învățăturii, și în armonie cir
pretențiile
"culturii
speciale şi generale ale timpului în care trăiă,
Si
„. Şi dacă retribuţia ci materială -eră disparentă
față de'a
dască

lilor de azi, totuși” călăuziţde
i sentiment
' sfânt
ul al .

datoriei față de

neamul lipsit de. povaţă
și ban,
. cei:de-

-.

e

-

-

-

Ai

Di

.

.
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atiirici îşi împlineau cu o rară căldură şi abnegaţie misiunea.

nici odată săzi vie din partea
“lor înaltă, căreia nu întârziă”

neamului recunoştinţa sinceră şi duioasă, singura retribuţie
în - „înaltă, care scoboară în suflet "mulțămireşi hrăneşte

"chip minunat îndemnurile. de muncă şi jertfă. sfântă pentru -.
înaintarea şi fericirea. celor rămaşi în ufmă.:

-

Această înfățișare o păstrează dăscălimea românească

până în epoca

-contemporană.

„Acum

preia-

însă, în urma

t domeniile, şi cu deosebire ...
în toate
cerilor. cari au urma
se - schimbă şi situaţia de.
„în domeniul, politic şi cultural,

-:..
până-aci ă dăscălimii în multe privințe.
mare
mai
-- Statul” revendică. pentru sine! tot

-

influință-.

şi începe să ice din' drepturile; rezervate pe, sama bisericii.i
ităţi
cu desconsiderarea “desăvârşită a“ autor
După aceea,

bisericești

fixează: legi, cari.să

servească - scopuri străine

și dis"de ale. școlii, iar învățătorii. sunt puşi sub. tutela
.
organe, cari totdeauna au. privit în -noi :persounor

creţia
pe, spulberătorii - -,
. nificarea dușmăniei şi a' urei- implacabile,
; exasperate. lar
“unor visuri, cari îi chinuesc în proporţii
ra _

noastre asup
legile din urmă şterg aproape totăl drepturile

o

şcolii” şi învăţătorimii.

d seamă
Pe de altă parte cultura dascălilor. noştri, ţinân i omeităţi
le culturii în toate domeniile” activ

„de progrese
e,o lărgire. a ei, O
. nești, nu mai eră suficientă.. O. întregir
acum cu
ile sufletești ale „poporului, cari erau
cereau nevo

Se face astfel un *
“înult mai urcate, dar o:impuneă şi statul.
în comparaţie
înainte, un pas- însă destul de mititel,
„păs
se va vedea: din cele ce
“cu-epoca lui Şagună, după cum
dăscălimea contemporană,
“urmează. Căci acum am ajtins lă
ăm cu : cea. mai. strictă
a cărei cultură -vom căută s'o .fix
obiectivitate. :

Şaguna

SD

E

ati

d

ori, . cereă; celor cari. voiau să- ajungă învăţăt
incont
lipsa
în
e medii. ŞI- chiar. numai
clas

două sau trei
se sporeau în” măsură
gentului reclamat de şcolile, . cari.
ătire mai interioară. deosebită, primea şi. candidaţi -cu preg

0

-.

7

a

Căci știind apreciă după cuviință: misi
unea înaltă, ce aveau

7 so săvârșească aceştia în mijlocul popor
ului, numai perso- .
„ nalităţi luminate îi puteau da “garanța
“unei. activităţi con“ştie
nte şi serioase, bogată în rezultate
culturale Şi naţionale.
>
“Astăzi, graţie puternicului curent de
înviorare culturală,
„„. care a străbătutși în -massele “popo
rului nostru, avem un
număr destul de considerabil, şi am
puteă spune chiar un
“surp

lus de tineri-cu carte,

cari Sar puteă dedică

acestei
„Cărieri. Şi ce se întâmplă până în
anii din urmă? Ţăranii
noștri, în dorul aprins de a-și face
copiii «domni», îi trimeteau la învăţătură, fără a țincă

„—— „sufleteşti, Astfel se întâmplă,că băieţiseamă de calităţile lor
mediocri,fără
. însu-

şiri și fără dragoste -de carte,
dar Cari ar îi putut face:
„ispravă “foarte bună apucând
alt “meşteșug, sau: poticnit
"chiar la cel dintâi sau al doile
a an de școală medie, fără a puteă răsbi mai departe. Ce fac
acum părinţii lor? Ispitiţi
mereu de strălucirea unei slujb
e domneşti le părcă rău să:
- întoarcă copilul acasă, despre
care credeau, că ocupațiile
țărănești îi sunt nepotrivite,
şi chiar păgubitoare fizicului
„Său adaptat altui mediu, şi pentr
u a aveă totuşi
un anume
folos pe.urma banilor cheltuiţi,
nu voiau să renunţe cu |
nici un preţla planurile lor.
Cum însă una sau două clase
medii erau cu desăvârșire
insuficiente”. pentru „îmbrăţiŞarea unei cariere intelectuale
avuabile, îşi credeau aproape!
risipite iluziile. Atunci, înto
cmai ca marinarul, care
se
acaţă. de ultima scân

dură a corăbiei sfărâmate”
în vârtejul.
„valurilor furioase, îşi luau drum
ul spre seminar, Deşi nu:
„le păreă' chiar splendidă
slujba de dascăl, - aveau totuși

că prin acest act visul.
lor ia ființă, măcar în parte,
„7
AŞa a ajuns seminarul -să
aibă, din “necesitate, un
„însemnat numă
„"sensaţia,

r de tiheri neisprăviţi,

|

i

a
-- Cuo învățătorime, care
eră lipsită de pregătirea
reclamată prin rolul ce avea
să-l îndeplinească, nu se
puteau
însă deslegă problemele
de. cultură ale şcolii,
Şi nu se
„Puteă arătă un progres
"

vădit faţă de epoca lui Şaguna.
=

'

-

:.
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E adevărat, că seminarul,

prin lărgirea organizaţiei

sale, și prin profesorii ce şi i-a putut câştigă, a căutat să
umple aceste lacune prin o creştere şi. instrucţie cât. se

poate mai solidă şi mai întinsă. Ori câtă stăruință însă sar
fi pus aici, și ori câtă dragoste de carte ar fi dovedit tinerii
ă se clădească un edificiu
acestei şcoli, eră. peste iputinţ'să
cultural tare și trainic, odată ce

să:se înalțe: Când

facă o anume

selecţie,

dar nu 'deplină..A. trebuit să vic

statulși aici, și să fixeze el minimul de patru clase medii,
Astfel ni-a adus un folos nepreţuit, pe. care noiîl vedeam.
înainte, consideraţii însă, cari atingeau interese private, l-au
făcut să întârzie multă vreme, în paguba noastră. Astăzi
deci candidaţii noştri de, învăţători întră în seminar Cu .
aceeași pregătire, ca. aceia din pedagogiile stâtului.
“Şi

ani,

cum

durata

instrucției

trăim în- convingerea,

acum

e

speciale

că viitoarea

de

dăscălime

patru

româ-

nească va puteă sta cu vrednicie sub raportul cultural alături

de învățătorimea - oricărui neam. luminat, şi va îi.în măsură să satisfacă pe deplin îndatoririlor “sale . de luminare

şi îndrumare sănătoasă şi binefăcătoare.

-

Apreciarea aceasta însă, cade: în competența scriito-

rilor. de mâne. - Noi rămânem la dăscălimea - actuală, care
formează obiectul“ preocupaţiilor - noastre. În zugrăvirea
acesteia vom

relevă, cu cuvenită nepărtinire, calităţile cari

o împodobesc; nu ne vom siii însă a face “şi pomelnicul
cari ,de sigur vor aveă darul 'să
scăderilor

mult sau mai puţin sgomotoase

provoace mai

murmure'de nemulțămire,

”
ee
sau chiar de protestare. să
stare
în
ă de proteste mâu fostînsă astfel
Niciodat
rehabiliteze repuitaţii. sfărâmate; sau neexistente, ori să
răstoarne adevărul din jițul său de aur. Noi nu trebue să

„scăpăm

din vedere principiul

înalt, exprimat atât de lim-

“ pede de istoricul Iorga, când spune, că «poleind păcateleîi
unui neam

(sau. unei tagme

zicem

facem cel niai prost serviciu posibib.!

noi)

.

pe cari

lipseau temeiurile

s'a recunoscut: aceasta,a început să:se

cu: linguşiri,:

a

Bucu2 Ci. Neamul românesc în Ardeal şi Țara ungurească.
.
prefața.
vol.
2
1905,
reşti,

.
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E firesc “deci să nu; tăinuim. aceste” păcate, ci. dim- “
„potrivă, să le desvălim. şi să căutăm o înlăturare cât mai
grabnică

a lor, căci

altfel

ele vorîi o vecinică - piedecă:

" în desvoltarea noastră, întinzându-se ca o pecingine
. urîtă,

„care

de sigur ne va opri

.

Să

.

3

RE

în loc şi :ne va înghiţi.

IV

începem cu vieaţa

|

|

-

|

din seminar. “Tinerii: candidaţi,

- cei. mai mulţi, dacă” nu. apro
'toţi,
ap
feciori
e
de ţărani nă- . Căjiţi, vin aici cur dorința
de a-şi câștigă o carieră. Cu pre-

gătire variată, care uneori e mai: mult decât modestă, cu
in-

clinaţii
şi însușir
“ i diferite, ei se aştern pe!'muncă. - Profe-.
“sorii își țin cursurile, elevii ascultă și învață. Unii
serios,
alţiicu mai puţină însuileţire.. "Căci

vocaţia- e O: însușire,

care” nu. 's6 câştigă: prin carte, ci vine cu ' firea -omului
. .
: Astiel se întâmplă, ca oriunde, că studiile pedag
ogice

ir

sunt
pentru o seamă de inși plicticoase,
sau. chiar fade, Aceștia
iîşi caută distracţii.Se găsesc ușor. Faci “plimb
ări, exerciţii:
- “muzical'e,
sau în cazul cel mai rău, iei 0.

carte de
ori îţi permiţi luxul unor. îndeletniciri mai subțiri. _cetit,
Astiel - se întâmplă, că. prin Îniluența unor elemente
puţin disei- .
plinate. și

echilibrate, lipsite de: îndemnurile. unei studi
eri
serioase, se înstăpânesc moravuri ușurele,
cari nu pot fi
„. înăbușite prin reglementări şi pedepse.

: *
E adevcăăr
exem
at
plar;
ele acestea 'sunt puține, dar
„tot sunt în măsură să cangreneze, Întoc
miril

e seminarului .
încă ar puteă fi invocate drept: piedecă
în calea desvoltării „întinse a elevi
lor.

IS

a

Acest argument însă e mai puțin grav,
decât cel care
se poate pune în sarcina elevilor,
dea: nu: aveă
în...
pro- *
porţia dorită spir
itul de însuflețire şi de interes
potenţat :
- pentru. studiile lor, “cari au să le
deă pregătirea specială.
„E foarte 'disparent
țiile obligate

numărul . acelor „elevi, cari pe lâng
ă lec-.

caută prin sârguință neobosită
o complectare

a cunoștințelor dela. cursuri prin
lectură. Cei mulți se mul- .
>

-

-

IS

.
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țăresc cua Iecţiile profesorilor, cari; din cauza orelor și studiilor multe ce li:se impun, .oricât-de bine ar îi pregătiţi
în- materia” predată, nu pot disecă obiectul ce .li-se -im-pune, ci pe lângă expuneri mai scurte sunt .necesitaţi a „indică izvoarele, cari au să complecteze cursurile lor. Aceste
“izvoare fireşte ar trebui consultate.de elevi, mai ales că

“au la îndemână “două “biblioteci

frumoase

în seminar, şi

atâtea afară de seminar, cari le pot oferi din belșug cărțile de cultivare specială. Foarte puțini se. lasă însă ispitiţi
de această îndeletnicire atât de minunată” și "de potrivită
pentru: educaţia .ȘI + „desăvârşirea culturii lor pedagogice.
În schimb cetesc cu un „hiperzel. curios ziarele; cari !
pot aveă un 'rol: educativ, până la” un ânume punct, discu- *
tabil. Studiile serioase, cari. aduc un folos vădit, sunt rare.
Acestea îşi au locul în reviste, cari însă nu prea: atrag,
|
ipsindu- -le ştirile de:sensaţie cari plac, interesează și au

„darul

de a „mişcă nervii.

Literatura. frumoasă

să citește, -

“ dar. nu în măsura în care o cer nevoile sufletești ale omului
„Cu pretenţii de cultură. - "Lipseşte, fireşte, de multeori şi

- gustul, care duce deadreptul la romane de sensaţii, anoste

- şi insipide, cari nu-pot exercită influenţă folositoare asupra .
sufletului, ci dimpotrivă, au „nenorocirea de a-l falsilică și

a-l corupe. .
,
În anii din- urmă,

prin

despărțirea societăţii

de l&c-

tură, care ar fi trebuit să .urmeze de. mult, a început să
răsară în rândurile elevilor „pedagogi un frumos curent.
de însufleţire și mincă serioasă, menit să umple, multele

lacune. în. cultura- invăţătorilor noştri. Pornirile acestea,
cari înfățișează în culori. senine. sufletul viitorilor luminători ai neamului, ne :umple. de adevărată

bucurie,

şi

în.

acelaş timp ne -dau garanţa, că dascălii zilei de mâne vor
îi nişte luptători: conştienţi şi aprigi în luptele noâstre culturale, şi. înţelepţi povățuitori ai țărănimii româneşti.

„E

însă regretabil, 'că' atâţia „tineti: cu

unii chiar de talent, Și cu o mare

calităţi alese,

putere de muncă,

nu

,

— Ma

i

“caută cu destulă tenacitate şi seriozitate să.
întrebuințeze
aceste însușiri.în cursul celor patru ani de studiu
prin lec„turi private asidue,în folosul“ lărgirii şi compl
ectării temeinice a culturii lor, singura care dă măsur
a valorii unui om,
și deci și a lor. Mai ales că aceste citiri
de specialitate
sunt pentru un învățător care nu mai poate
face din școală
un laborator.de experimentăr
după
i 'metode şi şablonuri

"învechite şi condamnabile,un izvor şi O hrană
statornică,
„de cari nu se poate
și nici nu-i. iertat
să se dispenseze.

„Dacă în direcţia: culturii pedagogice nu
se poate constată la elevi o stăruință mai, pronunţată,
cu atât mai mare
inter
es manifestă ei pentru arta muzicală.

În privința aceasta

_ seminarul ia înfăţişarea unui mie conservato
r,
!

Cântarea instrumentală, și cu
de ansamblu, e cultivată cu o rară

- -.

deosebire cea vocală
căldură şi însufleţire.

Rar și drept o minune ar fi, ca trecând pe
lângă seminar,
în vremea. când nu se ţin cursuri, să nu
fi trezit -din gân__durile
tale de accentele,

7

-

când -dulci și variate, când

tari şi
puternice ale unei voci
sau .cor
. disciplinat. Şi rezultă, firește, un folos netăgăduit și din aceste
- preocupări muzi-

cale. Întâi unul special pentru învăț
ători și” altul pentru „Neamul nostru, ajutându-se în măsu
ră simţitoare desvol- |
| tarea. sentimentelor lui artistice, și
prin aceasta, abstrăgând

“dela foloasele

mărunte, contribuindu-se. la

ea fletului său, la, infiltrarea spiritului de sprijinnobilitarsuși de _jerttă
pentru producțiile “noastre de orice „nuanţ
iar în urmă
“ni-se” facilitează stăruințele și pentru crear ă,
ea unei litera.
turi
muzicale naţionale, care astăzi ne lipseşte
încă.
Prin

cultivarea

artei

muzicale

sprijinesc,

și servesc
aceşti tineri, încă din: seminar, mișcăril
e noastre culturale,
„mergând în diferite centre, și chiar
la sate, unde. prin producţiile ce le dâu ridică în chip vădi
t nivelul moral şi” in- *
- telectual al țărănimii noastre.
..
Cam acestea sar putea spune îni gene
ralităţi, cu privire la vieața de seminar a învăţăto
rilor noştri, -ferindu-ne
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'a atinge și alte puncteşi apariţii, cari nu aparţin:în sensul
Ra
strict al cuvântului obiectului nostru.

În stăpânirea acestei pregătiri, mai mult sau mai puţin |
desăvârşite, cum sa văzut din expunerile. anterioare, părăsesc elevii seminarul, ducându-se! la :sate, ca luptători

a
pentru ei,și aici se

chemaţi ai culturii. românești.
Acum începe adevărata muncă

poate cunoaște numai, cât e de intensivă strălucirea spadei

lor de luptă, şi cari sunt vitejii cari o pot .purtă cu vred=. -.
nicie şi o pot scoate biruitoare din. vârtejul acestei svâr-.

i

T.

e

coliri uriaşe!

noSă vedem,-cum se desprinde, icoana învăţătorilor.
priceperea
după
şi
ştri la sate. Cu cunoştinţele câștigate,
.Aici-o

la muncă.

ce o pot'aveă, întră.în şcoală, pornind

.

mulțime. de lipsuri, cu cari are învățătorul să lupte mereu,.
urmează drumul

mizeriile vieții.

Îşi

Prima -decepțţie.

şi cari nu' pot fi înlăturate în grabă.

cumpăt. - Vin

înainte, cu mai mult

apoi

o

Acestea formează o nouă pedecă în calea progresului.

visat de el, Îl opresc-în loc pe o clipă,în urmă-se dumi-

reşte şi stărue. înainte. -Tiebue „să: mărturisim, că: învăţăto- .
rimea nici unui neam nu şi-a îndeplinit în împrejurări ma-

teriale mai grele. și mai_maştere înalta ei misiune

cultu- |

rală, decât învățătorimea românească. Despre dascălii, no„ Ştri putem spune cu deplină” hotărire, dar în acelaș - timp
şi cu o notă de adâncă: melancolie; că ei au -fost în- tot

cursul

istoriei

nerăsplătiţi

<apostolii

şcolilor noastre

ai

pânii», cum caracterizează Gogape ţăranii români asupriţi.
Şi dacă în chinurile statornice ale acestei sărăcii au
ştiut totuş să se jertfească în chip minunat pentru biruința culturii noastre, recunoştinţa ce le-o datorează neamul
va „trebui

să fie cu atât mai

mare,

și slava

în care

va cu-

prinde numele lor cu atât mai strălucitoare! Viitorul apro- *
piat va: pune capăt şi “acestei, sărăcii, şi dacă banul ce-l

___vor primi. este socotit drept: un mijloc de corupție şi de
„primejdie, totuş nădăjduim

tare,că conştiinţa naţională şi

o

,

-

,

a

N

A A

- îlacăra' iubirii de neam -va eşi biruitoare :din acest Scylla

„ şi Carybde, fără ca învăţătorimea noastră să se îacă vino-!

„"Nată de rolul Efialţilor și Terziţilor inconştienți şi scârboşi....
„. Revenind “asupră' cauzelor, cari-au împedecat o vali-" .
> ditare. deplină a” forţelor învăţătorilor noștri, "nu vom.-îri- . „cetă-a recunoaște, că între cele dintâi se. înşirue, cum am
* şi amintit, situaţia
lor: materială, desigur, foarte pițin. stră-. ”
- = lucită. Condiţiile unei vieţi cinstite, cari formează preocu: paţiile.
de căpetenie în grijile zilnice ale 'oamenilor, fiu
„ puteau fi-ignorăte tocmai
de învăţători. . Și “cum” între în-!.
„ deletnicirile, carinu reclamă un capital înai mare! la sate,
ar fi“cele economice, bietui învăţător sar îi dedat şi ace- ..
” stora, meșteșugulsău însă nu-i puteă oferi timpul reclamat :.

„de ele. Astiel, când_în şirul nopțiloi: de visuri: acest suflet”

„trudit ţesea la . răsboiul culturii neamului şi se “gândea:
"cu fiorii unei : bucurii sfinte la. rezultatele 'de “mâne ale

_ niuncii sale, îi făsăriă în aceeaş clipă
al sărăciei, care-l chinuiă

chipul urât şi căscat

mereu. “În urmă

se, întăriă în el

“convingerea, că aceasta îi 'vă fi un “tovarăș. pe .care. nu-l
„Va putea alungă, şi deci începeă să-l privească, dacă nu
cu simpatie, cel .puţin “cu 'o anume:doză de scepticism;
sau răceală sumbră. Cu vremea. au găsit, totuş, cei mai -mulţi mijloacele de a se puiăă scutura. măcar
în parte de
acest. tovarăș nesimpatic, şi a se. ridică la o “situație mate- Tială, care'le îngăduiă împlinirea trebuinţelor mai imperative.

„„= „Să vedem acum cum înțelege acest învăţător problemele. Sale
şi în ce măsură se.crede. obligat a satisface 'ne„oilor sale intelectuale” de ordin superior? |
NR
„1... Cu privirela îndatoririle oficiale, se poate susținea,

„că deși impun

o. stăruinţă și o energie,de

-„bire în împrejurările

fier, cu deose-

actiiale, sunt până la un anume punct

„Cu îngrijire. implinite. Dacă pentru unele“ studii, cum
„limba ungurească, 'se cheltuie” mai mult zel şi se. risipe e
ște

mai multă energie, vinao poartă, sigur sisfemul
; dar trebuie '

-

= 41 =
dv

__să se ştie, că .există îndatoriri cu mult mai înalte decât
,
- cele oficiale,şi anume, cele cătră sufletul neamului nostru
“cu nici un preţ. În- general în
pmerge adeseori anevoe, şi chiar

cari nu pot îi micşorate
„şcoala de. azi instrucţia

bilingvismului, a cât mai vârtos
cauza! acoamtiiin!
se poticneşte, atât din
iata
ga.
e.
[.
se observă în. cultura în: ,
care
tăţii
din pricina defectuozi

vățătorilor „noștri.
Cunoştinţele “pedagogice, câştigate” în seminar, cari -

dupăcum am: spus încă nu. sunt. depline, formează singurul
i
-izvor dela care își iau învățătorii îndrumări pentru orien-.
.
entat.
e,alim
-nu
care
însă,
l
Izvoru
.
- tarea de nevoie în şcoală

prin ploi, dela o vreme; sacă şi dispare. - Şi: cum cei mai

“mulţi din' învățătorii noştri trăesc “aproape

în tot Cursul ac-!

-:

tivităţii lor: numai din zestrea câștigată în seminar, e foarte

firesc, ca într'o- bună

zi, îndată ce nu se mai poartă grijă |.

rşire.
__pentru sporirea ei, aceasta să se epuiseze cu desăvâ
Aşa se întâmplă apoi,

că învățătorul pierde punctele

de sprijin şi de orientare. sigură,
„. acolo, unde se

pretinde

ajungând.

să

dibuiască -

o:muncă fixată înainte, după legi -

închipuiri.
înțelepte. Căci.să nu ne: ameţim cu visuri și
trainică.
.
Realitatea e aceasta: Lipsește cultura. pedagogică

i con--.
- şi întinsă, singura în măsură să ocrotească de. greşel
eme
damnabile şi să rezolve în chip „norocos înaltele probl
se'izosate
la
ajung
ce
îndată
ale şcolii. Învăţătorii noştri
.în- “leazăîn cercul ocupaţiilor. zilnice,-şi trăind. statornic

trun mediu, ale .cărei. preocupări se învârtîn sfere ' ineăpârioare, ajung în m od fatal să fie influinţaţi şi chiar.st
nițide acesta.

-

-

găsi aici,
. Şi dupăce' așa zişii -intelectiaali,. cari se -pot
sar
3

cu carte:
şi în societatea cărora sufletul lor de oameni
mare, şi nu
ste
drago
- arată
simți mai acasă, nu' pr'leea
'discunează
în cari 'domi
prea sunt încălziți de conveniri,
,
.

Pi

-

Dame,

N

.

chiar acute
țiile de ordin superior, ba adeseori au diferenţe
său de fildeş». i
rnul.
- învățătorulse închide şi mai tare în «tu
culturii câAstiel izolat începe procesul de destrămare al

8
- Ştigate în anii de şcoală. Biblioteca, „care -arfi chemată să
apere. împotriva

âcestei

primejdii, lipsește, și chiar dacă e,

„nu-i poate da hrana_potrivită,
e
.
„O Aşa ajunge a nu mai avea înțelegerea cuvenită, nu
numai pentru chestiile - mari, cari agită zilnic vieața. nea-.
- mului nostru, şi chiar'ă altor. papoare, ci mai vârtos nici
pentru însuș îndatoririle. suiletului său. Îndată ce îndemurile spre 'o vieață mai înaltă se întunecă, trebue să ur
meze

în mod

necesar perioda

dă cea mai jalnică înfăţişare
prinsă de inconștiență...

„=
„nu

de eclipsă, care biruește şi

individului,

sau tagmei, 'cu- . -

a

E firesc apoi,ca âjunși odată aici; aceşti oameni să

mai fieîn

stare

a-și

împlini

nici. rolul
- lor. oficios

în

„măsura :cuvenită,- devenind în consecință chiar nefolositori,
- ori constituind o pedecă ei înșișiîn calea progresului cul-

tural. Atunci nici. stima ce și-o revendică în lungi ieremiade și tirade nervoase nu le mai. poate veni din "partea
„celor mulţi, ca o recunoaştere și un îndemn.
a
-

„Căci so spunem limpede.

Învățătorii noștri, cu puține

„excepții, manifestă un interes foarte minimal pentru cul„dura lor proprie:
St
a
„Noi cari învârtim de câțiva ani aceiași meserie,
âm
avut dese prilejuri să ne convingem de corectitatea
ace-

stei afirmaţii. Şi e regretabil, şi chiar te -indignează con-stat
area
ce

trebue so faci, că. dascălii

români,

cari

con-

ș form “firii Românului, sunt uneori de.o sagacitate rară şi
înzestraţi cu însușiri

dascălii oricărui

sufletești, cari lasă

departe

neam, nu pot stă alături de

în

urmă -pe

aceştia

sub

raportul culturii generale şi speciale pedagogice.
Ii
„
“E o ruşine aceasta, care nu se mai. poate toleră
, şi

-“trebue să începem prin:a ne spălă de
ea, inaugurând Pro-cesul.de muncă serioasă, prin care
ne. putem impune cu
vrednicie; storcând respectul care ne
compete, îri puterea
slujbe

i: ce. îndeplinim,

2

i

he

_
E tocmai timpul suprem să se ia aceast
ă hotărîre, şi
„Ă „să_se pornească curentul de înviorare
și premenire a for+

Ă

-

Ea

N

_ Să

=

“țelor noastre, sleite. "Căci astăzi, mai. mult decat oricând,
cultura hotăreşte_răsboiul” aprig
poarelor.

al- indivizilor şi

--

noastre de mai sus, cu -

Pentru a justifică

afirriaţiile

privire la cultura învăţătorimii, mavem

programa

conferenţelor

discuţiile cari se urmează

po-

decât :să analizăm

învăţătorești și să
aici.

al

E dureros

ne reamintim
să 'constați, că

cadrele în cari se imişcă această programă -:sunt atât de
înguste, încât nu pot satisface pretenţiile unei tagme cu
atribuţii

culturale atât de: importante, ca-ale învățătorimii.

Prelegerile

așa zise «intuitive», cari

confișcă în: cea -

mai mare măsură progrăma, sunt obiectul principal al discuţiilor. Făcute adeseori la. întâmplare, cu mai-multă ori .
mai puţină pricepere, şi după- normele unei pedagogi. oneTU-ră

“ginite, ele

nu pot: aduce

Nota

foloase evidente, ci” riâi mult

prilej de 'vorbărie inutilă și interminabilă.
Căci. mai ales-în critizarea- acestor prelegeri ne arătăm forța şi talentul,

depănând la observări, cu. sau fără rost, înțelepte sau ri-,;
„_dicole. Lucrările, cari ar mai puteă salvă reputaţia acestor_
conferențe, sunt puţine, şi lipsind cunoştinţele de: nevoie.
sunt în cele mai multe. cazuri plate şi subțirele.
Lipsinid? informaţia” bogată şi sigură, scoasă din lite-

ratura pedagogică modernă, aceste lucrări nui pot rezistă_
nici
chiar-unei conciliarite crițicii ştiinţifice. Ce -frumos ar
e
fi”să asculți de pildă întro 'conferență pe un învățător tra-.
- tând o problemă din cele “multe ale şcolii, sau ale sale, .
întrun stil limpede şi o limbă impecabilă, deslușindu-o cu un aparat critic, prin citaţii culese, după studiu serios, din -

-- scrierile celebrităților pedagogice! Nu-i așa, Car fi.0 ade-.

vărată revelaţie? Ne-am simți înălțaţi sufleteşte trăind câteva. | clipe în sferele de lumină ale ştiinţei, care trebue să ne preo-

cupe în tot cursul. activităţii noastre. Cât de mult sar ridică în chipul acesta: nivelul_cultural,. nu tocmai . înalt, al
conferenţelor, și ce foloase neprețuite” ar rezultă “din această
ufică pe seamaa învăţătorilor, pentru cari aceste conferențe
pu

a

4

Sa
ar fi cele: mai

minunate, locuri de complectare

lor... Sar puteă

trece apoi

și în

a culturii

literatură, şi în alte

do-

menii, cari au interes pentru un om de carte, cu excepția
politicei militante, dându-se chiar şi numai informații. îrag-

„-»
S

f.

mentare, cari

vată. Pentrucă

în urmă pot

aceste

fi întregite

conferenţe

parlamentele - învăţătorilor unde

se discute toate

prin

trebuiesc

stăruință

-

pri-

socotite: drept

trebue să se

atingă și să

chestiile,
cari îi privesc în vederea.

utili-

_tăţii lor extraordinare. Fireşte, că pentru aceasta ar trebui
să aibă o.altă organizaţie şi cu deosebire să fie
deo du"
rată, care. îngădue Tăsărirea foloaselor mari ce ți-le pune
.

în..perspectivă timpul lung bine întrebuințat, Așa de pildă:

în România conferențele învăţătorilor țin o săptămână.
„
Astăzi însă, cum am văzut, conferenţele nu împlinesc - “aceste probleme, pentrucă învăţătorimea nu € în stăpânirea
acelei. culturi, care e în măsură

să le dea

o soluție

noro-

coasă şi: înțeleaptă.
e
- Cauza principală” trebue. căutată în împrejurarea, că

nu se.ceteşte destul.
„E

uimitor să

tarea învăţătorilor
așa
și în

alte

: -

a

constatezi, cât

de

-

insuficientă

e orien-

noștri în materie
. dă. pedagogie, şi tot

domenii

ale

științelor..

E

foarte

disparent

numărul acelora, cari. înțeleg: adevărul, că fără cunoașterea

pedagogiei- şi. a..ştiinţelor “auxiliare,

cuprinse

în literatura

pedagogică, e imposibil: să. poţi “fi: la înălțimea chemări
i. tale de educator și sămănător al culturii. Cine ține
seamă.

astăzi

de

mişcarea' literaturii

didactice, și câţi “dintre

noi. .

„caută să fie. orientați asupra operelor acestei
literaturi, din
„Care învățătorul. trebue să-şi culeagă . în' mod
necesar
hrana sa?
|
Se
_
-. Foarte puţin
i. Să servim-cu

o dovadă, pe cât: de ca-

racteristică, pe atât și de edificativă,-

„Avem o singură revistă „pedagogică,
aici la. noi, în-„temeiată pe şeama învăţătorilor. E «Vatr
a Şcolară». În ce
măsură e sprijinită? Din peste trei. mii
(3000) de învăţă|“ .

i
.

pn
pi

.

.

o

"tori abiă 184 sau simţit obligaţi s'o aboneze. Ciira aceasta |
"vorbeşte mai elocvent decât
,

Vom

ă

A

LI

mai aduce

2

o întreagă carte,
VL.

un. caz

_

,

|

N

|

...,

i

--

_.

concret, care e în măsură

.

să zugrăvească, nu se poate mai minunat, mentalitatea în-"

vățătorilor noştri. Un caz tipic şi foarte intere sant din psi- .
hologia acestei tagme.

-

Scriitorul acestor rânduri, dându-și. pertect „de 'bine.. .
seamă”de nevoile capitale ale- dăscălimii noastre, cu deo: .
sebire de aceea a unei culturi pedagogice solideşi întinse,
şi-a permis să facă -în

o propunere, în sensul
face pentru conferenţele

conferența

căreia

din anul
tractuală-

1909 *

să fie obligaţi a
învățătorii

anuale un scurt rezumat

despre .

literatura pedagogică a-.anului din urmă la Români, şi încât.
e posibil şi despre literatura pedagogică nemțească şi un- .
o icoană complectă a gurească. Fireşte, nu puteam. cere
tuturor operelor de interes

"a celor mai de seamă.

pedagogic, cari apar,.ci măcar

Fiecare ar fi dat' un rezumatîn

„măsura interesului şi însuilețirii sale...

—- . - -

'Folosul enorm ce ar rezultă pe urma acestei -ocu-: -:

paţii superioare'€ foarte evident. Am crezut că prin această.
nu se poate mai bine, interesele mari propunere servesc,
o.
t
.
pentru.
fixând mijloacele emine-nte
noştri,
„ ale învăţătorilor
se:
defectuoa
de
atât
lor,
culturii
ea ea
iar
și alimeritar
înteme
primită:
fost
a
mea
erea
astăzi. Veţi crede sigur, că: propun

Vă înșelaţi. lubiţii mei colegi au început să se răsboiască,

cu o adorabilă. naivitate, împotriva acestei propuneri. Se"

-

ridică "cutare tovărăş -din generaţia bătrână, foarte - onorabil dealtfel, dar fără intuiţia curentelor.de azi, şi spune

ne putem.
"nu
că noi:
tate,
cu o notă de pretinsă seriozi
.
3.
.
3
e.
“a.
.
.
.
xius
a
7
A
nai ÎL
ceva.
aşa
că
ase,
avântă la înălțimi așa de vertigino

tocmai pentru noi, ci_. să ne -vedem de năcazurile noastre -

răb- -(ipsissima verbal)că avem noi destule. L-am ascultat
- dător,şi ce răspuns i-aș fi putut da, decât un.uşor zimbe
-

4
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„de durere. Vine acum altul. Acesta se deosebeşte mult de.
„celalalt. E un tinăr cu pronunțate inclinări spre locvacitate,
Aşa

cum

se înfățișează, modelat

după reguli

noui,cu ge-

- sturile nu. tocmai studiate,
nu e nesimpatic. Cunoaşte chiar
chestiile culturale şi literare, adevărat că.nu în amănunte,
dar asta ce are a face. Pentru un tinăr ca el, superticiali- tatea se :mai poate toleră. N'ai puteă spune, că. debitează
inepţii sau că-e insipid. Băiatul a înțeles: ce i-ai spus, şi

e chiar.de bun simţ, însăîl vezi că propunerea nu-i tocmai

convine

de.... tinerețele: îşi au -și ele farmecul şi plăcerile,

cari nu se jertfesc bucuros de dragul
„ vedeţi. cum a „adus-o

Şi să

că propu-

nătorul să facă el acest lucru, Căci”e mai orientat, să-l
+ facă singur, și apoi să le comunice și lor rezultatul muncii sale.
Ştiţi
povestea omului, care aveă. nevoie să-și îăcă.

casă. Se duce -la tovarășul său să-l lămureas* că.
Acesta îi!

spune ce are să facă. Ce se socoteşte însă omul nostru?

Zice, prietine, haide fă-ini și casa: acum,eu te voiu privi

Cum lucra
„.

imaltă istețimel - Decât

a

SR

că prietinul nostru

'a strecurat

„un -zimbet, un gest de înțelegere interlocutorului,
şi şi-a
văzut de: afaceri. Ce aș fi putut spune şi eu acelui tinăr

şi celorlalţi colegi, decât că! <Vă înţeleg,
o iubiţi tovarăși,
„ Şi-mi pare rău, că nu vă iubiți propriul vostru suflet»,
.
Vedeţi, aceste

două cazuri sunt: suficiente să arunce

ANN cetera eee

aa

„deplină lumină asupra stărei sufleteşti a dăscălimii noastre,

CE iara
Amaria

-

unei păreri.

de isteţ băiatul. “Spuneă,

„Starea aceasta nu e de loc încântătoare, şi nu corăs- Punde nici pe departe roluluiși misiunei sale culturale,
precum nici trebuinţelor, arzătoare
ale zilei: de 'azi, şi mai

ales ale-celei demâne,

+ În urma expunerilor noastre trebue să declarăm deci

în mod. apodictic,

că învățătorimea” românească

actuală

mare cultura: trebuitoare,. reclamată de pretențiile unui veac
luminat cu acesta, în care trăim. *|

+

.
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_
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Cu acestea am fi ajuns la sfârşitul cercetărilor noa-"
stre, cari au format obiectul

acestui studiu: nepretenţios.

Nam

aceste

avut

intenția

ca prin

anume ambiţii, sau' să reducem

expuneri

să

jignim.

2

reputaţia și valoarea âce-“

stei tagme, din care şi noi facem.parte; şi dacă totuş sa
întâmplat, ca în cursul lor să: spunem . adevăruri” tari, cari

pot răni, și să'relevăm scăderi, cari nu ne fac tocmai multă
onoare, am săvârşit acestea în conştiinţa acelei convingeri

şi credinți cinstite, că desvălind şi fixând cu cea mai deplină obiectivitate lipsurile mari, reale de cari suferim, să

ne deschidem ochii şi să căutăm prin muncă serioasă şi înțeleaptă o cât mai repentină înlăturare a lor. -.. . Acum, când şcoala românească trece. prin cea mai
critică fază a evoluţiei sale, când umbrele negre ale cutropirii își joacă dansul macabru de-asupra acestei instituții culturale, ameninţându-o : cu _strivire complectă, dăscălimea noastră va trebui mai mult decât oricând să fie
la înălțimea chemării. sale.. Această înălțime însă nu se
poate atinge, decât prin minunata putere a culturii, arma
de luptă strălucitoare, care duce la biruință sigură şi. sta-"
tornică, la biruinţa care cucereşte şi. stăpâneşte.
|

p

+ az

|
Un neam întreg, adânc înfiorat -de primejdia care se
„descarcă asupra uneia din cele mai sfinte -și mai scumpe
comori ale 'săle, își îndreaptă “privirile de grije spre. această
dăscălime, singura în stare: so apere şi so mântuiască. Şi
"* dacă existența instituţiei, care - păstrează sujletul nostru,
limba noastră, și prin aceasta” cultura noastră națională, e
legată de vrednicia acestei tagme,

dășcălimea

românească”

contemporană, înțelegând importanța şi greutatea acestei =
răspunderi mari, nu va .puteă. şovăi, ci va trebui, ca în
iemeiul unei lupte îndârjite şi neînfrânte pentru” sufletul
românesc ' să aducă

jertfa eroică

şi glorioasă

pe care

o.

aşteaptă un. neam: iubitor și chinuit de gândurile grele ale
vieţii sale aproape sugrumâte.
Atunci istoria vremilor viitoare

va face

în cuvinte *

pline” de avânt apologia - superbă sau „apoteoza“ “splendidă

-

—

=: e

a: acelor oameni; cari prin. vrednicia: lor. deosebită: au ştiut

„lăsă „urmaşilor: neatinsă „moștenirea
. POpor: Sufletul său genuin,

a

cea mai Scumpă, a unui

|

În conștiența -acestei înalte indatoriri, „Şi pentru câşti-.
garea

acestui. titlu de

cea mai

„de o minte luminată .prin
ST

„unei; culturi bogate

curată “glorie, avem

razele senine

nevoie

și intensive. ale

şi superioare, şi de-o: inimă încălzită

„vecinic de focul.sacru al iubirii” de neam.
„_ .- Acestea sunt condiţiile îni măsură să înalțe

RE
|
dăscălimea

a “românească ardeleană. la treapta unei situaţii de. vrednicie . .
- și stimă aleasă, de unde va'puteă săvârşi cea. mai conştientă

și mai bogată . muncă. de. „luptă

i

naţională,. biruitoare şi

mântuitoare;

Să le ::cucerim deci, iubiți. tovarăşi; prin: iubire
i 'stăruință ; sfântă şi -neobosită!
.
Sa
.

A

ra

„
7

GTelegratui Român

Şi

fe 1900).

N
7
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N

2

. Păreri cu privire la planul de:învățământ
oficial!
|
i
i

E
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|.

|
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- Instituţia despre care se, vorbeşte-astăzi. foarte mult,

:.::.- dar pentru a cărei” organizare serioasă se face din neno-.
Di
Cetind
că.
româneas
_“rocire, foarte puţin,e desigur şcoala
"aceste rânduri, mulți vor fi ispitiți să creadă, — gândindu-se ...

firește, la însufleţirea cu care comunele româneşti au ho- *,
tărit în anii din urmă susținerea şcolilor, că afirmaţia aceasta”:

e cel. puţin îndrăzneață, dacă nu neserioasă. O astfel de: :..
judecată! însă, e rezultatul “unei aparenţe cât se poate de:
înșelătoare, căci realitateae cu desăvârşire alta. : O şcoală îi

"nu-e, tare, prin jertfele - materiale “mai mult sau mai puţin:
naționale -cari se 'aduc pentru ea, ci e tare prin opera

-

de ; i

educaţie“ suiletească . naţională-ce o săvârşeşte. . Cea mai NE
această, educaţie,dă

- mare potență la.care a putut” ridică

ep

orii
măsura:valsale;

E

aa

nu şi naţio-A |,
Că la -noi şcoala e 'nurhai -românească,
| „
“ nală, o dovedește nivelul conştiinţei naționale foarte ame:
„nu numai

al. țărănimii

-noâstre, ci

chiar şi al aşa -numitei -

; se” creadă că denumirea
“Să nu
aristocrații intelectuale
nă:o interpretare greşită
însem
ar
ală»
aceasta de. «națion

si„şi imposibilă a problemelor şcolii, că noi ar trebui,în

.

“ tuaţia de. azi, să' punem şcoala în slujba: unui ideal po-... >...

' litic.. Aşa ceva nu

numai că mar:îi raţional, "ținând seamă

cari d
„de caracterul ei. educativ, ci între. împrejurările:în.
. ----.
ță...
putin
peste
- “trăim, Chiar ceva 'cu. desăvârşire
e
a
”
amnă
A cere' dela școală-să fie naţională, înse
|
pune excluziv pe punctul

de „vedere

"1 Plan de: învăţămân “pentru
Tiparul tipogrâfiei arhidiecezane.

al pedagogiei mo- -

şcoalele poporale:, Sibiiu, 1909,
i

E

„..

îm

—
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|

derne şi nici. decum pe acela al pol
iticii militante. Pedagogia spune că

copilul aparţine unui „POpor,.
care e-o na:

ționalitate, și prin: urmare

„în

el trebue crescu

t pentru aceasta
prima linie, Când zicem deci șco
ală naţională, înţelegem

„Că aici trebue.să se facă educaţ
ie naţiorială, educaţie care
să cristalizeze în suf
letul copilului. cultura neamul
ui său cu

„ toate notele-ei deosebitoa
re.

A face așa'

ceva înseamnăa
-te conformă: legilor firii şi
pedagogiei şi nu insanităţ
ilor
"unor pedagăgăuţi de. cea
mai: detestabilă speţă.
Si
„Că
școala româneascăde
” azi nu dă elevilor educaţie
- națională, și că: prin urmare
nesocotește. cel-mai însemn
at
princi
piu al pedagogiei, e-un

fapt cu desăvârşire not

oric
că e inutil să-l. mai ascunzi,
ci
0
ast
fel
de
reticențăne aduce cel mai mare, rău

_ şi nu numai

posibil, care nu ne va
feri -de un dezastru condam
nabil “şi rușinos, 7
E „uşor să te. încredințezi cât de
puțin : cunoaşte un
elev al clasa tVIi a sufletul neamului său. . Nicăir
i nu se
vorbeşte
mai puţin

o
.

>“

despre popo
“dința lui, vieaţa lui, trecutul luirul românesc, despre cre, decât tocmai în şcoala
-. populară românească. N
a a
N
Principiul jstoric-naţional precon
iza
de
t:
pe
da
go
gi
în'
e,
înţelesul căruia elevul

trebue să treacă în cursul edu
cației sale: în mod sumar prin
fazele de desvoltare culturală
ale
neamului “său, mau fost: mai
mult “nesocotit de altă
școală, decât tocmai de cea
românească. “Se ştcăie
șco:
ala
numai atunciva creşte Cara
ctere religioase-morale, făcând
pe elevi-în stare. să “parti
cipeîn mod activ la progresul
- cultural al omenirii, când în
treaga instrucţie. să întemeia
ză
„Cu
desăvârşire
pe acest

principiu ist

oric. - Căci: zice Rein:
«Omului, care se desv
oi-s
e t
al
poa
te
ă întățişă numai evoluţia, poporului său

în mod accesibil şi ca
să-i stârnească
„interesul; numai
aprofundând succesiv tre
pte
le. principale
2 ale evoluţiei poporu
lui, întrucât există în ex
pu
neri clasice
înaintea. noastră, va put

eă--elevul, încetul cu încetu
l, să fie.
_ "adus la. înțelegerea „pr
ezentului. şi a probleme
lor sale Și
să-şi întărească în acelaș
timp propriul său fel: de a
vedeă»,
--

>

-

-
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Că şcoala românească ma

pututsă

rezolve

până

acum problema sa de educaţie, conform: principiului istoric --

național, are să se atribue” organizaţiei mai“ mult decât șu-.
brede a învăţământului primar, Noi am pornit totdeauna.
dela teotii. străine în organizarea școalei -noastre, impunându-i predarea unui mare magăzin .de cunoștințe: calei-

doscopice, fără nici o.legătură între ele. Nu ne-am gândit
fireşte ca 'oameni învățați ce suntem că Zi//er spune în

„Etica sa filozofică şi lucruri ca: acestea: «Nu a şti multe
de toate ci tocmai contrarul” dela aceasta, să ne fie idealul.
Idealul acesta se periclitează atunci, când sufletul tinărului -

băiat se îngreuiază pfin 6 sumedenie de

cunoștințe

risi- .

pite și împrăștiate. Urmarea - naturală a. acestui metod îna râvnei după ştiinţă. Ceeace
„tortochiat este tâmpirea totală

stă izolat, mare. nici o importanță».

--

Scopul instrucției - e.

Să creeze conştiinţe . unitare, oameni dintro . bucată, cu o
„bogată vieaţă sufletească, din care să răsară energie şi ca-

- pabilitate spre fapte morale. Acest scop însă nu se: „poate |
“atinge

decât

atunci,

când . şcoala

ştie. ce să

propună 'şi

numai. după aceea și câ/, Acel ce este cunoaşterea - 'sufletului poporului în evolua
piului, istoric.
jurul . acestui ce au
În
pline în mod organic, din
părat de nevoie şi serveşte

sesa până astăzi, potrivit. princi-

celelalte, disci-.
să se. grupeze
“cari se -va luă ceeace e neaspre aprofundarea şi Hămuricea

scopului principal. .

|

Acest ce şi cât. ar trebui . apoi prelucrat ! de 'oametii
”
competenţi întrun plan” de învățământ întins şi temeinic, -

care să meargă până. în cele.. mai . mici
formaţie |. fireşte şi nu.ca materie. de
pregătit, pus în mâna învăţătorilor... La
că un astfel de plan trebue conceput
principiului istorie-național, şi nici de
clişeuri.

i

amănunte, ca in-"
pertractat, şi asttel
toată întâmplarea:
excluziv pe .baza.
cum: după vechile

La noi nu există” încă un - astiel de plan, şi lipsa. luiexplică cuc uşurinţă, rezultatele” foarte puţin strălucite. ce.

a,

EI

- le-a putut obținea școala în “cursul mai multor decenii, pe
” teren educativ, cultural și naţional.
- „.. “Din pricina această -cum și a lipsei -de. interes, şi se„riozitate cu:care a' fost tratată! școalacu toate problemele şi slujitorii ei,.de cătră: bărbaţii noştri oficiali - sau - neofi-

„ciali, a ajuns această instituţie în situația nenorocită de azi, .. -“ aproape .incapabilă: să. mai reziste chiar şi loviturilor; mai
“puţin ascuţite, ce i-se. aplică,de cătră adversarii noștri. :-*.
"Ei bine”o astfel de “situație, e cât se: poate. de ne: -

"demnă faţă 'de un: popor, 'care Să_știut ridică în 'anume

: momente la acte de cel mai inalt şi luminos eroism, pentru
- instituţiile sale.. O. prelungire ă «i, în aceste clipe “de
su- ..
„premă primejdie pentru noi, ar. însemnă-o foarte .regret
a=:

bilă inconștienţă, care ne-ar duce
pe povârnișul unui” de” zastru îngrozitor,
.
A
—
“E neapărată nevoie să organizăm,
sau mai bine. să:
Prefacem,

radical, învățământul

nostru -primar. „.Şi aceasta

„câtse poate mai curând, din motive cari nu se pot spune

aici, dar. cari trebuesă se ştie foarte bine de cei
în drept,
şi în temeiul ' acelui” adevăr- liinpede, că nu noi
Susține —

școala, ci ea.ne susține pe noi, cum.a spus cinev
a foarte . - |
“>
" cuminte,

-

aaa

ui
„-- Că'la noi nu. se.ia în serios chestia școlară, nici
chiar.„în aceste zile foarte” critice şi vițioase, o'.do
vedeşte destul
„de elocvent,.şi graba ciudată. cui care s'a
dat: în vileag
„planul.de învățământ. popular. “A reedită acela
ș plan, alcă-tuit.după mostre vechi, ba încă

prin ' unele

ştergeri, po-

„triviri şi adausuri a-l face-c
.mai
eva
rău, nu înseamnă

-

tocmai
mare interes” penițru-o instituţie atât .deimportantă şi atât .
„» de primejduită, Şi pe lângă interes,
mai e .nevoie şi de o
„deosebită pricepere pedagogică, de
sp
care
ren'am
.
puteă E
afirmă că la

noi ar lipsi cu- desăvârşire.. Dimpotrivă,
avem
“câţiva oameni bine orientaţi în probleme
le pedagogiei, cari
„cu! ajutorul unor învățători

aleși, ar puteă da un

y

4

„

plan se-

,
7

N
:

a

aa

a

riosşi temeinic. Această .cooperaţie e de neapărată nevoie ..

ducela .
în temeiul acelui principiu că, fără. teorie practica
piardă .
se
să
riscă
ea
şi
a
“rutină, dar iarăș fără practică, teori
ă de
seam
ţină
'să
e
în norii abstracţiunilor. , Un- plan trebu
ace- a
înţelesul
în
plan
„= aceste principii. Că noi nu avem un

stor vederi; un plan cu. cadre. largi și- luminoase, pentru
=: acesta nu pot fi învinuiți atât de. mult cei cari l-au alcăînsăr"“tuit, cât mai vârtos âutoritatea care „le-a dat aceastăte che-. .
cinare, şi 'care în urma superficialității cu câre priveş

-

_stiile serioase, le-a impus un teren de muncă, strivit între.

că, şi
nişte. bariere foarte înguste. Așa se întâmplă apoi
data
prin
umai
nou.n
e
însă
t.
care
„nul plan de învăţămân
trebui
ar
ce
noui
ile
lucrur
„tipăririi sau retipăririi, nu şi prin

*..să le cuprindă,se prezintă în condiţii: nemulțărnitoare. “Aşa.

ale .
cum €, înseamnă, întie împrejurările: execrabile de:azi
ire.
reven
o“
„şcolilor noastre mai: degrabă o recidivă, decât
.

nevoilor noastre Esu-.
agogiei modernşiea- P
-la vederile ped
e
II
-

-

_

„ fletești.

e,păarem
să expun
Ne vom permite în cele următo
aceasta
şi
plan,
în
__rerile noastre cu privire la cele cuprinse

cât se” poate de .curând,:
ar trebui. s'o facă.toți învățătorii,
l “acesta,
Din 'suma de: observaţii:ce sar. câştigă în chipu e planul
tor
sar puteă'apoi.constată cât de puţin corăspunză

men= =
actual, şi cât de: mare e nevoia «unei noui funda
întins şi

- tări-a învățământului.

- temeinic.
.

Vom

î

m

a

e

Di

Întâi
luă disciplinele în.ordinea “expusă în plan.

vine deci.religia.
"Se

primar», pe bază unui plan

.

E

instrucție, ştie că, scopul şcolii e șă .crească, prin.

a unui om, a zis -Flercaractere religioase-morale. «Valoare
lui

după puterea”
--bart, se-măsură nu.după știința lui, ci
ra morală, aceea care.
„. de a.voi ceeace” înseamnă că: cultu
îață de cul-.
formează voința, este mai importantă cu mult
ucția mare va“ tura intelectuală, izvorul de cunoştinţe, Instr
moral. Ideea“de.
“loare- decât dacă năzuieşte spre un scop

.

5

moralitate
_ trebue
„ Scopul

—

să

60

—.

predomine : în

suprem al educaţiei

întreg. învățământul.

e virtutea».: Înţelegându-se în

chipul acesta scopul educâţiei, şcoala aresă stăruiască
din -

„- răsputeri. pentru realizarea acestui ideal, „Mijlocul.
va îi in- strucţia, respective diferitele discipline de învățământ,
între
cari locul de frunte îl are fără îndoială studiul religiei.
Zic,
locul de frunte, şi nu excluziv, pentrucă şi: celelalte
studii

pot foarte .bine şi trebuesă contribue.la Educaţia miorală

a elevului. Întrebarea principală e, cum să
se predeă acest
„studiu, pentruca să fie în adevăr folositor.
Mai întâi trebue.

să ştim ce și numai “după. aceea și. câ material să
se ia.
“Căci fără a ţinea scamă de-aceşte condiţii, foarte uşor
se

întâmplă, ca prin''o alegere nepotrivită a'
materialului

religiosşi prin o predare greşită a acestuia,
să ajungem
nu la o cultivare a sentimentelor -morale, ci
la o regreta-

bilă înstrăinare a elevului de învățământul religios.
La noi

apoi, cu deosebire

de aici înainte, și considerații de ordin

naţional pretind o speciălă solicititudine pentru.

predarea.

pedagogică a studiului religiei.
Da
“Că învățământul religios, are la noi. nevoie
de o reformă radicală, o ştiu mai bine cei cari au
legături directe
„CU şcoala românească.
: Așa cum se face astăzi,e ceva cu
„totul şters. şi lipsit de vieaţă. „Moralitatea
foarte şubredă, -

„şi elastică a tinerimii. noastre dela. sate, e
o elocventă dovadă pentru.
_Învățământul

această. Verbalismul, care stăpânește:
azi în
religios, trebue neapărat eliminat şi
înlocuit

“cu O predare vie, plină-de culoare, întemeiată
pe principiile sănătoase ale pedagogiei moderne
şi nu 'pe acelea
ale şcolasticei medievale...
„Acest ancronism “pedagogic care
se întimpină nu
-- numai în învățământul religios, ci din
” sau. chiar în

întregul

învățământ

nenorocire în aproape
primar, trebueîn mod

categoric inlăturat cât se -poate : mai
curând și. aruncat ca

„4 Compayră, “Herbart şi educaţia
- toţi, pag. 101. . :
o
a

prin
n

instrucţie,
„i

Bibl. pentru
”
o

E

—
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o curiozitate ciudată în câsa , de vechituri, căci o tolerare
a lui, ne-ar duce în mod fatal la unul din cele mai.regretabile cataclisme: morale şi poate chiar şi naţionale. :
Pentru aceasta e însă. nevoie: de tin flari de învăţă- -.
mânt ceva mai pedagogic și mai. întins decât cel actual,

şi de o literatură catihetică cu îngrijire redactată. Căci să vedem în' ce condiţii se înfățișează planul oficios. Mai întâi constatăm .ca o scădere generală și : capi-

tală; lipsa unei. introduceri serioase cu privire la impor-. tanţa școlii, ca cea mai înaltă instituţie. de educaţie. - Această întroducere e de rieapărată- nevoie în fruntea
unui plan, şi cu atât mai vârtos la noi, unde ea. este reclamată în mod imperios, din două puncte de vedere,
|
Întâi, pentru. motivul : că, la noi: lipseşte o literatură

“ pedagogică din care coipul didactic să culeagă :intormaţii
temeinice și. luminoase cu privire. la toate problemele
şcolii, care i-ar orientă, în. mod neîndoios, asupra | diferi- telor chestii didactice. și metodice şi. care le-ar indică tot: |

deauna direcţia . sigură, pentru atingerea. idealului urmărit:
de şcoală, :. - Abiă acum a pornit la București o mişcare, vrednică |
“de toată lauda, pentru “traducerea în românește a clasicilor.
pedagogi

germani, şi până acum

au şi apărut deja “câteva:

- opere, cari ajungând în mâna învăţătorilor noştri, şi e de.
dorit pentrucă € o chestie de. conştiinţă, ca - aceasta să se -

1

_

întâmple cât mai Curând, le vor „face servicii extraordi- E
nar de.mari. . _
„=. Deocamdată. rămânem însă4 la constatarea, că în lipsa

unei literaturi . învățătorii
de a se călăuzi în

mau

fost. până acum în situaţie

munca! „lor . educativă după.

principiile

„sigure ale pedagogiei de azi. Această mare
plinească planul

de

lipsă, ar aveă în mod
învățământ,

care

categoric so su

întro expunere

lim-

i. pede ar fixă, măcar și în-mod mai sumar, tot ceeace
trebue să,„stie. un învățător înainte. de a porii |la rezolvirea îi
-

A

-

;

i

- “ problemelor. școlii. Că “așa ceva ar fi de un folos deo:

sebit, şi că o astfel de cerință: se impune în împrejurările.

actuale în forma uiui. imperativ foarte "categoric, o știu

mai bine învățătorii, cari așa lipsiţi: de sfat. cum

sunt, mau

nici măcar norocul, de a primi din. când în când, câteva

- îndrumări

pedagogice îie cât de :umile, în forma unor

in- -

strucţii -oficiale. Până. şi revizorii școlari regeşti poartă, din
“punctul acesta de vedere, mai mult. interes pentru învățătorii români, decât autorităţile noastre şcolare. _
N
Sar fi putut luă în mână planul statului, o adevă: *

rată operă serioasă şi voluminoasă, pentru a se vedeă cum.

trebue considerată o întrebare atât-de importantă și dificilă ca aceeaa planului. Deși urigurii au. 6 literatură pe-

dagogică, mâi mult sau mai -puţin bună, ăsta nu ne pri-

vește, care - stă la îndemâna dascălilor
- unguri, .totuș cei
„Cari au redactat planul, au socotit că e neapărată nevoie

să dea pe 40 de pagini octav mare, îndrumări pedagogice

. cuminte, cu privirela problema educaţiei în școala primară. „_„

Al doilea punet de

vedere

care reclamă

o astiel de

întroducere, e că el oglindește pentru oricine care vrea
să ne cunoască, seriozitatea” cu ” care : considerăm . impor- .
tanţa. şcolii ca instituţie educativă şi culturală şi orientarea.

_Noastră în ştiinţa pedagogiei moderne... _nu

E

||

e

„Precum lipsesc în plan aceste consideraţii generale așa
“

se găsesc îndrumări. speciale. pentru fiecare. disciplină,

căci cele câteva.rânduleţe-puse în fruntea diferitelor.
studii,

„Spun lucruri. atât de cunoscute, încât tot âşa de
bine ar
„putea

lipsi, fără să rezulte din. aceasta o pagubă fie
cât de E adevărat că aceste

lipsesc și în
"Ceeace însă
menea, câtă
Sașii își pot

îndrumări. generale şi speciale

planul şcolilor. surori unite și în cel săses
c.
nu înseamnă de loc ca și noi să facem âsevreme. suntem conştienţi de nevoile -noastre..
permite astiel-de luxuri, câtă” vreme dau
înX

mică,

| = 6

=:

vățătorilor: lor înî seminarii o pregătire

pedagogică dintre *

cele mai temeinice. şi au la îndemână literatura pedago"gică germană, pe care o ştiu și o! şi folosesc nu în urma

constrângerilor oficiale, ci urmând îndemnurilor conștiinţii ii
“lor superioare.

'*,

„i

-

- Dupăce însă la noi nu se poate vorbi” de aşa ceva,

aceste consideraţii speciale. sunt 'absoluf” indispensabile, >
„ Indigitări cu: privire la importanţa fiecărei discipline, con- .

sideraţii metodice . cu, priviri din

ştiinţa pedagogiei ar îi

de netăgăduit folos pentru învățătorii noștri, atât de puţin orientaţi, S'ar îi putut luă pildă şi aici tot: dela planul sta- “tului, care are aceste “vederi speciale pentru fiecare studiu,
” şi încă . deosebit de “instructive. Aşa d. p. asupra limbii

maghiare se vorbeşte din punct de vedere -pedagogic pe ....
- 34 de pagini, şi numai după aceasta se dă materia de per. tractat. Învăţătorii unguri culeg” din aceste expuneri în"- vățături nu.se poate mai folositoare” și sunt puşi în si-!

tuaţia- de'a şti ce:-importanță
trebue predat.

Aceste

bine atâtea studii

are fiecare

expuneri

pedagogice

chiar. când

are aceste

şi cum .

speciale, pe -cari învățătorii

ar trebui, altfel să le cetească, pentru

în. munca lor educativă.

studiu

sumare înlocuiesc foarte
a. se

puteă orientă

Fireşte că un învățător conştient, *

expuneri,

nu

se.va dispensă

de

ce-..

...

tirea acestor cărți. Vorba -e că nu toți sunt conştienţi, şi i
pentru aceștia expunerile speciale sunt neapărat trebuitoare, |
După aceste consideraţii generale să trecem la examinarea 1materiei: din studiul religiei.
a

a

canal

Le”

|

Pentru anul întâi sunt: fixate cinci istorioare, “morale,
Nașterea lui lisus şi trei rugăciuni,

-.

- Istorioarele sunt bine alese. - Pedagogia cere
c e poveşiielca “materialul cel mai potrivit pentru educaţia sentimentelor
„în anul prim. „Aceasta pentrucă zice Ziller, că poveştile |
corăspund mai presus. de toate individualităţii elevului, în... :.

şi

|

PIE
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A

prima linie. corăspund . pornirilor fantaziei, ce trebuește cut-

Lă

"tivată la toată întâmplarea, căci în fantazie. sunt înrădăcinate toate năzuinţele
mai înalte. Din cauza aceasta mate„rialul trebue să fie poetic.
Numai un astiel de material
„oferă fantaziei un teren liber, cu deosebire materialul de
“ poveşti,-care nu cuprinde în sine numiri de persoane şi

localităţi,
-iar evenimentele nu 'sunt fixate. nici“cu

la spaţiu nici la timp. Si

privire

Sa

Poveştile din plan sunt foarte. potrivite, pentrucă au

„caracterul povestirilor clasice.şi bine închegate, sunt bo-gate în evenimente, referințe şi caractere cu un fond-moral
„netendenţios. Prin conţinutul lor stau şi foarte aproape
de.
imaginaţia

elevilor, Tocmai pentru aceste motive,

“riscă să devină

ridicol,

„ aceste povești sunt

„că nu sunt

când

îndrăzneşte

necorăspunzătoare,

dl Vuiă .

să . afirme, că

sub pretextul

falş

scurte, ușoare şi apropiate “de - vieața: copilă- ..

„reascăi! Nici-nu se pot găsi poveşti mai bune pentru
anul întâi în întreaga noastră. literatură populară, decât ace-:
„stea. Noi suntem cu toată hotărîrea

pentru, susținerea lor -

și condamnăm în-modul cel 'mai categoric “puzde
ria de
poveşti. fabricate de diferiţii autori didactici şi
plasate în

| „abecedarele lor.

-

“In adevăr e o grozavă lipsă de bun simţ și o desăvârşită ignoranță pedagogică,
a-ţi luă rolul de. scriitor ar-

> tistic, şi' a comite nişte îleacuride poveşti ridicole,
seci şi sterpe
-: Astfel

, din: cari lipseşte imaginaţia, vioiciunea şi
culoarea:
de comiteri prost alcătuite, cu tendința lor.
plicti-

coasăde vecinică moralizare, departede a -mișcă
suiletul

“elevilor şi a le pune în mișcare: fantazia, „au,
de-adreptul
„nenorocirea de a le strivi imaginaţia şi vioic
iunea. sufle-

tească, făcând astfel, încă dela început, impos
ibile

_toate
„ stăruințele. pentru educaţia lor morală.
Suntem în drept să
cerem odată acestor intruşi îndrăzneţi
să binevoiască a-și „temperă mania de scriitori, şi a ne
cruță cu platitudinile
. a Vezi «Vatra- Şcolară», a. II, Ne.
5,

lor de prost gust şi: deosebit. de primejdioase

pentru su-

fletul elevilor. Un energic <în lături» e neapărat aici, câtă
vreme avem o literatură românească, care ne poate oferi.
poveşti clasice, ca creaţii . spontane ale unor talente Supe- .

" rioare, ' Atât, despre poveşti..
Nașterea lui lisus, mo putea admite în anul. prim,
Stilul biblic nu e pentru. băieți de 6 ani, cărora le lipsesc 5
„și ideile aperceptive - asupra, acestui eveniment. În locul ei .
se poate luă o colindă şi.o povestire: de. 'sărbători: (cum

se găsesc în Sadoveanu) îîn care se descriu obiceiurile le„gate de Naştere, şi cu deosebire “Gbiceiurile copiilor.
|

E o cerință. pedagogică | care spune că, în. anul întâi.
nu-i iertat să se ia istorisiri biblice, pentru motivul că ace- stea stau afară. de “cercul de intuiție şi observaţie” al elevilor. «Pot îi unele istorioare biblice cât de simple — zice
Lange, — totuș- pentru cele mai: multe din. ele 'sunt de .
lipsă concepte. religioase, pentru a predispune pe elev să .
apercipieze, să cuprindă ceeace doreşte învățătorul.. Băiatul

- trebue mai înainte pregătit încă în vieața lui copilărească
spre: lucruri şi concepte din: religie, înainte .de ra trece la - :
folosul adevărat şi la lucrurile“ pline de: pietate. de: pe un
teren. istoric-religios necunoscut lui, fie terenul acesta cât

„de sublim și drăgăstos pentru: băiat. «Tocmai din motivul
acesta învățământul din istoria bisericească aparţine cursurilor următoare». Chiar din aceste” considerații, Naşterea
lui lisus figurează în planul şcolilor; săsești, abiă în anul

-

al patrălea, când: elevii au, deja ideile. aperceptive pentru
înțelegerea acestui eveniment; câștigate din „percurgerea

testamentului vechiu.
Planul

școlilor.

surori. greco- catolice îşi face: încalte

de cap, când pe lângă înlăturarea oricărei povestiri morale, încurcă pe elevii 'clasei întâi - deadreptul cu facerea
„lumii, protopărinţii, naşterea şi întâmplările mai însemnate
de absurd decât
din vieaţa lui lisus. Ceva mai adorabil, amane
„această

enormă

greșală, pedagogică, nu “se 'puteă comite,

|

.
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Cu privire: a rugăciuni observăm, că Sar mai iti putut
luă una-două pe lângă cele fixate, cu: atât rai vârtos cu
- cât în .şcolile: noastre. se spun. câteva: rugăciuni frumuşele,
„uşoare şi scurte, îoarte potrivite pentru: elevii anului întâi.
Suntem de părere că «Tatăl nostri» să se ia numai în

"anul al doilea sau'al treilea, 'și “la nici O. întâmplare. în
anul întâi. Rugăciunea domnească nu poate îi înțeleasă de elevi, fără a îi cunoscut o parte măcar din istoria desvol- tării religioase a omenirii, din care se vor puteă- scoate
"atributele lui Dumnezeu. Cunoscând aceste atribute, elevul

va înțelege

pentruce

trebue să se roage

lui: Dumnezeu, -

şi - pentruce trebue -să spună tocmai “Tatăl nostru», al
„cărui cuprins îl va pătrunde în 'chip-limpede „mai ales când.
el va îi adus'în' “legătură cauzală cu cel ce l-a rostit în
„predica . de pe munte, Asta înseamnă! nu: numai că te con-.
formezi legilor psihologice infantile, dar că urmezi și principiului concentraţiunii care duce la o concentraţie â con- ştiinţii elevului, concentraţie, de neapărată nevoie pentru
„a-creşte. oameni dintr'o. bucată:.
„ Planul săsesc atât de, pedagogic, pune iTatăl nostru»,

numai în anul al. treilea, pe când cel greco-catolic, urmând
principiilor pedagogiei sale speciale, îl dă fireşte tot pentru
anul prim, mai adăugând ca. o ironie Şi «Născătoare de
Dumnezeu. şi Împărate ceresc».
>
La noi există şi stăruie mereu: conviiigerea greșită

„că religiozitatea e legată de numărul -mare al „rugăciunilor. |

pe cari le știe torăi cineva. Țăranii. noștri. cer ca .copiii.
"lor să ştie rugăciuni "multe și socotesc în consecință numai

pe acei învățători harnici și vrednici de. laudă, cari meha-

„ nizează' mai multe rugăciuni cu elevii. Şi am cunoscut chiar. învăţători, cari: aprobau.. aceste inepții. -Ei bine, noi

„trebue să explicăm. țăranilor, că avem o. pedagogie a 0amenilor de ştiinţă, cari ştiu ce fac; şi care

e singură nor-

mativă pentru noi,. că deci nu ne putem luă după poftele
„tuturor * nepricepuţilor. şi neorientaţilor în chestii atât- de
_ dificile ca acea a educaţiei. Ps
[i

.

AI

-

a

Anu

Pentru! anul acesta planul iixează Testamentul vechiu ă
| intreg. Aici trebue să 'ne oprim puţin. - . . Autorităţile noastre şcolare, îndată la ivirea
i
şi întrarea ..
„ în vigoare a odioasei «lex Apponyi»,. au văzut, în aceasta,
:
cu drept cuvânt, o. tendință diabolică” şi vicioasă dea su-..
grumă cultura noastră religioasă şi națională. . Trebuiau deci, :
în mod inevitabil,. se caute o formulă” prin: care :ar putea *
paraliză măcar în parte, această primejdie. Şi fiindcă între. NR

studii singură religia în 'care. înțră şi istoria bisericească și: ..".
limba română, au fost considerate - ca “mijloace- efective:
pentru. apărarea sufletului +omânesc, au: sporit peste. mă
sură materia din religie, “impunând întregul. Testament

n

vechiu și nou, “crezând. că în felul acesta vor salvă: cul-:: -:.:
tura naţională:'O măsură aceasta . pe cât de greșită în con- :.
cepția -ei- pedagogică, pe atât de primejdioasă în urmările

“ei aproape “dezastruoase... |

-

îi

A" crede că elevul e cu atât mai religios, cu 'cât 15
stie” depănă: papagaliceşte "mai. multe.

istorisiri: biblice, e o -

părere nu se poate mai regretabil de falşă. Adevărata re- - *
ligiozitate- e “aceea “care rezultă din o pătrundere | sănătoasă
- în fondul imoral al întâmplărilor biblice, și care pătrundere”. “
îi dă apoi “elevului prin abstracţie -sau în mod empiric,
„convingerile , cari . alcătuesc' judecata

sa morală, clară

şi *

motivată, şi “cari îl determină în mod logic nu legislativ,
"fiindcă e conştient de: - principiile . etice cari o cer, să-şi
:
această
a
cu.
sale
faptele
armonie
perfectă
aducă totdeauna în
:
forță psihică, care e judecata morală.
aceasta
“la
„La nici O: întâmplare însă,-nu se va ajunge:
„prin mecanizarea povestirilor biblice, căci o mecanizare e
inevitabilă, îndatăce planul cere în anul. al doilea întregul
testament: vechiu.' A 'pertractă “materia această! vastă după :
principiile psihologiei „pedagogice în cursul_unui an, care.
lă Şi catego-.
la 'noi -variază între. 6—9 luni,” e o formidabi
perne
na mama m mam

Sa

— 68
rică_imposibilitate.

Pentru

=

a: împlini

cerințele

planului,

trebue decisă iei calea nefastă a mecanizării. Că ce primejdie enormă e în acest metod «pedagogie» (1?) -antidiluvian, e de prisos so mai dovedesc,
:
Dia
"La noi se potrivesc acum nu se poate. mai bine cu„ vintele “pedagogului Leuiz, care spuneă că: «din învățământul religiei de multeori să propune prea mult; capul

e. săracul, pe care-l avem mai mult în vedere și mai puţin
„inima; atâta se memorizează şi se catehizează, încât spi-

ritul copilului nu-şi primeşte

N

dorită», - .
„În

să

actuala

nici. liniștea. nici claritatea

i
situaţie a

A
şcolilor noastre,

ia
când

fiecare

“ clipă
ne -este îndoit de scumpă, fiindcă cele: mai preţioase

„ore

ne' sunt confiscate de limba ungurească, trebuiă. să

'se procedeze

tocmai

invers, decât cum s'a procedat

la al-

cătuirea planului de învățământ. Principiul pedagogic non

multa

sed -multum, wa avut

“tanţă pentru

nicicând o mai mare. impor-

noi, decât tocmai

-„săvârșire. călcat în picioare.

acum,

când a

Întâi pentrucă

fost cu de-

acest

multa,

pentru. care planul are un prisos de dragoste extraordinar

de potenţat duce, dupăcum. am spus,la mecanizmul gol,

ucigător de spirit şi voinţă, crescând niște papagali

regre- .

tabili, şi prin aceasta făcând din școală oinstituţie de. mu- "„tilare şi tâmpire sufletească . foarte odioasă şi nenorocită.
AL doilea, pentrucă în împrejurările de azi tocmai “mu/tum
ni-se impune în forma

celui mai categoric imperativ. .Noi

tocmai fiindcă vremea ne .este atât de scumpă, nu putem
să ne gândim la-mulfa, ci potrivit vremii duşmănoase care.
ne paşte, trebue .să dăm elevului ceeace-i necesar, frumos
"şi folositor, să-i - înfiltrăm în suflet- un adânc și. puternic
" sentiment religios și rațional, şi să desvoltăm în el pu„„ terea de energie „și de. voinţă unitară, și o însuilețită
dra-

goste de vieață şi de sufletul românesc în toate manitestările lui,

“Dar pe lângă aceste consideraţii. foarte capitale, cari
„Du eră iertat să se piardă din vedere se imai puteă vedea:
„
+

,

Îi
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și din o cercetare a altor planuri, cât.de nepedagogică şi.
iraţională e pretenţia de a pertractă în anul al' doilea
_ Testamentul vechiu întreg. Planul săsesc, cere cinci până.

„ în opt istorisiri din timpul patriarhilor. lar

şcolilor.

planul

- din Germania, âbiă în anul al cincilea întră în studiul

. din patriarhi,
- vechiului testament, făcând şi aici selecţie
şi Germanii cât
Saşii
atât
că,
adevărat
E
regi.
și
judecători
au opt ani de școală, că Sașii percurg testamentul vechiu

întreg numai în curs de trei ani (cl. Ii, [Il şi IV), Germanii

“însă nu iau testamentul vechiu decât în anul. al cincilea şi ”
numai cât am spus mai, sus; iar în anul următor ceva din
_profeţi. Dacă în țara adevăratei pedagogii i-se acordă te- !
numai

_“ stamentului vechiu, din punct de vedere cantitativ,
atâta importanță, nu înţelegem

pentru cari motive îmbră-

țişăm. noi cu atâta dragoste tot .ceeace se. cuprindeîn el.

ic nu mai vorbim. EI e.
De planul greco-catolnici
”
vrednic de plâns, când pentru anul al doilea ca şi pentru
„cel următor cere «trei perioade din Testamentul vechiu
şi

cel nou, şi întâmplări mai înserinate şi din alte perioade»,

apoi

un număr.de rugăciuni nepotrivite

între

cari

—.se

puteă altfel? și Simbolul credinţii (2).
E ca şi cumai face un curs de literatură românească,
|

şi ai zice: literatura veac. XIV. şi a-i trece la al XVIII. apoi
te întorci la al XIX. şi-i dai aşa înainte în această adorabilă

«legătură» (1) organică,. făcându-te “ridicol ori: vrednicde

compătimire.

ee

-

|

-

-

e

Sa putut deci, vedeă, că a luă în anulal doilea testamentul vechiu întreg, e o mare: greșală atât din punct de

în .
vedere pedagogic, cât şi al împrejurărilor nefavorabile
mai
cari âu ajuns școlile noastre. Lângă aceste. scăderi
vine şi alta,

aceea

anume

de a nu se:îi ţinut

seamă

de

nepotrivirea unor materii pentru elevi. Istorisiri ca cele
linte
despre -Cain şi Avel,- Jertfa lui Afram, blidul de

a lui:-lacob! ş. a. nu numaică
"adânc— prin nota . lor fioroasă,
-

2

nu edifică, dar sgudue.
sentimentele „morale şi

-.

j

-
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i

,

inima. plăpândă a micilor. copii. Apoi “facerea

lumii e o

chestie atât de grea de înţeles în urma caracterului ei
: . metafizic, încât. în. Germaniase propune abiă în al optălea |

an de. școală. Tocmai, pentru. acest - motiv greșeşte și di

"Vuia,

când crede,
că ea «e potrivită pentru anul

al doilea.

„Că e imposibil
să nu cazi întro superficialitate” condamn-prin'
abil
impurierea
ă
unei materii atât de vaste, şi”

că în consecințăe cu: desăvârşire

peste - putință

să 'dâi.

..* eleviloro cultură - morală temeinică, cu ajutorul învăţământului. religios astfel interpretat, o pot dovedi elocvent

„şi acei catiheţi, cari. au însărcinarea: aceasta. S'au ridicat
"chiar

glasuri “de protestare impotriva greşitei distribuiri a

materiei

”

învățământului religios,

Astiel părintele - Nicolae:

Crișmariu,
un bun „catihet şi sârguincios

catehetice, deci

un om: competent

- «Revistei Teologice» pe

autor

tipăreşte

1910, :foarte

de cărţi

în Nr. 3 al

drepte şi întemeiate

„ observaţii cu, privire la încărcarea” extraordinarăa 'studiului
"1.

„religiunei,

prin

materii vaste şi. adeseori . nepotrivite cu

gradul de desvoltare sufletească'a elevilor din şcoala
po„ pulară.. Pe lângă acesta: vor mai fi de. sigur.și alți catiheţ
i

„Şi

atâţia învățători, cari împărtășesc aceste vederi,

„nu au,

probabil,

îndrăsneala

dar cari .

sufletească, - de a-spune

ce
„cred, pe cale ziaristică. Şi e un rău inconmensurabil
acesta,

_”

câtă vreme . trebue să se ştie 'că cuvântul lor
e cel mai
preţios aici,. şi care la: nici. o întâmplare nu
poate. fi.

"--ignorat de cei cari primesc: însărcinarea 'onori
fică dar grea -

de a 'redactă planulde învățământ.
a
Cu atât mai vârtos se putea aşteptă dela comisie
o
selecție

cuminte.a materialului . biblic cu. cât, paremi-se”
aceiași oameni, preconizau în planul dela
1903 cu multă
tărie
principiul: «Scopul

religiunii

deci,. nu. percurgerea
„unui material vast, ci creşterea reli
gioasă ' morală». Ela
„.Şi fost respectat în planul cel. vechiu, dacă
-nu în privință
„„» calitativă, măcar cantitativă, în cel nou
însă a fost. sfidat
„În
,

chipul cel mai citidat, E şi aceasta una. din inconsec7

o

..

|

m

e

vențele, caracteristice pentru stiperticialitatea cu care. apre-.
ciem şi rezolvim “întrebări atât de serioase şi “importante
cum e aceea -a educaţiei morale. .
a
„Eră pedagogic. şi din punctul nostru de vedere şi
corect, dacă se făcea pentru anul al doilea o selecţie potrivită.
din testamentul vechiu, cu specială consideraţie la situaţia ”
actuală a poporului românesc. In locul atâtor istorisiri fără

nici un

interes,

ar fi cu

mult

„atenţie psalmilor lui David,

mai folositor

pildelor

dacă

se dă

lui Solomon. și înţe-

lepciunii lui lisus fiul lui Sirah, apoi dacă s'ar fi întrat în
studiarea profeților Isaia şi leremia, nu a lui Ilie pe care
dl Vuia îl cere cu deosebire; o cunoaștere: temeinică a .
acestor doi mari proroci şi luptători cu. cuvântul, ar fi de
___un extraordinar folos pentru rioi, cu atât mai vârtos, cu
„cât împrejurările între cari ai trăit ei, sunt în multe puncte
asemănătoare” cu ale noastre.

Ei, dar un învățământ în înţelesul acesta nu se poate
face

în

anul al. doilea

ci cel mult în al, patrălea

sau al

„cincilea. La noi însă în: aceşti ani, nu ştim în urma căror
principii „pedagogice, trebue -să se împuieze și sterilizeze
mintea şi inima elevului

- Copiilor

trebue

cu preceptele

să li-se

desvolte

catehismului,

interesul

numai

pentru lucrurile demne de ştiut, căci odată existând acesta
vor căută mai târziu ei singuri

să

cunoască

testamentul

.

vechiu, și vor culege. cu mai mult folos învățături de acolo
decât atunci, când îi. siluești cu el la o vreme, care nu e
de. loc favorabilă istorisirilor' prea, îndepărtate de imaginaţia

şi cercul lor 'de intuiţie.
Cu privire la rugăciuni se 'spune în mod foarte simplist: «Rugăciunile

de masă, înainte şi după.

şcoală», fără

a se indică măcar cu numele cari sunt acelea. În felul
acesta fiecare! învățător va învăţă : pe elevi rugăciuni, după

-cum îl taie capul. Astiel şi din acest.punct de vedere, în'
locul unei” uniformităţi, școlile noastre „vor'luă 'cea mai
caleidoscopică înfăţişare, vădind lipsa unei conduceri unitare
N

Ă

.

j
-
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şi organice, -ca o nouă mărturie a superticialității “noastre- în 'cârmuirea înţeleaptă şi pedagogicăa școlilor po- -

-pulare, -. -.

IE

a

a

“> DI Vuia măcar numește drept rugăciune foarte
„potrivită pentru elevi de 7 ani, Simbolul 'credinţii, pentru
“a-tiîn perfectă armonie

cu planul greco-catolic şi în per- -

fectă disarmonie cu'cerințele pedagogiei.

„E
neapărată nevoie să se facă o culegere a rugă: ciunilor de şcoală distribuite pe clase, . întâi. pentrucă ar

„aduce o uniformitate curmând confuzia-şi procedurile. ar"bitrare în alegerea rugăciunilor, şi al. doilea sar pune sta-

vilă maniei 'nesăbuite â învăţătorilor

de a servi, elevilor

stihuiri fabricate în oficina proprie,. niște platitudini rimate,

de foarte prost gust, lipsite de orice culoare “Şi putere
pentru a mișca sufletul elevilor.
N
ei

Anul II,

|

Pentru anul acesta, planul cere testamentul nou între
g. O măsură 'aceasta, ca şi cu testamentul vech
iu în a..1l,

cât de

imposibilă,

pe

atât de nepedagogică.

pe

Imposibilă

„fiindcă majung 6—7 luni pentru percurge
rea lui nici măcar
- în mod sumar, nepedagogică fiindcă din
o tractare sumară

făcută în fugă şi foarte superficial din cauza mate
riei enorme,
„elevul nu se va alege cu nimic.
a

„Viaţa lui lisus cu învățăturile lui adânci,
"meiul religiunii creștine cum.şi a unei adev cari sunt tărate educaţii
morale, nu

vor putea lăsă nici o impresie mai
puternică
în sufletul copiilor, fiind imposibilă.
o analiză temeinică a
--.. lor, ajungându:se în chipul acesta la
acel. rezultat straniu,
detestabil şi paradoxal, de a nu
fi contribuit tocmai învă" țăturile

lui lisus la formarea caracterului reli
gios-moral al
elevilor. Căci tractarea noului test
ament întreg în cursul!

unui singur an, trebue să ducă în mod
inevitabil, la acest
” Sfârşit dezastruos,
i
aa
e

—B3

"Dacă

comisia

—.,

a săvârșit, în bună credinţă.

poate,

„această enorm de mare greşală, aşteptăm ca măcar învăţătorii să aibă mai mult simţ pedagogic, şi so înlăture, .
din vi“făcândo alegere a momentelor mai . marcante.
seriocu
ă
aprofund
vor
le
cari
pe
eața şi faptele lui lisus,

zitatea cuvenită. Căci numai procedând în îelul acesta, vor
o cultură” morală

puteă da elevilor, în adevăr,

solidă.

Planul cel vechiu eră mai cu rațiune întocmit, întru

cât împărțiă testamentul noupe doi ani, aşa că tot puteă
îi tractat mai sistematic şi cu mai mult folos, decât acum..

„Această împărţire trebuia neapărat menţinută, cu atât

mai vârtos cu cât planul săsesc percurge testamentul nou
întreg abiă în trei ani consecutivi (a. IV, V şi VI) iar.cel!

Ceeace e o do-

din Germania în doi ani (a. VI şi VIL)

de

mare.ce

ştiu. so

vadă pentru importanţa

extraordinar.

morale, a elevilor, care

nu poate fi rezultatul unui conglo-

acorde aceşti oameni noului testament în formarea culturii

merat de conoștinți multe şi seci, ci un complex de idei
“etice bine definite, clare şi organice.
Cu privire

la . rugăciuni

reținem aceleaşi

observaţii

făcute la anulal doilea. Se spune aşa: «Rugăciunile din .
anii premergători; Impărate ceresc; Prea sfântă Treime;
Cătră Născătoarea de D-zeu». Rugăciunile pot să fie potrivite, dar îndrumarea

nu

e complectă,

fiindcă nu se in-

dică locul unde se găsesc aceste rugăciuni. .
_ Invăţătorii noştri, cu deosebire cei din generaţia nouă,
nu sunt în măsură să cunoască

aşa de bine cuprinsul căr-

ților bisericeşti, încât. să știe îndată că, cutare rugăciune
se ailă în cutare carte. Astfel aceste rugăciuni, indicate
numai

cu numele

vor

rămâneă în plan, fără putinţa de a

nu sar întâmplă,
fi instruite de învăţători, ceeace de sigur:

ele
dacă s'ar fi făcut lucrul lesnicios, să se fixeze în ghilem
at
adevăr
e,
precizi
„de
chestie
cartea care le cuprinde. O

că măruntă, dar folositoare.

|

.

mi

Anu
IV şi,
Iau aceşti. ani “deodată, fiindcă în amândoi

se. trac-

"- "tează aceiaș materie: Cafehismil.. Cea mai greşită şi mai
'. antipedagogică măsură, din întregul plan 'de învăţământ,

„e desigur aceasta, A pierde -doi.ani
de zile, cu cel mai

- abstract studiu, care. nu. contribue cu absolut nimic

la edu-

caţia . religioasă” a elevilor, .e una. din cele: mai. regreta-

bile greşeli. Pe când în planul dela 1903. catehismul figură abiă în ultimul an de școală, cârd sar putea crede

că eleviiau totuș”mai inultă: pricepere pentru înțelegerea.

dogmelor atât de abstracte, pe atunci planul cel riou, prin

un salt: mortal, îl punea de-adreptul-în al IV-lea când: copiii

„. îni adevăr nu vor pricepe -nimic din el.
„„. „Motivarea pusă în întroducerea la studiul - religiunei
;--şi prin care -comisia încearcă să justifice susținerea 'cate-hismului

în şcoală,e naivă şi :nu se poate

admite

la nici

o întâmplare. A recunoaște că învățăturile de credință sunt
„“neînţelese de elevi,și totuş-a cere să fie propuse, înseamnă
a “nu-ți da seama

nici de cel mai: elementar principiu

pe-

“dagogic, care spune să nu dai elevului nimic necurioscut
* sau ce stă în afară de cercul lui de apercepție
.şi cugetare.

„Catehismul.
are tocmai aceste: însușiri, şi deci e foarte po-

trivit: pentru. a întunecă “mintea bietului' băiat,.azi - strivi
„orice interes pentru întrebările religioase, a-i destrămă-cultura: morală câștigată. în „anii premergători, şi ce e mai rău .

a-i înstrăină chiar de învățământul “religios, care prin Ca-

“ tehismul său, îi. chinueşte suflet
şi-i tâmpeş
ulte mintea.
„„

“Cât de important.
este acest

caracterului

din

religios-moral :al

elevilor, se

împrejurarea, că "atât în' planul

al celor din. Germania,

catehism în desvoltarea

el nici nu

poate

vedeă

și

școlilor. săsești
cât şi
există,

Sa: eliminat cu”

desăvârşire, în urma: experienţelor triste şi a argumentel
or
sdrobitoare aduse împotriva lui de cei.mai savariţi
şi mai
reputați pedagogi.
i
e

>

-

r-_ 5

_.

ui
:Eră şi firesc să-l înlăture, câtă vreme 'nu dă elevul
în
şi
ă
decât «lucruri abstracte pe. cari nule poate rumeg

proprie,ci e
cari nu mai încape nici un fel de. cugetare
dogmatice aşa...
„vorba pur şi simplu de primirea. formulelor

la etatea de.
cum sunt şi cum nu se. pot înţelege de băieţi
-.
decât dacă
e:
eficac
e
devin
nu
lă
„zece ani». O maximă mora

ea per_a fost, ca să ziceim așa, trăită, însuileţită prin acțiun autodin
parte
o
e
sonală a individului: să îie prin urmar
ae
N
biografia lui.
.
Copilul care din cea mai fragedă vârstă-a fost obici|
are sete şi-să deă de mân- nuitsă deă de beut celceui
„care celui ce are foame,

este cu

totul pregătit

“tormulă această regulă generală de moralitate:

pentru a

«Daţi ajutor”

'nevoie»i ŞI
semenului vostru - ori de: câteori se aflăîn
de rezulastiel
nu se. pot obțineă
fiindcă prin Catehism
ogia . .-.
pedag
ca
adevăr folositoare, e logic

x

„tate pozitive, în
. «Şide fapt el
” să ceară consecvent scoaterea lui din școală

mare nici-un

-

rost şi nu e altceva decât reminiscența unor.

răzimă pe: po“timpuri întunecate. Religiunea nu se poate

nici
runci şi pe precepte coditicate întro formă pe „care con-.:
o
pe
ci
auna,
.totde
e
omul mare nu le poate înţeleg

'vingere vie care rezultă din o. contemplare

a lumii însăși,

sens
Vieaţa morală dimprejur îl poate influență pe or în
dar .
opri,
mult
cel
porunci din afară îl vor puteă

„religios;
mari
”. niciodată convinge şi. îndreptă spre fapte în adevăr.
,

- -.

tându-se pă- |
“ Dacă la noi sar fi făcut o anchetă solici

ive a catehis- |. ” rerea învăţătorilor în privința - valorii educat
ar.îi fost
mului, Sar îi putut vedeă că toate răspunsirile
Tocma
e i
ar
zero.:
e
lo
va
“unanimeîn a constată,că această
în
ate
“drept
nă
ei sunt-cari se plâng mai “mult, şi cu depli
accen,
smului
+ urma experienţelor. făcute, împotriva catehi
prilej nevoia: elimipării lui din şcoală. . Şi
tuând; cu orice
Ci,
„s'a

Compayre'0. e. p. 124. DR

Cf, O; Sima:

Păreri

cu privire

e
la o nouă

Nr. 162...
“învăţ. primar, «Tribuna» pe. 1909,

fundamentare

a ;-

a
-

=

„la toată întâmplarea, că în acest strigăt e o miare doză
de
competenţă, care nu poate-şi nu-i iertat să fie ignorată
la
- alcătuirea
unui plan de învățământ. Şi aceasta cu atât mai

„-

„vârtos cu cât. comisia

să parea îi uitat cu desăvârşire ma-

rele adevăr formulat de A. Franke şi cuprins în aceste
cuvinte:

«un. gram de credinţă vie: preţueşte mai mult
decât
“0 maje.de cuvinte istorice». Ce folos de
beţia de cuvinte

în care înoată bietul băiat „după învăţarea papagalicească
a catehismului, când sufletul lui a rămas gol,
sterp, neîn-

fîlențat
de nici un adevăr dogmatic sau moral,
“îi vin în forma unor porunci şi nu ca rezultatul fiindcă ele
unei auto-

„Convingeri morale...

-

a

"E
limpede deci, că necontribuind catehismul
la desvoltarea'. culturii. morale” a elevilor, ba dimpotrivă
având
meteahna, de a o destrămă chiar, locul lui
în şcoala pri-

mară.nu poate fi. decât cel -mult în-anul ultim. Şi
astiel .*
cei doi ani
pe cari-e distribuit, se vor pierde zadarnic

-

Şi
„fără nici un folos, ajutând sărăcirea Sufletească
a
elevilor
„În O. măsură considerabilă, şi înstrăinarea
- lor de învăţă„+ mântul religios, cu o urmare inevitabilă şi fatală
a acestuia. .

+“ Eră deci corect și pedagogic dacă

părţirea

planului dela

sar îi susținut îm-

1903, anume în anul

al

patrălea'
“partea din urmă a noului. testament
cu' vieaţa apostolilor “
şi cu specială considerație la Pavel,
iar în al cincilea spi-.
cuiri din
istoria. bisericii universale.cu cetiri din

biblie şi
din sfinții părinți. Explicarea cultului divin,
încă ar întră aici,
“Citirile din sf. scriptură, cu deosebire
a testamentului

„=.

nou,

ar

înlocui foarte bine „Şi. cu real folos,
Catehismul,
Am şeolile noastre însă aceasta nu se îace.
Şi
e
ciudat
că
„tocmai: noi cari
să cetim biblia,

nu suntem papistași, cari avem
deci voie
ne ferim de 'ea, muițumindu-ne
cu ena-

rarea sumară și lipsită de culoarea vieţii
şi faptelor lui lisus,
aşa cum e expusă
în, diferitele

„“Îrumseţe,- adâncime şi

poezie

nu

«istorii biblice». Și câtă .

e d,.e. în: psalmii lui
David şi pildele' lui Solomon, despre
cari elevii şcoalei .

Ti
poporale habar” n'au, dar a căror cunoaştere. ai! cultivă nui

i
'se poate mai minunat sufletul şi mintea lor. trebui
ar.
lisus
. Asemenea şi învăţăturile şi minunile lui.
cunoască elevii nu din expunerile învățătorului sau
le
să

din carte, ci din cetirea nemijlocită a evangheliilor.
;
--“ Din acest punct de vedere, ar îi de un extraordinar
folos publicarea unei ediții . școlare a bibliei, cu părțile! ş

::
cele mai'alese şi mai caracteristice, așa cum există în Ger-..
3
mania şi pare-mi-se şi. la Saşii din Ardeal.
Ediţia aceasta sar pune în mâna

elevilor şi

cu aju-"

.
torul ei sar puteă obține un învățământ religios, cu cele
|
__mai bogate şi mai trainice roade.
O culegere din sfinţii „părinți încă-ar fi folositoare,
_

mai ales că în legătură cu ei sar putea explică foarte bine

și. sărbă-,
_şi cultul divin, pe care îl aud în fiecare Duminecă

.
toare, dar pe care nu-l înţeleg nici ei. nici poporul nostru
învăIndrăznim, să afirmăm-cu toată hotărîrea, că un:
ământ

pozitive numai

religios şi temeinic şi. cu rezultate

se
“atunci se.va putea aşteptă dela şcoala primară, când el

"şi, a tra-" va întemeia pe cetirea directă a: sfintei scripturi

astăzi”
de. os
diției. In scopul acesta însă, învățământul religi

spiritului
--are nevoie de. o reformă radicală, ceeace în urma

|
.nuilse va întâmplă curând.
nostru greoiu, probab
în
şi
ca.
aţii
i,
observ
i.
un
aceleaş
- - Cu privire la rugă. ci
generali, fără indicaţia
foarte
titli
pun
Se
.
gători
premer
anii:

|

locului unde se pot găsi.

+

|

i

t
Eh

N

|
o
Anul VI
o
a
că
Pentru anul acesta planul prescrie istoria bisericeas i

universală şi naţională.

pa

capitală în eduFiind studiul istoric de o'.importanță
ne vom permite să
caţia morală şi intelectuală! a -elevilor,
a
stăruim ceva mai mult asupra lui.

istoria bisericească. Deşi aici e vorba numai strict de
atât mai vârtos
cu.ă,
fan
“noi vom considera-o şi pe cea pro
3

x

e
a.
7
„

„cu cât istori noastră politicăe strâns legată de cea bisemicească, :.

i,

Ma

, Indată ce,scopul' suprem: al şcolii e .acela formulat”
- de Ferbartşi pe care l-am .mai amintit odată; de a crește
caractere 'religioase-morale

şi “a face

pe elevi capabili

să : :

z

participe în mod activ la progresul cultural al Omenirii, e
firesc ca el să-nu poată fi pierdut din vedere nici 6 clipă, |
ci toată instrucția trebue să.servească nemijlocit și statornic

atingerea lui.

i

„1

a

o

<A participă însă în mod activ. la' progresul cultural .
“al societăţii în care, trăieşti, - nu e cu putință
altfel decât |
__ având interes viu pentru' toata problemele de vieaţă eco-:

“ nomică, socialăși culturală- a neamului Zău. - In timpul de
“îață însă aceste” probleme sunt foarte numeroase şi com„„plicate, încât anevoie „şi-ar. puteă câștigă. cineva orientare

sigură în labirintul de azi, dacă îi lipseșteo oarecare
cu-,

mioaştere a! desvoltării. din trecui.

De. aceea'e

necesar

a -

"= urmări - chestiunile” acestea chiar. dela “originea lor, unde
"nise prezintă mult mai simple. şi mai uşoare de înțeles,

E necesar, a începe. instrucția cu cele dintâi element
e ale: :
culturii omenești sau naționale şi a înaintă apoi din
treaptă

în treaptă dela lucrurile. cele: de tot simple la altele
mai
- complicate, până când ajungem a înțelege starea cultural
ă
„a zilelor noastre, cu toate rosturile şi necesitățile
ei. Este

„deci necesarăo oarecare! pătrundere a. desvoltă
rii isforice.
“pentru

'â :cunoaște

mai temeinic starea actuală;
iar “din

această curioaștere trebue să rezulte “interesul
- pentru pro„Plemel

e 'culturii” și vieţii.

Goethe încă susține,

că «chiar ..

„.dacă lumea progreînsea
ză
întregi
me, tinerimea totuşi tre-..
bue să

înceapă iară dela capăt și să treacă ca individ

prin”.
epocele. culturii universale, _|
a
Prin urmare învățământul istoric, “care
: arată desvol„. tarea omenirii sau a unui popor,
și-duce în chipul acesta
la înţelegerea culturii de azi, este.
pârghia. întregului: în|

Ct.

Dr.1: Lupaş în <Vatra școlară> a. 1. Nr,7.

+,

”

— mio.
văţământ

Celelalte discipline “se
4 vor “concentră- în durul

lui lămurindu-l și complectându-l, .
ăi
Asta nu e altceva decât : învățământ concentrativ pe

baza principiului istoric. Cum însă sa dovedit, că între evo_luţia generală a:omenirii şi. între desvoltarea individuală nu este nici. 'decum O analogie perfectă și un paralelism .
corespunzător —= cum 'voiă se arate Zi/ler, că cultura uni- .
versală există numai ca.un complex:al culturilor naţionale, De
"şi “ţinând seamă de principiul pedagogic, .că mergi dela .
"cele- cunoscute la cele mai puțin . cunoscute, şi. fiindcă pe,
elev îl interesează mai mult ceeace stă aproape de; suiletul
lui, principiul - cultural istoric,. sa modificat în mod rațional .
"în istoric-național. Copilul are să: treacă prin - fazele de!
evoluţie. ale. neamului său, pentru a putea ajunge la înțelegerea prezentului și. aspirațiilor sale, şi “pentru a putea.
- participă în mod -activ la înaintarea lui culturală, devenind în adevăr folositor rieamului său Şi prin el.omenirii întregi.

Pentru aceste

motive, foarte logice și pedagogice,

sunt.

organizate şcolile din Germania pe baza principiului istoric -!

„naţional, şi tot pe acest- principiu e alcățuit Şi planul de.

învățământ unguresc dela'1879.'
Numai

când şcoala

.-

--e adusă

în strânsă legătură: cu ai

întreagă vieață istorică, culturală şi naţională a poporului!
care o susține, e vrednică să :dăinuiască şi să fie păstrată:
cu sfințenie.. Altcum

„.?

rămâne 0 instituţie de prisos.:

La noi nefiind organizate, şcolile pe temeiul acestui-.

principiu, „rămâne în consecință, neîndoelnic faptul că, ele
nu Sau putut:niici măcar” apropiă. de rezultatele” obținute
în şcolile. germane, de a face pe. elevi se cunoască su-

fletul neamului. lor în' întreaga lui evoluţie” şi subt toate .
întăţişerile, ' cristalizându-le în suilet: ca o potenţă, ca o.
forță, ca o mândrie, logică. şi necesară, cultura .„hațională. *
Noi cari „cunoaştem şcoala roinânească, fiindcă „stăm
în slujba ei, ne. dăm foarle, bine seamă de acest adevăr”
4 Ci. Lupaş, l. e:

..

.

ÎN

>

0
- dureros, şi am puteă servi oricând cu. dovezi sdrobitoare,

De ea e aaa m tare

Dar şi aceia cari nu sunt în directă: legătură

"instituţie, pot culege pilde vii cari se
noastre. Nu-ţi trebue multă bătaie de
" înfrângerile noastre electorale, acolo
- majoritatea, sunt rezultatul logic al unei

cu această

confirme afirmaţiile
capse constaţi, că
firește unde “avem :
foarte slabe educații |

naţionale; Dacă şcoala primară în cei şase ani de instrucţie,

ar fortifică temeinic pe elevii „mească, iniiltrându-le- adânc în
neam, ridicând până la cea mai
lor naţionale, mam aveă atâția

cu istoria . noastră ardele-suflet conştiinţa . iubirii de
înaltă potenţă sentimentele
sicofanți, transfugi şi bur-

dişti, şi mam îi siliți se înregistrăm rușini atât de rușinoase
ca acelea ale anilor din. urmă. i
|
|
Elevii noştri, cunosc înspăimântător_de puțin istoria

noastră bisericească și profană. Am întâlnit foarte mulţi elevi

_—

dacă nu aproape

toţi,-în o şcoală de repetiţie, cari mau

« putut să-mi spuie-două
Viteazul,

Am

vorbe despre'un Șaguna sau Mihai
+

rămas catrăsnit când mi-au răspuns, că despre

Mihai- Viteazul nici mau auzit măcar. în cursul celor şase

ani ai şcolii primare. Aceasta e o elocventă “dovadă,
că
învățământul nostru istoric 'stă pe cele- mai șubrede temelii
“

posibile.
|

a

Cât de mult preţuim rioi învățământul istoric în școala
primară, se poate vedeăși din planul greco-catoli
c, care

reduce materialul istoric pentru an. VI, la următorul minim
grozav: «Câfeva evenimente mai însemnate din istoria

„bisericii noastre», O astiel de interpretare, însea
mnă o pa-

tentă ignoranță pedagogică.
Dia:
-O nouăşi radicală furidamentare a lui e absolut neces
ară
cu atât fiiăi vârtos, cu cât politica şcolară actua
lă a guver-

nelor. noastre, urmăreşte din răsputeri tocma
i strivirea oricărei urme de învățământ național și prin aceasta
înstrăinarea .
| elevilor de suiletul românesc și apropierea'
lor de cultura
ȘI istoria ungureasc
ă. acesta străinşi ucigător se
. Duhul
*

8-2
simte deja de 'pe acum în şcolile noastre, fiindcă în ele se
adăpostesc. atâtea existenţe manechine.

fricoaseşi umilite, .

şi dacă nu vom căută se apărăm. această cultură națională
le
gice cari ne. stau la îndeago.
şi. ped
prin rhijloacele lega
ne
că şcolile. : noastre .vor îi
mână, ne vom trezi. azi-mâ
numai cu numele romârieşti, pe când de fapt ele au ajuns. .

fie nişte pepiniere ale culturii ungurești. Atunci ele pot

să

_ fi sdrobite, căci neamul nostru îşi trăieşte zilele de agonie.
Un astiel de dezastru îngrozitor, nu-l va dori — cred nici
- cel mai ireductibil moderat și cu atât mai puţin bărbaţii însăr- .
ue
_cinaţi cu Cârmuirea politicii noastre şcolare, cari treb
să aibă îndoită iubire şi solicitudine pentru 'cultura noastră .

-. a
- naţională, astăzi atât de primejduită..
Mai întâi e nevoie ca planul de învățământ să fixeze

în expuneri sistematice şi documentate importanţa: istoriei

în învățământul educativ, apoi 'să specifice

materia

până

în cele mai mici amănunte, indicând. cu precizie metoda
„şi mijloacele auxiliare pentru străbaterea cât mai temeinică -

_şi mai limpede a, diferitelor stadii de desvoltare

istorică, - - -

doua condiţie esenţială apoi e alcătuirea unor

“A
manuale

de istorie, cari să înlesnească

bune

stăruințele învăţă-”

„torului în realizarea unui învățământ istoric în adevăr serios

Da
"şi efectiv, de istorie menite
cărți
rşire
“La noi lipsesc! cu desăvâ
ticluite după
sunt
există
le
cari
„pentru școlile primare. Ce
criterii atât de puţin istorice, şi întrun stil atât de
trivit; încât ele mai

degrabă

fac pe elevi să urască

nepo;
decât

să îndrăgească acest obiect: de învățământ. -

:

om. com! E 'neapărată- nevoie să fie însărcinat un.
proiane,
și
cât
eşti
biseric
petent cu scrierea -unei istorii atât

în stare
care să zugrăvească într'o limbă populară înflorită,
să captiveze

de
sufletul elevilor, trecutul plin de durere şi

mărire al neamului nostru...
a

atât de
Imprejurărea 'că elevii şcolii primare cunosc.

“puţin - trecutul.
:

a

-

nostru,
e

are „să

SR

se

atribuie

tocmai

6

sla-

.

ei

S

„.

oa

4

- belor cărți de istorie. existente, .cari „expun

„

întro. limbă

beoţiană, şi întrun mod sumar și cât se poate de defectuos,
fazele noastre de evoluţie din cele mai vechi timpuri. Avem

_atâtea locuri istorice în Aideal; cu: cititorii de. ale voivo- .
zilor glorioși, unde Sa destăşurat.multă vreme prin călugări

„veniţi din. principatele românești, şi cari uneori își
ziceau
„«vlădici», o intensă vieață religioasă, dar care nu se cunoaşt
e
de loc de elevii școlii populare.' Cercetările mai noui,
au.

împrăștiat în măsură considerabilă ceața întunecoasă „care
pluteă asupra trecutului: nostru religios, așa încât acest
trecut poate fi reconstruit astăzi cu destulă siguranță măcar

x

„Începând cu.veacul al XV-lea.

. .

RE

„_.* Operele -lui Jorga, Dobrescu şi.ale' altor. istorici:
tre-

„7

buiesc la toată întâmplarea utilizate, pentru-a

da: o istorie

„fidelă -a bisericii ardelene. În elese găsește
o bogăţie “de
- material -nou, necunoscut
de autorii istoriilor menite pentru

„Şcoala

E

primară

“

DI

ea

a

“Cum aproape în fiecare ţinut românesc -sa păstrat
amintirea existenţei vrunei mănăstiri cu așezări de călugări
,
cari au înfluenţat în. 0 ânume măsură vieaţa ! satelor.
din

a

_împrejurime; şi cum. istoricul. acestora -se cunoaște
astăzi
în mare parte, Sar putea construi cu. ajutorul
şi- al tra- .
dițiilor, legendelor şi monumentelor

istorice, chiar

specială a ținuturilor, -aşa încât școlile din acel loc, istoria
ar aveă

cel mai pedagogic punct de plecare în învățământul
istoric. -

O. istorie
'cu- colorit strict local, pentru “fiecare sat, nu se
dă. :

poate

EEE

”

Si

:

„Aceasta” pentru: motivul, că cele mai mul
te e
comun

.

„mau nici un trecut istoric, sau şi dacă-l “au,
nu poate fi urmărit din lipsa

documentelor.
Cu legendele şi tradiţiile
le are fiecare comună însă, âr-puteă îi încopci
ată vieața
de aceea a centrului istoric, de care au
atârnat, întrând
jastiel

ari
„Mor

în

ipreoții lor.

istoria

mănăstirilor, de tinde

:.-:

PI

primeau „diecii şi

a
a
TO Deocamdată însă e neapărată
nevoie de stabilirea unei
| istorii generale a bisericii ardelene,
(şi sub -această denu- ?
e. -

po

.

E

ai

..

îi

î-

--

a

o.

4

sc.

|

|

a

mire înțeleg.
întreg. tteritorul jocuit de români),. careaa să țină
re
seamă de toate rezultatele” istăriSgrafiei rGfiânești moderne.
O asttel de istorie va: înfăţişă. în adevăr exact desvoltărea '

e

- neamului

nostru, pe

care

trebuie

so

percurgă

şi elevii,

cultivându-le sentimentul iubirii, de neam și dragostea de
jertiă pentru

el. -

,

„ O. condiţie; esenţială, ca această istorie să devină de
fapt aceea ce trebue să fie,'e că ea să fie scrisă de un
maiestru, care are. talentul de-a evocă trecutul în culori.
vii şi. puternice, robind, prin: farmecul limbii. cu' care zu-”

grăveşte, sufletele caste ale tinerilor elevi.
„„
-Cel-care a dat splendida monografie a lui “Şaguna
=

“şi cea populară despre începutul neamului

văţatul istoric tânăr Lupaș

românesc, în-.

e desigur în măsură

să scrie

această istorie. Şi după informaţiile cari le avem:0 va
şi da încurând, aducând. prin ea cea. mai. prețioasă con-...

tribuţie

la întemeiarea „unui

învățământ istoric serios şi

„i
educativ în şcoala primară. .
Îndată. ce există .0. aștiel. de, istorie excelentă nu mai

e nevoie, ba eşti Chiar :scutit de a mai comite „gafe atât
de ciudate, cum se întâmplă să le făcă planul de învăță- |
mânt în fixarea maţeriei istorice. Aşă cum se înfăţişează
această ' materie,” 'cu' multele nepotriviri, enormele lipsuri şi. cu desăvârşita desconsiderare a continuității evenimenţelor

aşa dupăcum: s'au succedat, îţi face: impresia. că comisia e

foarte “puţin conștientă de importanța învățământului. istoric
şi dovedeşte

o și mai slabă

cunoaştere « a istoriei. noastre

bisericeşti.
“Din istoria

bisericească. generală,

se

iau: evenimen-.

. tele. până la schisma mare, adecă până la 1054.
" Ereziile trebuesc omise! ca unele cari aparţin simbo-

metafizic, absolut neprice-

licei, deci chestii, din domeniul

pute de elevii şcolii primare. Sinoadele numai. încât sunt + .
necesare pentru a explică organizația bisericească și sfera
moca,
,
lor de. drept, îără aa întră i în :detalii. . Sfinţii părinţi
,

|

65.

a

a

dele ale vieţii creştine şi ca autorii liturgiilor cari se folosesc şi azi în biserica noastră. Istoricul luptelor pentru
icoane nu-i nevoie să-l ştie. elevii. „Ajunge să li-se spună,
care e: învăţătura bisericei noastre cu privire la însemnă
N
tatea lor.
”
După titlul «Desbinărea bisericii în răsăriteană şi apuseană», planul zice îndată: «Mitropolia». Observi îndată,
că aici începe materia istoriei bisericii ardelene. Felul cum

“se” expune, îţi- dă iluzia - arbitrarului ! şi grăbelii 1 regretabile. Planul dela: 1903, dă ciimult” mai Exact şi mai com“plect materialul istoric. Măcar şi numai _înșirarea aceasta
simplă, îi asigură o superioritate,. Ceeace înseamnă, că
„Planul, de azi e retograd. şi din punctul

acesta de vedere,

.

După planul actual ar trebui 'să crezi, că istoria noastră începe

de-adreptul cu mitropolie, că biserica noastră

-a avut dintru:început. mitropoliți. Ceeace fireşte e îundamental falş. Apoi urmează un titlu ca acestă: «Împărţirea
istoriei bisericeşti», care nu numai că e inutil şi neserios,
dar e chiar absurd pentru şcoala populară, 'care mare să-şi

spargă capul cum: “împart diieriții scriitori istoria, ci are să
Ştie cum

sa desvoltat vieața sufletească a poporului

ro-

mânescîn cadrele: bisericii. Apoi vine titlul foarte general:
„- «Mitropoliţii români», fără a se amin măcar ceva de epoca
cea 'mai însemnată până la unire, aceea a reformațiunii.
N
După aceea 'se zice: «Unirea Și urmările ei», trecân- .

-

du-se la: episcopul Moga şi Şaguna. În: urmă' statutul. or“ganic. Dacă planul se mărginește numai la” îixarea eveni„mentelor, sar îi aşteptat să spuie

ce

e important, ceeace

a adus prefaceri: în. desvoitarea bisericii, şi 'nu să spuie
titlii de prisos ţinuţi în termeni “foarte largi, înşirând ce e
însemnat chiar și când 'dă numai o înşirare fragmentară.
Îndată ce ar există o. bună istorie a bisericii ardelene “pentru şcolile primare, mar mai fi: nici o nevoie să
expună plahul de învățământ, materialul istoric care tre-

- buiă! să se pertracteze., Sar indică pur. .și simplu. cartea,
e

1.

Fiindcă această carte lipseşte astăzi, eră absolut necesar
ca planul să umplă” această mare lacună prin înşirarea

a

amănunţită a materiei.

mai rămâneă încăo chestie. de discutat: niar îi |

"Ar

bisericească uni-

oare mai corect dacă sar: omite. istoria
versală, luându-se

Aceasta, din mai. multe

ricii noastre.

a

ă |

istoria bise- .

excluziv.în școlile primare

Întâi

consideraţii.

i 9: .

pentru importanța principiului istoric-naţional în pedagogie,

în înţelesul căruia elevul trebuesă treacă prin fazele de evosău. “ Al doilea, pentrucă în acest caz
luţie ale neamului.

elevii sar puteă întroduce în:cunoaşterea temeinică a isto-.
riei noastre, şi war pluti numai -la supraiață cum se în-.
.

.

o.

vu

-

„7

A

-

a
tâmplă acum.
- „„Apoi fiindcă. istoria noastră. începe cu. Colonizarea
înaintaşilor noştri în Dacia,

deci

aproape

cu începuturile

-

erei creştine, evenimentele mai marcante ale bisericei universale star puteă legă, încă. chiar dela. început, de istoria
aşa încât în chipul acesta sar puteă
bisericii româneşti,
compeniză şi eventuala pagubă ce ar rezultă pentru, elevi

- din înlăturarea istoriei bisericeşti generale.
e.
La toată . întâmplarea, că. o astfel: de.. reformă

mult mai importantă, decât să se poată rezolvi “prin un

lă.
simplu articol de: ziar. Fiind vorba de schinibarea radica
ilor:
- de: cuvântul bărbaţ
c,
e: nevoie
a învățământului istori

cari muncesc pe acest
de şcoală şi al tuturor oamenilor.

, în ce.
- teren. Din părerile acestora sar putea. apoi vedeă
Odistoare.
folosi
și
ră,
necesa
măsură e această dispoziţie
că
cred
tică,
ziaris
cale.
pe.
ă
“cuţie în. direcţia aceasta făcut
i
Numa
juste.
vaţii
obser
ar fi interesantă și sar culege multe
ră să se pro- *
după acestea ar putea veni autoritatea - şcola
o astiel de:
plan,
nunţe 'şi. să execute, în cadrele: unui nou,
reformă...

.-.

nouă fundamentare

O

a învățământului

istoric, e re-

pedagogice, şi
“clamatăîn mod imperios;pe lângă motive
e nea-.
ale
ii cari ating interesele superioar
din consideraţ
.?

i.

N

.

.

Bi,
mului

nostru. Lupta

înverșunată ce o purtăm

astăzi pentru _

apărarea drepturilor şi libertăţii noastre -naţionale nu ne va
- duce la .biruință decât atunci, când țărănimea
- românească
va.îi conştientă
de aceste trei .mari. lucruri: cine este, de

„unde vine şi unde merge. Această conştiență, o va putea cu-lege
- numai. din cunoașterea istoriei neamului său. Pagi„ile de glorie şi de durere ale trecutului nostru românesc
cu întreaga, galerie

de

îiguri

eroice. și

măreţe,

sunt

cea

mai minunată hrană pentru trezirea şi cultivarea: sentimentelor ei: naţionale. În. expunerea

vieţii noastre

religioase şi

culturale nu va fi“iertat de aici înainte .să mai. lipsească

paginile cari povestesc

E

rolul precumpănitor

ce. l-au

avut

în istoria noastră un Ştefan:cel-mare şi Mihaiu-Viteazul. ă

“Faptele

acestor voevozi viteji, trebuesc să se cunoască”

"în şcoala poporală, nu numai

pentru că

* religioa
ca'se,
unii - dintre cei

mai „mari! ctitori ai bisericii

ei întră în istoria

„Ungariei şi deci nu, poate există: din punctul acesta de
vedere nici o oprelişte, ci fiindcăci aparţin istoriei noastre
ardelene. Ce splendidă “educaţie

năționa
nu lă
sar

putea

dă elevilor noştri prin povestirea vieţii acestor Domni, cari

„sunt întruparea celei miai înalte virtuţi şi religiozităţi, Și a celei
mai intransigente iubiri de. neam.
Când. şcoala va munci
„în direcţia aceasta, atunci. voni aveă în viitor o țărănime
„deplin conştientă de rostul -lupielor noastre naționale, care..
va îi gata' oricând să se jerttească. pentru interesele vitale.
ale poporului românesc,: Atunci numai, se va puteă cuceri.

„„

„„acel lucru mare, care se chiamă solidaritate națională, şi
caree condiţia esenţialăa biruințelor noastre. .

__.„.
Şcoala e în chip firesc obligătă 'să infiltreze âcest:
sentiment de solidaritatepe.
, care-l vor desvoltă şi întări
„mai târziu instituțiile culturale menite.să lumineze massele

"largi cari:stau 'afară de cadrele şcolii.
„E
evident deci, în înțelesul aces'tor
vederi,

Sa
că învă-

țământul. istoric e cel mai important mijloc pentru cristalizarea educaţiei noastre'naţionale. Prin urmare trebue
să-l
-.

Ra

N

,

foloasele ce ni-l poate dă, așa cum înţeleg s'o facă aceasta

1

expunem "unui tratament în consecinţă, storcându-i, toate

” popoarele. - adânc;:conştiente de rolul naţional: al școlilor

„primare. ' .-.

Rugăciunile anului :al șaselea: cad: sub . aceleaşi apreSi

cieri, 'ca şi acelea 'a anilor premergători. .

e

NI

A

În o notă; pusă la călcâiul învățământului religios,

planul prevede şi cântările bisericeşti, drept material pentru
a

aa
i
educaţia morală a. elevilor. . e
Intâi observăm 'că cântările religioase, au atâta impor:

-tanță încât: să merite uri

tratament. mai. onorabil,

-.

decât

: acela! pe care-l acordă planul, de-a le: fixă în trei rânduri
“plasate în “coadă.

Eră o:cerință pedagogică şi logică şi

naturală, ca ele să fie grupate şi-distribuite pe clase conică i
- form gradului de pricepereal elevilor şi în legătură organ
„cu materia; religioasă

a anului respectiv. .

.. ..

asa
"+ Planul. dăto specificaţie -de felul celei” următoare:
(sic),
«cântările: noastre bisericeşti, liturgice, colinde-ș..a.
.- - |
ele>.
"iar în şcoala de repetiţie. glasurile, troparele și irmoas

O'astfel de :speciticaţiă, nicipe departe nu se poate . Da
.
Apoi
exactă

numi

mai e şi 0 mică . eclipsă. Dacă

sub

ile,
«cântări bisericeşti, înțelegem, cântările liturgice, glasur

să-se înţeleagă
troparele şi irmoasele, -atunci planul nu lasă

ri liturgice, -:
- aceasta, Căcizice special «cântări bisericești», cântă
i
'«tropare».ş. a. m.'d."

u “
fost serios şi rațional dacă star fi zis așa: pentr
fi .
Ar
de,
colin
e
cutar
şi
- anul întâi: se iau cutare cântări liturgice
iă' să

trebu
“ indicându-se 'cu numele titlul şi locul: Şi astfel
dă de
dova
o
“se urmeze cu.fiecare an. Apoi e-cel puţin
.;
tate,un plan expunând.. diferitele materii |
. supeificialicând!
*
incode
Astiel
. de pertractat, spune foarte. ușurel: <ş. a»
pi
inadmisibile în un
rectități pedagogice sunt cu :desăvârşire

nnţii de: seriozitate, cu prete
„pla
v

;

i:

8

—

Pi

.- Mai departe admitem — pentrucă. se şi face, să se

ia în şcolile primare

şi irmoasele,

dar nu înţelegem. prin

„ce se poate justifică cererea de-a instrui. eleviişi în

gla-

„. suri şi tropare. In şcoala de repetiţie în urma actualei legi
„ şcolare învățământul e absolut unguresc cu excepţia religiei. -

'

Şi. fiindcă studiul religiei se predă numai din Duminecă
în Duminecă, apoi considerând că durata instrucției aici
e mai scurtă decât în .școala de. toate zile, sunt alte lucruri

„mai folositoare şi mai instructive de

împărtășit decât gla-

“ surile'şi troparele., Asta nu numai că mar îi util, ci dim-

„ potrivă ar aduce 'chiar un rău, Prin predarea : glasurilor,
“Sar. spori în măsură extraordinară -numărul diecilor cu și
“fără glas, ceeace ar da naştere: ,pe chestii. de drept şi

pricepere, rivalităților și certurilor iegretabile între ei, după
cum
0 ştim aceasta din experienţele noastre, *
Ni
Apoi răsună

!
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atâtea glasuri răgușite, scârțăiate și falşe

în strănile noastre, încât te cuprinde o adevărată
ascultându-le,
o
i

E un formal

i abominabilă,..

supliciu, să âsculți o astfel

oroare.
:

de muzică .

„ONU e deci nicidecum încântător, ca.școala să le mai
urce numărul, După aceea, cu prilejul pomenilor, para-

„staselor, îl ia groaza -pe

ţăranul „nostru când

vede: atâta.

puzderie de diac în jurul preotului sau al mortului.

-

E o

apariţie aceasta,pe care o întâlneşti în multe sate
de ale
noastre,

..:

„Nu

e deci consult, ţinând. seamăşi. de” consideraţii

-practice, ca. să se instruiască în şcoala primară și glasuri
le.
Ajunge

să luăm

şi “colinde.

cântările. liturgice, irmoasele - mai

Atâta în ce priveşte amănuntele.”

Sar. mai puteă- îace acum,

„generală, 'cu' privire -la planulde

uşoare

încă .o - ultimă observaţie

învățământ.

“Ar

fi

fost
folositor dacă: la sfârşitul. fiecărui. studiu, se da
bibliografia

tuturor cărţilor didactice, cari pot îi utiliz
ate de elevi şi .
de învăţători, Deci manualele. pentru
băieți şi studiile di-
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eze pe
feriţilor pedagogi, cari au să orienteze şi să lumin
ar îi
ă
învățători asupra fiecărei discipline. Această măşur
l: dicorpu
unde
noi,
la
ales
de un nemăsurat folos măi
repoate
nu
încât
ică,
subțir
de.
dactic are o,cultură aşa

biblioteca
zistă nici unei uşoare adieri de vânt. Îndată ce
numai pe
(!) specială a învăţătorilor noştri e alcătuită aproa
în
te
obliga
nele
din. cărţile cari l-au pregătit pentru exame
pedagogie,

de
seminar, fără să mai întâlneşti şi alte cărți

puţin- .
fiindcă mau prea simțit trebuința de a cunoaşte măcar vorbim
'mai
nu
să
ca
,
ească
român
ogică
tica literatură pedag
ei discide cele străine, o bibliogratie pusă, la sfârşitul fiecăr
penpline, care ar da titlul
truca să se poată

|

cărții cu dataşi locul tipăririi,

cumpără,

ar îi zic o binefacere

nepreţuită.

de an această
Apoi autoritatea şcolară, ar complectă an

obligă —
bibliografie, încunoştiințând — fiindcă datoria” o' cari.
apar,
noui
învățătorimea asupra operilor. pedagogice
ceva . .
Aşa
eze.
ignor
le
îndemnându-o să le cumpere sau să
ă, -.
şcolar
e
chesti
noi.0
la
şi
ar însemnă în adevăr că există

pe

icialitatea care o tratăm cu. seriozitate şi nu cu superf
din Gerne caracterizează. În planul şcolilor primare

care
citate deose- .
mania se dă această bibliografie cu o exacti
greco-catolic. .
plan
bită şi:o are pânăşi atât de subțirelul

întrodusă în plan, dovedeşte înastfel de. măsură
O
pentru noi, ea e.
“țelepciune pedagogică,și sa văzut.că
am-

bine ca 'deoc
din îndoite consideraţii necesară. Ar fi
partea din urmă
măcar
e
veder
dată să nu se piardă din
de datorință
sferei
ne
aparți
spus,
a ei, care dupăcum am
noâstre au“nu numai morală dar și oficială a supremelor

A
e. audiant consules!* . Nrii
torităţi şcolarDeci,
una» pe 1910,
«Trib

ÎN

144—156.

un nou. plan "de' învățământ, .. ,
+ Consistorul diri Blaj a tipărit
Când s'au scris aceste
planului unguresc din 1905.

El e o-traducere-a

observații, încă nu apăruse...

Da
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neatârnătoare : de

mine,

acest

studiu

: Regret, că din: motive
celelalte obiecte de învățământ, ma putut îi continuat şi cu privire A lafost, un noroc de altfel, ,că.acest—
unde a-şi îi avut multe de spus.
Notă”azeâstă priveşte şi. pe: dl
plan ma primit aprobarea ministrului.ai «Tribunii» pe 1910se ocupă
_Î, Crişianu, care în Nrii 163 şite 164câteva excepții rezultate însă — in
de studiul prezent. D-sa găseş
cari au alterat textul.
mod fatal — din niște greșeli de tipar,
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- Inceputul şcolilor ardelene.
|
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,
monografie.. critică
o
a şcolilo
r românAaa.
eşti dini Ardeal
şi Ţara-ungurească, nu: există încă. Ea -vă trebui
să fie.

- scrisă. cât, mai curând, fiindcă o cer. însemnate -motiv
e atât
„ pedagogice cât şi culturale:.
Până acumau “apărut și mai „apar diferite descrieri
- de școli singuratice, alcătuite. de în-

__văţători şi preoți. Acestea însă nu pot aveă. pretenţia unor
lucrări, făcute după toate normele

științif
'ci ice,
rostul lor

se rediice la acela al unor -contribuţii preţioase; menite
să
dea informaţii viitorului” monograt istoric al tuturor şcolil
or

7

s

„+ noastre, E adevărat, că trecutul acestor şcoli.
nu este atât:
de vechiu, încât să nu “poatăfi urmărit. Se--şt
ie, că cele
mai însemnate școli tomânești, s'au întemeiat
în
l al
„XVIII-lea. Istoricul lor este destul de. bine cunoscut,veacu
fiindc
ă
“Sau păstrat documerite și însemnări:
suficiente pentru ale
reconstrui icoana desvoltării. Aceste şcoli:
însă, sunt foarte:
puţine ca număr. Cele multe, majoritatea covâr
şitoare sunt
însă la sate,și trecutul. acestora nu se,
cunoaşte

decât

cu
„ „foarte puţine excepții. Vieaţa acestor lurmni
niţe trebue desgropa

tă, și aceasta: până

-

se mai păstrează încă

va

gălbenite prin săculețele bătrânilor încărunţiți de:hârtiile înasprimea | vremilor, şi până

ce tradiţiile nu mor încă deodată cu
dispariţia, celor “cari le-au: moștenit” dela, înain
taşii: lor, martori
ai mult
: întâm
or
plări însemnate şi. vijelioase:
„La această,
„Operă. însemnată, Suntem datori să
- contribuim. toți câţi .
„avem „vre-o legătură cu: școala şi
„preoc
nostru, adunând:și înseninând tot ce este, upările neamului
de. interes'pentru..

trecutul-. și vieaţa instituţiilor - noastre
: de. cultură.
.

-
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"unui: popor *
ut,
că: cultura
un adevăr: pțea cunosc

altare -:

“se formează prin școli, cari sunt cele mai însemnate

E

Sa

de luminare...

Pentru. păstrarea: şi desvoltarea lor sa' cheltuit Ia di- .
ferite popoare: multă energie, care-sa manifestat nu numai
nate
înverşu
lupte
în
şi
în jertfe materiale, dar adeseori

Ă

„Acelaş

fenomen

“ şcolile românești.

a

-

“purtate cu sabia, sclipitoare...

constatăşi cu

îl putem

privire la"

Vieaţa acestor instituţii. pentru a îi iu-

bite' şi. înțelese “de. noi şi: urmașii noştri, trebue - urmărită

nece-

cu îndoit interes, căci cunoaşterea lor nu e numai

- sară, dar în acelaş timp .şi folositoare. .Necesară fiindcă”,
constitue'o parte esenţială din istoria neamului nostrii, fo+ loșitoăre'fiindcă-'orice popor. care vrea să trăiască în viitor, “

"trebue să capete conştiinţa. Zrecuzalui său sub toate rapor=.

* turile, dupăcuin. se exprimăd! -Jorga. -Din :aceste 'conside-. de -.
rații, vom stărui să fixăm'în cele următoare, procesul
Ar-.
l
pământu
formâăre al celor. dintâi şcoli “româneşti pe

dealului; lucru care după” cât ştim nu s'a făcut încă la noi. .
_“

.

„

Trăind

“11

EI

Ă

dela

“

„

e

formării. noastre sub diferite -

începutul.

ănoase, posibilitatea unei. vieţi li- . :. dușmi,
e: şi;ir
ân
străin
stăp
- beră, neîncătuşate în piedecile ' barbare ale iobăgiei, :ne-a .

- fost contișcată în aşa măsură, încât! veacuri. de-arândul nu..
“a putut întiripă nici măcar un slab curent de Vieaţă sufletească conştientă.,

Deși ideile conducătoare nu lipseau, -.

ă. fiind 'sugrumată,-nu se,
colectivlă,
şi dua
_-* libertatea indivi
arătau perspective pentru O străbatere mai. întinsăa acestor.
idei mântuitoare.. A trebuitsă vie suflul unor curente străine, "cari să rupă lanţurile acestui întunerec.. orbitor şi să» des- , -.
"_chidă şi pe seama. neamului, nostru,. cărările luminii bine- a
„făcătoare, îi
pământ epau deo- de
r.
domnilo
'. Legile ţăriiși volnicia
înaintași” .
- potrivă piedeci, cari nu îngăduiau bieţilor noștri
1

unei culturi ală-

„ asupriţi să se împărtășească de roadele
pici

so

*

-.

a

2

.

.

.

.

a
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2
turea de celelalte popoare ale ţării. Cauza “de căpetenie
câre a împiedecat

multă vreme

înviorare intelectuală prin

răsărirea unui

curent

de

carte,a fost fără îndoială lipsa

“şcolilor. Învăţatul . scriitor: Petru Bod în istoria. sa despre,
Românii

ardeleni

şi prin urmare

spune

limpede

că Românii -mau şcoli,

între dânşii se găsesc foarte puţini cari să

'ştie ceti.:Ei învață în: mănăstiri

dela călugării sau' monahii

„români cari sunt de cele mai multeori inculţi, deosebindu-se

de -ceialalţi Români: chiar numai. prin îmbrăcăminte. și
modul de traiu, sau dela dascălii bisericești cari şi-au câştigat învățătura “românească în .Valahiala București, la
care au mai adăugat puţină cultură în şcolile reformaţilor
sau iezuiţilor. Un alt scriitor
din veacul al: XVIl-lea Frey-

. -

berger afirmă iarăş,că în urma împrejurărilor nefavorabile , -

„Româniiau căzut din nou.în

acea stare înapoiată,
încât

abiă sar fi găsit vre-unul.
care: să ştie scrie
și .cetia
„
“Locul: acestor şcoli l-au ţinut foarte multă. vreme mă-

năstirile, ascunse în fundul văilorşi munţilor romantici..
Călugării adăpostiți în aceste -stinte locaşuri
de închinare

cucernicăşi evlavioasă, n'au putut aveă învățătura cu care
se mândriau d. p. tovarășii lor din principatele româneşti,

unde se întâmplă să fie alte rosturi și alte împrejurări. „« Tărănimea noastră 'din -acele vremi nu se prea puteă :

„gândila carte, din pricina iobăgiei care 0 .ţântuiă locului,

precum şi din lipsa de înțelegerea binefacerilor cărții şi *
a imposibilității de a- fructifică anumite cunoștinți teoretice

în timpuri de perpetuă vijelie şi aservire ucigătoare. Abiă
candidaţii de preoți toiegiau spre aceste schituri, pentru

a învăță: slujba: bisericească, cântarea și uneori. puţintică

|

scriere şi cetire.! Toată bruma de :cunoștinți ce se câștigă
„aici, nu putea să dureze. mult, din simplul motiv. că'timpul
„de instrucţie eră. deosebit
.de scurt. Ca o măsură a crite-

»..

Tiilor de apreciare ne poate

servi pregătirea ce o primiau

"4 La Cipariu: Amhiv, p. 612, :
A La Dobrescu: Fragmente, p. 64,

Ma
....

|
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pe vremea

nu: tocmai

ă noi a episcopului
îndepărtat.de

Moga, şi care eră de şase săptămâni. Din. această împrecât de lungi :puteaufi «cursjurare se poate conclude,

rile» preoțești până în veacul al XVI-lea.
"O vieaţă intelectuală cu .mijloace, atât de modeste, nu eră în măsură să ducă la un

biruitor. Eră. nevoie

curent cultural şi: literar -

de crearea unor instituţii speciale, cari

să-și facă din propagarea cărții. în rândurile “mulţimii întu-

necateo problemă de vieaţă capitală. Trebuiau deci școli, *
A

în' accepţia adevărată a cuvântului,

i

Şi ele ne-au fost aduse de reformaţiune,. - Oricât de

ar
“mult sar detestă reformaţiunea. şi ori câte argumente
e
pozitiv
telor
rezulta
ea
scăder
în
stărul cineva să producă
noi
pentru
că
cert,
e
lucru
un'
şi folositoare. aduse. de ea,
a
Românii a fost mai mult o binefacere, decât o fantomă
Barițiu
G..
ă
distins
de
pierzării. Istoricul cu o sagacitate atât

“crede în mod apoditic, că «<reformațiunea violentă pornită

liîn secolul al XVI-lea în biserica catolică a dat naştere

teraturii noastre daco-româneşti. Reformaţiunea luă în schimb

româ-:
câteva suite de mii de suflete din corpul națiunii
a _aceast
neşti?le anexă la corpul naţiunei maghiare şi prin

„consolidă elementul

anume în Transilmaghiar-calvinesc,:

vaniași câteva comitate.

din Ungaria, precum

nu

Îusese

ochii
niciodată 'mai nainte; Românilor însă li-s'au deschis
că
ă,
cultivat
şi
scrisă
fi
. ca să vadă că şi limba lor, poate
jug
cărui
al
sub
,
ei nu mai au trebuinţă de limba slavonă
de noapte
brutal stătuseră atâţia secoli întru întunecime

apo-.
Adevărat;că intenţiile ascunse cari călăuziău pe
însă curate,
.
stolii acestui nou crez nu erau din 'cele mai
nau
cari
în rezultatele ei pozitiv. bupe pentru noi, rezultate
de sutlete
_fost prevăzute şi aşteptate de străinii vânători
ţele de cu— nimeni mo va puteă: condamnă. Din .tendin

: Barițiu: Părţi alese, WI,p. 122...

afiile româneşti, Sibiiu
2 Vasile Popp: Disertaţie despre tipogr
_
E
A
10..
183p.9,
83.
p.:
9,
187
"3 Barițiu: Catehismul calvinesc, Sibiiu

|

cerire religioasă ale „infatigabililor principi

şi superinten- .

*

„denţi calvi
au ni,
răsărit cele dintâi școli. adevărate pentru
Români... : Ce

-.
„şi

N

E

a
ae
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Îndatoririle de calvinizare formulate cu multă viclenie . ..
impuse” mitropoliţilor români atât cu prilejul mimirii cât.

şi în-cursul păstoririi
lor ar 'fi avut desigur un efect mai

" mult platonice, câtă: vreme

masele largi ale poporuliii ţineau:

„-cu'sfințenie-la credința străbună

.alăturea de -arhicreii săi,

în ciuda tuturor răutăţilor cari se descărcau. asupră lor. .

“Era

deci nevoie, ca aceste planuri de reformă să fie.

” susţinute și realizate prin alte mijloace mult rai, hotăritoare
=" +și mai efective, Sa ales prin urmare drumul școlilor. Astiel,
„-. “sub influenţa calvinismului;au răsărit cele dintâi şcoli între |.
“Români. Singură şcoala dela bisericast: Nicolae din Braşov '
se pare:a aveă un trecut: mai vechiu. “După o informaţie
—

care de altiel nu e destul. de sigură, ea ar. îi. fost înte-

„meiată la anul'1451.1 Celelalte însă, asupra cărora Sau mai ..
„păstrat documente, sunt de:o dată, mult mai recentă.
„0
Ținuturile în_cari Sau ridicat cele dintâi şcoli româ-

..„ neşti au fost acelea, unde calvinismul prin propovăduitori

„ îndrăzneţi şi fanatici, izbutise să se înstăpânească
mai adânc.

Cu deosebire în epoca lui lon' Sigismun
se. ajunsese
d, la
“un oarecare record în această: vânătoare de-proseliți. Sub
el s'a dat și ideea, înființărilor: de. şcoli, și. în adevăr le şi
vedem înălțându-seîn a doua jumătate a veacului XVI
la
Lugoș, Caransebeş, Haţeg? şi:probabil şi în. alte centre ro-

- mâneşti, despre. cari mau rămas amintiri scrise sau şi dacă
sunt, “nau fost descoperite: până astăzi. ' Cam: în acelaș.
vreme, dacă.nu: mai curâscnd,
crede a se fi ridicat şi în
Si

„+ A. Bârseanu: Istoria şcoale
din"lor
Brașov 1902, pag 4...
"2 Vezi despre
aceste şcoli: Pokoly: Az erdelyi

reforinătus egyhăz
„„„ tortenete, Budapest 1904, 3 vol. 'Mon. con:
regn. Trans, vol. XIV.
110. Szabd K.: Regi Magyar Konyvtâr. II - 683.
Pesty: A szăreny
„." bânsâg €s

Szoreny. vârmegye tort.,. Budapest 1877—78.
vol. 11.
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Moldova cea: dintâi şcoală la Cotnari în 1562, cu. dascălul .
braşovean Sommer.
E
|

Şcolile ardelene mau avut Şi nau putut avea-un 'ca- N
racter strict românesc, fiindcă 'stăpânitorii lor. erau unguri
„calvini. Ei: instituiau dascălii, cari de cele mai multeori erau
|
- Şi ei de origine arpadiană, ei impuneau 'planul de învăţământ, iar drepturile românilor se reduceau doar: la îndatorirea de a le: cercetă şi a: contribui la plata dascălilor.
-calvinizanți. : o
Da

_Singurul, folos ce rezultă pentru înaintașii noștri din...
aceste. şcoli eră cunoaşterea

scrisului şi cetitului românesc,

-

care se scoboră în sufletul lor. infrigurat ca o revelaţie se- - “nină şi. mângăiere - - duioasă. Încolo ele'au fost niște ofi-.
”. cine ale calvinismului, care 'a rupt 'o seamă

de: ramuri.din

“tulpina, neamului, cu. deosebire «<floărea nobilimii» cum se.
“exprimă Vasilie Popp, de dragul privilegiilor cari i- se puneau
în perspectivă.
“Un teritoriu nu. mai puţin primejduit de cangrena Teformaţiunei, a îost, şi istoricul ţinut al Țării- -Oltului, Învățăturile francezului Ion Calvin au pătruns până în frumosul

colț. al legendarului
- schimbau repede în

"şi de umilii țărani

Negru-Vodă

şi domnii. lui

cari 'se .

stăpânire își aduceau

aminte . adesea -

români, când eră vorba

de robote' şi

prozelitism. Între -aceşti :stăpâni de pe vremi ai -Făgăraşului, se remarcă femeia înţeleaptă şi iubitoare de cultură |

Susana Lorantty, văduvă principelui George Râkocy. L-iul,
Această domniţă “plină de. avânt: religios şi-a: făcut o: problemă a vieţii din ocrotirea bogată a bisericilor” şi școlilor,
. Colegiile: reformate din - Sărospatak, “Dobriţin, Aiud ș. a...
_sunt opere

ale stăruințelor sale, ori cel puţin rezultate ale

: muniticenţei sale: princiare. . +
_Murind. George Râkoczy l-iul văduva. Susana. Lo
rantiy ajunge în stăpânirea. cetăţii Făgăraşului și: a finutului

aparținător lui. | -. -

Da

1 Dr Stripszkyy 6s Dr, Alexie: Szezei Gergely enetestonyie
ete. Budapest 191 £p. 63. _

d
_

În vremea aceasta: calvinismul se întinsese destul de

tare peste comunele

din

Țara-Oltului.

Cu

venirea

ei la

Făgăraş, reforma a. câştigat un sprijinitor şi propagator
puternic 'şi convins." Încălzită de flacăra credinţei sale, eră

încredințată, că, are o:mare şi siântă misiune. de îndeplinit
"aici, aceea de a sămănă pretutindeni cuvântul evangeliei
„calvinei! În Făgăraş reformaţii erau puternici cu. biserică, :
consistor şi. credincioşi .înstăriți. Încolo satele cu căsuțe
îmbrâncite cari se, înşiruiau sub umbra : codrilor. şi dealungul Oltului posomorit, cuprindeau miile de Români cu,
altă credință decât aceea a văduvei principese, Ei trebuiau

câștigați. Mijloacele: se cunosc.
|
Bisericile - româneşti vor fi scoase de sub. jurisdicţia
mitropolitului din Bălgrad și supuse: consistorului reformat
din Făgăraș. În al doilea rând, se vor luă măsuri, ca preoții
şi învățătorii să, primească învățătură calvină, iar aceștia
bine insiruiţi să. o 'distribue în urmă poporului care nu-și

„bătea capul cu dogmele şi deci puteă fi cucerit cu ușurință;
Astiel Susana, Lorantiy înființează. în. Făgăraș la 1657
o școală ' roinânească. În documentul din 3 Aprilie 1657 .
care confirmă statutele acestei școli, motivează înființarea
“cu ignoranța grozavă în care zace <întreaga. nație valahă»
de pe

domeniile

ei; Ea corespundeă unei şcoli elementare,

împreunată cu un gimnaziu superior, o preparandie şi un
mic s&minar” teologic. Lângă școală “eră și un, internat
pentru 8 tineri buni, dar. săraci. Școala se ridică lângă cea
ungurească,

ca elevii români

să poată. învăță ungureşte şi

invers, precum şi din „motivul să poată îi mai „bine“ con-

IE trolată,
Învățătorul se cere să fie om

învăţat, ieşit din

ŞCO-

lile reformate cu foarte bună, ştiinţă de româneşte atât în:
scris cât și în cetit. Elevii vor învăţă alfabetul românesc,

Noul

Testament,

Psaltirea, Catehismul, Tatăl

nostru, Cre-

i Despre această principesă. vezi Toth Pâl: Lorantty Zsuzsâna, |
„Franilis târsulat kiadâsa şi Zeitschriit fiir Theologie 1880, -P: 748,

Pen

Oi -—

deul, Poruncile şi aplicârea canoanelor bisericeşti, cântă-: rile bisericeşti. dela

face la an două

Lugoş

examene

şi Caransebeş

etc.

Școala

va -

cu băieţii și se va inspectă de

o comisie mixtă din unguri și români.: Pentru. instrucţie
se plăteşte o: anumită taxă, din care se. achită şi salarul.
învățătorului. e
“ Oricine doreă să ajungă preot. ori învăţător îni Tara
Oltului, trebuiă să dovedească că a terminat școala aceasta,

care în urma stăruinţelor şi interesului manifestat de prin- .
_
'cipesa fundatoare s'a. ridicat la o înflotire însemnată.
Vom

pe larg

aveă prilej să vorbim cu altă ocaziune

despre această instituţie, care a fost una din cele mai vechi
“şi mai importante în seria şcolilor noastre "vechi, în te-.

- meiul documentelor tipărite în,1910 de istoricul. reformat
Pokoly întro publicaţie ungurească “din Budapesta:
De astădată - am ţinut să dăm numai linii generale p-

despre începutul şcolilor româneşti ardelene..
-

: Pokoly Jozsef: Magyar proletar rattan

„dapest 1910...

ia

adatitr Bu-

5

7,

Vechimea cursurilor de analfabeți.
:
„Cei mai mulți, cetitori —cu excepţia celor. cari cunose. mai amănunțit trecutul nostru bisericesc 'din epoca

„lui

Șaguna,

moasa.

—. vor

fi desigur

mișc'are
inițiată

ispitiți

să

creadă,

că îru-

de «Asociaţia» - culturală

în 1908

pentru instruirea analfabeţilor, e cu desăvârșire nouă în
!
cuprinsul ei, .
„.“ Pe când dimpotrivă, ei i-se 'poate găsi un trecut mult
”
“mai vechiu, care merge până aproape la începuturile noa-

stre de 'vieață. culturală mai intensivă.

-.

Sa

- Intre nenumăratele probleme de cultură cari au preo-

cupat pe mitropolitul Şaguna, și cărora: prin uriașa
sa pu- *
„tere de munc
neobos
ăită a cercat să le dea:o rezolvire

norocoasă,a fost și -aceea a înființării. școlilor de
adulți,

chemate să scoată din împără
. înturi
ţi
erecul
aui elementele vârstnice, dar fără ştiinţă de carte, ale neamu
lui nostru, |

Ştiind să. preţuiască, îoloasele

extraordinare: ce aveau să

rezulte pentru biserica:şi cultura noastră

care, ma pregetat

să „stăruiască

din această miș-

cu vreme. Şi: fără vreme

pentru realizarea ei, îndemnând pe cărturarii “noştr
i:
vremi, să :se pună în slujba acestei. acţiuni "cultu de. pe
rale, atât

„de folositoare.și nepreţuită în urmărileei,
: - Astiel la. anul 1870 a emis -0 . circulară
cu Nr. 295
. Şcol,.
cătră

protopopii

"din

arhidieceză, în

care

„pentru
primadată :votbind despre şcolile” de adulți
și importanța
lor capitală, îi. poiteşte ca în deplină înţelegere.
cu preoții
şi

învățătorii fiecărei “comune să: înființeze
pretutindeni
astiel de” şcoli, menite să trezea
- la:sc
vieaţ
ăă, conștientă

-massele largi şi inerte

ale poporului

nostr

„ Aceste cursuri de: iarnă. “au şi înfiiu.nțat,şi
unde au
fost „oameni

de inimă ele au și dat rezultate destu
l de
mulțămitoare, dupăcum, constată rapoa
rtele oficiale, ”
.

-

i d EI

.

“Probabil însă că. circulara luminatului “Ajhiereu pia.
găsit pretutindeni. râvna şi însuilețirea din care ea a ră- „sărit, căci. în anul următor Şaguna.se vede silit să îndemne din nou!prin circulara cu Nr. 315 Școl. la continuarea acestei, întreprinderi de mare și însemnat folos, cuiltural pentru, |
ărănimea noastră neînvățată.

„-*

“Ba Şaguna: în cunoscuta lui. energie şi: intransigență |
"a, socotit

y

potrivit: să dea o „meritată

lecţie

preoților, cari

Sau făcut vinovaţi-de indolență în înființarea acestor scoli,
de adulţi, aplicând “mai. multora 'câte un canon de 5 Îl.
. “drept îndemn edificativ. pe viitor.-|

: După

anul

ă

1872 nu 'se mai face „pomenire: în -actele _

” . oficiale. de. aceste cursuri. Ele Cu siguranţă aul fost. pără"site, spre nespusa: -pagubă a bisericii şi neamului. nostru.

„ Cauzele se pot stabili cu. ușurință. . .
“Întâi interesul şi îngrijirea mitropolitului Șaguna pentru.
ele 'au fost curmate . aproape cu . desăvârșire prin boala

care-l chinuiă .acum la 1872 în măsură urcată, şi cate în.
anul următor i-a rupt firul vieţii 'sale atât de laboridase..j
AL doilea motiv a fost fără îndoială. insuficiența cul- turală a predțimii- și dăscălimii noastre de atunci, în lipsa
căreia nu “puteau cumpăni cu destulă înţelegere și compeIE tenţă; rostul şi roadele minunate ale: unei astiel. de. mişcări importante. . .
Motivele politice etemere,. cari au, fost invocate atunci

'. pentru justificarea acestui mijloc-de- propagandă culturală,
,

încă vor fi accelerat apunerea lui prea grabnică. !
"O altă cauză se 'poate găsi şi în stăruința prea puţin
înteţită a protopopilor, cari erau însărcinaţi în prima linie

cu executarea: ordinelor arhiereşti, de multeori concepute
„la o. înălţime, de care nu se prea puteau apropiă cu înţelegerea cuvenită, şi astfel erau sorocite să rămână strivite
în filele, aspre ale bătrânelor protocoale roase de molii.

“Au fost însă „câţiva între ei, cari în 'urma culturii tela 0 in-:
ineinice. cu' care . erau înzestrați, sau ştiut -r“ridică 7*
o

i:

e

;

-i

100 —
terpretare

înțeleaptă a acestei “chestiuni,

dându-i toată

i.

atenţia. şi tot sprijinul,de nevoie şi stăruind cu deosebită
Căldură, ca ea să fie activată şi să deă rezultatele cari -se
- puteau aşteptă dela ea pe urma unei serioase preocupări
|

a celor chemaţi să se pună în slujba ei, ÎS
Cel mai alesși mai însuflețit dintre aceştia a fost

„ protopopul Sibiiului, eminentul' pedagog de fericită
pome-. -nire din acele 'vremi,. Joan Popescu, care-a îmbrăți
șat cu

un extraordinar. interes problema școlilor.de adulți.
Ca
bărbat de școală a ştiut preţui valoarea imensă a acestor

cursuri pentru țărănimea noastră neluminată, şi el
şi-a pus” - -

" toate silințele ca ele să nu lipsească din nici o
comună |
aparținătoare tractului său, - |
Dacă sar fi arătat pretutindeni aceiaş solicitudine
şi -

"căldură largă. pentru această. problemă : culturală,
sar fi
ajuns fără îndoială /la astfel de rezultate, cari . ar fi
făcut
de prisos stărui

nțele noastre de astăzi pentru răspândirea
a
za
.
:
N
.
învăță
turii..4 în popor cu ajutor
ul cursur
ilor de analfabeți..
» Ne gândim în-ce situaţie culturală înfloritoare
ne-am găsi
astăzi, dacă aceste cursuri s'ar fi ținut fără
întrerupere în
„curs
de 40:de ani, începând

cu anul

1870...

Am îost plăcut surprins când în zilele trecu
te răsfoind
„câteva

protocoale vechi
chi, , în «Protocolul! comisiunilor pentr

u
cercul al II-lea al Sibiiului», care porn
eşte cu anul 1857,
am dat — între alte lucruri interesant
e, şi peste trei circular

e frumoase, scrise de regretatul Joan
„. în chestiunea cursurilor de analfabeți și. Popescu, tocmai
trimise preoțimei .

păstorite de el.
„Cred că-e de interes, şi din punc
t de vedereuistoric .
să reproduc aceste circulare, eşite din
peana unui reputat
“bărbat . de şcoală, pentruca.să se:
vadă cura ştiă să îndrume. şi să stăruiască: un om cu adân
că. înţelegere pentru
toate probleme
>

i

1

le

Ed

noastre

.

.

-

.

de cultură, cu câtă

iubire caldă
ştiă “să-şi împlinească. datoriile sale: de2
protopop, cum pu-

„-țini pot şi înțeleg s'o: îacă, şi în
urmă “ce -interpretare a
i

ne preodat în părţile ei esenţiale acestei probleme, care
..
ată..
potenț
ă
măsur
cupă astăzi şi pe. noi în

Circularele sunt următoarele: -.. *
L

Onorabililor parohi! Prin aceasta se împarte pentru .
țiecare comună

bisericească câte un' circular consisto-. -

.
rial, purtând numărul: școlastic 225 din anul acesta ar:
circul
acest
Cauza despre care se vorbeşte A în
o
vorbit
nu s'a
este o cauză pricepută de toţi. De câteori

Şi cine.
de învățătura. şi cultivarea poporului nostru?”

mu

ştie astăzi, că fără a ne ocupă

de

serios, fără de â pune toate puterile

cauza! aceasta

noastre

spre a

în picioare,
înaintă cultura "poporului, vom fi călcaţi iar

va păreă
„vom fi iar daţi îndărătul altora? Ceeace
cere a se
că:
lar,
circu
în.
poate unora lucru străin ce-i

de acolo,
învăță oamenii mari carte. Aceasta. provine.
nitoare .: .
părti
fost”
nau
jurările. timpului trecut.

că împre
iar timpul: de astăzi. cere
pentru învăţătura poporului,
eră de. .
„ cu inteţireca, fiecare om.să ştie carte. Ce
.

: lucră pentru
. făcut?, Şcoalele destinate pentru copii
ță şi şcoale
viitor, şi deci s'a arătat trebuinţa a se înfiin
înveţe: cel puţin
“pentru oameni crescuţi (adulţi), ca să

a ceti şi a scrie' dupăcum se cere astăzi

dela îiecare

ce s'a *
dietală,
om. Vă aduc dară aminte de. o lege
zice, că dreptul
făcut numai de.curând, în aceea se

anumit cens
“de alegere au numai aceia, cari pe lângă
i

_ştiu cet şi scrie. - Noi şi până

acum

am “avut puţin

în urma ace“alegători, din, cauza censului, dară acum
e conlo- :
arel
popo
Între:
stei legi: câţi ne vor rămâneă?
cari
între Românii
cuitoare sunt mai. puţini indivizi ca
”
ie,şi totuş în toate părţile Ungariei

" nuiştiu ceti şi scr
de oameni:
"şi Transilvaniei se fac. întruniri”
fie chiar şi
ştiu,
“spre a învăţă carte pe ceice nu
- mitropolit
„Excelenţa Sa părintele. nostru
elegere preoții cu
: tueşte să ne: puneri. în înţ

învăţaţi,
bătrâni... |
ne. sfăînvăță-

Da

N

torii şi.cu toți cărturarii din mijlocul” poporului Și să
întemeiem școale de adulţi (şcoale pentru oameni. mari)

”

în cari să se. înveţe scrierea, cetirea și computul.
Să ne apucăm de lucru dar! Să ascultăm de înnostrul : Să

"lăsă

între ei pe -nime

„carte,

şi în sfârşit
să

luăm exemplu

dela

cari s'au hotărit a nu maj

care :să nu știe cât de. puţin
fim. cu

luare aminte

la ceeace

zice: înaltul minister, că a însărcinat'pe 'organele
'

de a

îngriji pentru

4

..*

5

sale

înființarea de şcoli pentru oameni:
a

..

!

-

..

”

.

.

„ înaintați în vârstă! De nu nevom mișcă noi de noi și de
„nu vom face şcolile cari le cere dela noi timpul de astăzi,

7

demnul arhiereului

-conlocuitorii Saşi şi Unguri,

"inspectorii ministeriali ne vor face ci şcoli, poate precun :

“mam dori, tot cu sudoarea
Astăzi

noastră”și cu banii noștri. *

cetirea şi. scrierea

nu::
mai.
se:
învaţă

ca -

„mai de mult;ca bieţii”Români să zică că mau cap de:
„a învăță. După metodul de astăzi mult: în.2 luni se
poate'învăță oricine a. ceti și scrie.

ed

|
„1 Sper, că învățătorii cărora sunt încredințate astăzi :
_* Şcoalele : noastre confesio
din nale
tract, vor arătă po- ..

porului nostru în fapte. cât e de uşor a ceti şi a scrie,
şi în lucrul acesta vor fi. sprijiniți învățătorii noştri de:
„Sigur
de toţi preoți
și bărbaţii
i. noşiri inteligenţi. : .
Eu

i

voiu

fi cu toată. atenţiunea

sunt şi pentru.a înlesni, dacă mi-se

„_

„să

„la lucrul

acesta, -

va cere din vre-o

Parte,-voiu da şi eu instrucţiuni pentru

a arătă cum

se înveţe oamenii crescuți a:cet
și.a scrie, In fine pentru a puteă corăspunde înaltei. ordi-

» naţiuni 'conşistoriale, care cere ca să fac raport despre
.
"rezultatul acestui circular, . sunteți pottiţi: a-mi arătă
.
«până la sfârşitul anultii, ce Sa făcut în fiecare comun
ă
„ „bisericească, pentru învăfărea oamenilor crescuţi?
Voiu
fi fericit, dacă voiu puteă “arătă Excelenței
-Sale pe .

câţi mai mulți, că Sau. distins prin zelul de a înâintă

us

“cultura poporului nostru, de care e legat şi viitorul nostru
,

Sibiiu,9 Noemvrie 1870. .:...

.Jon Popescu.

13

-

|

a

Nr, 187/1871;
|

. Preavenerabilul

arhidiecezan ne

Consistor

înda-

toreşte din nou sub Nr. cons. 315 din 9 Noemivrie a. c.
să .stăruim' din “toate puterile, ca- oamenii crescuţi fără

învățătură să se adune în timpul de iarnă spre a învăță a cet, a scrie, a face socoteala şi a ascultă şi
aa
alte învățături folositoare.
_- În anul trecut am fost arătat.(circ. din 9/XI 1870)

_şi cu graiul

şi-în scris, cum sau

pornit

lucrurile în

“dieta țării, ca pe viitor numai bărbaţii cari ştiu ceti şi
Acum

“scrie să fie “alegători.

încep şi municipiile (scau-

neleşi comitatele) a hotări, ca numai acei bărbaţi să -

,. „..
ca reprezentanți şi” în -diregătoriecari

“poală fi aleşi

ştiu ceți și scrie. Deci nu mai lipseşte decât să vedem, -

cum oameni de ai noștri de frunte-se dau îndărăt, ca
'să nu poată fi nici în reprezentanţele municipale,/nici

„în diregătoriile comunale, pentrucă nu ştiu cet şi scrie! - Timpurile sau schimbat, şi noi! trebue să ne .

schimbăm,

Oamenii bătrâni trebue 'să înveţe carte şi:

--pot învăță foarte

uşor, numai să voiască, într'o “lună

mult în două. Trebue
oamenii cât de uşor e
Călătoriile astăzi
“Tot aşă iute şi uşorse
să fie oameni

să se facă cercare, şi vor vedea .
astăzi a învăţă cetirea şi scrierea, cu .ce iuţeală.şi uşurinţă se fac!
poate învăţă astăzi carte. Numai

în fiecare comună, cari să stăruiască cu

.

“cuvântul şi-cu fapta spre a îndemnă la învățătură pe

cei ce nau învățătură. Pe unde au îost.astiel de oa

“meni luminaţi şi cu râvnă, sa făcut încă din anul.
“ trecut începutul, și aceia cari au învăţat ascrie și a
Preoţii
- cet se miră singuri, cum au învăţat de “ușor.

.
- - şi învățătorii. sunt: îndatoraţi anume. prin P..V. Consi-.
.

şi scrierea
_stor a învăţă pe oamenii mari (adulţi) cetirea
adună
Onorabilii .prezidenţi sunt provocaţi darăa
a

ordinațiune,
“comitetele parohiale şi.a.le cet " aceâstă
N

EV

a

i

/

,

— 104

—.

ca toți membrii comitetului să se pună pe
lângă po“porul nostru! să' înveţe a ceti şi a scrie, .
“In” ordinaţiunea P; V.. Consistor se cere,
ca la

începutul lui Aprilie 1872 să se arete din fiecare
co-

mună cine a: stăruit pe lângă popor pentr
u a înaintă.
în învățătură și ce spor sa făcut, Direc
torii şcoalelor
vor trebui să țină. examen şi cu adulţii,
Aa
-

E

Ia
IL
Orice îndemn spre lucru

Ion: Popescu, .
Sa
bun și folositor nu se

„poate destul repeţi.:

Purcezând din. acest adevăr vin prin acest

cir„cular a aduce de. nou. aminte - onorabil
ilor prezidenţi
şi comitetelor parohiale. de îndatorir
ea
ce o avem cu
„toţiişi mai ales ceice suntem în frun
tea poporului de
a stăru
i din toate puterile
cu

vreme

și fără

vreme, ca
oamenii crescuţi fără "nici o învăţătură
, să se adune
„ în oarele de peste zi şi cu deosebir
e seara de a în„Văţă cetirea, scrierea: Și computul
în timpul de iarnă,

"când trebile economice „sunt. mai puţi
ne, ca în celelalte: anotimpu
ri.

Cred

. aminti aici, pentruce
de

a învăţă și

că nu

se cere

mai este.

de lipsă

a

astăzi cu “atâta întețire

„adulții,. cari nu ştiu a ceti şi
a scrie.
Am arătat deajuns în circularul din
anul
trecu
t,
Să se
„„“cetească de nou

acel “circular în biserică poporului

„întreg, și după împrejurări „comitet
ul
şi

„

parohial! să facă

dela sine tot ce crede folositor
pentru

a aduce pe
„ oameni să învețe, carte." Instrucţ
iunea în cetire şi scriere
au să o deă adulţilor. preoții şi
învățătorii, după che"marea lor învățătorească, împă
rțind pe „adulţi în despărțăminte.

E
" Adulţii.se pot-adună

a
orj şi unde pentru. scopul

arătat, mai potrivit va îi însă
în şcoală,-care trebue
să se încălzească şi lumineze
cum se cuvine.
Cu'

deosebir

e este de a se folosi. timpul
acesta
“de acum din postul Naşterii
Domnului şi-cât se poate
;
N

N

”

15
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„şi: după. aceea,

până vor da

oamenii: de lucrurile.

“câmpului.

„Onorabilii

prezidenţi au nesmintit să facă ară-

tare în luna lui Martie viitor: până la Bunavestire, cum
s'a urmat cu învățământul adulţilor, câţi au învăţat şi
prin cine s'au învățat. Din contră vor veni iară sub.

pedeapsă (au fost pedepsiţi cu 5 îl. pentru negligenţă )
„Sibiiu, 16 Noemvrie

1872. .

”

Ion Popescu.
„Am socotit, folositor să dau aceste. circulare şi pentru
motivul, că ne aflăm . focmai în timpul când ar. urmă să
se ţină cursurile de analfabeți în “toate “satele. noastre, şi
astfel din însuileţirea curată -a înaintaşilor să. culegem şi
noi îndemnurile

muncii folositoare, care i-a călăuzit pe ei.

E dureros de trist, că mişcarea pornită. cu atâta căl"dură de „« Asociaţie»

a amuţit

astăzi aproape

şire, spre enorma pagubă a neamului

cu. desăvâr- *

şi culturii noastre

românești.
o.
E limpede: că pricinile acestei iperrepentine agonii
sunt în. parte aceleași,; cari au făcut să moară şi încercarea
dela 1870. Consideraţii politice au determinat şi mişcarea
dela: 1908. Proiectul contelui Andrâssy despre votul plural .
a avut darul 'să trezească în inimile noastre o uriaşe însufleţire pentru luminarea țărănimii prin carte, cu. scop de

a paraliză intențiile ministrului şi tovarăşilor săi de eghe- monie feudală. Contele însă Sa prăbuşit, Şi deodată cu el

sa dus și insolentul său proiect. Atunci am lăsat-o şi noi
„mai domol 'cu însufleţirea, şi aşa am /adus-o de bine, încât
ea astăzi nu mai există, decât poate în sufletele unor vi„sători entuziaşti. Adevărat, că pentru țărănimea noastră

motivul politic 'a fost şi 'este un potrivit mijloc de îndemn
si agitaţie. ÎL găsim și în mişcarea dela 1870. „Pentru noi
cărturarii însă, considerațiile de ordin cultural trebue să

fie singure

hotărîtoare;

și. scopurile

superioare . de civili-

îie un.
„zaţie, ce le urmărim prin: „aceste cursuri, 7 trebue să

-

E statornie stimul. în. iunca neobosită și însufleţită "pe care
-o cere dela noi, cu deplină: dreptate, glasul atâtor. milioan
e

de ţărani, lipsiţi. de povaţa înțeleaptă a învățăturii
tuitoare.
NR
„_

mân- |

Asociaţia a ajutat să iasă de sub tipar şi Abecedarul

„pentru, analfabeți al învățătorului Boa, care. dacă e mai
puţin desăvârşit, decât al înv. Iosif, deocamdată e totuș o
"bună călăuză şi înlesnește peste măsură muncă
noştri în această direcţie.

„Ar

cărturarilor

fi în adevăr un extraordinar de ruşinos document

pentru noi, dacă acest povăţuitor: cuminte.ar fi osândi
t să

zacă nedesfăcut în colbul tipografiilor,:în loc să- pătrundă

*

"ca

O frumoasă

solie a! culturii

româneşti,

până.și în cea.

„mai umilă colibă a așezărilor noastre. din munţii
cărunți. “
„E o mare şi imperativă datorie a preoțimei şi învățătorimii noastre,
să nu se izoleze de o propagandă'culturală “atât de frumoasă şi de însemnată pentru neamul,
|
Desi
nostru,
„-” Am dori însă, ca mai ales: preoțimea : noastră
— 'că-

reia îndelungata vreme. liberă îi dă prilejde «organizări»

nebuloase 'și inutile, să ia. în mână cu: însufl
ețire curată.
a steagul acestei apostolii culturale, şi să
dovedească, că în

adevăr îşi înțelege chemarea ideală de a «lumină
” „ nerec>, după cuvintele înțelepte ale :sf. Scripturi.în întuCăci,
> Doam
ne,€ încă mult întunerec în satele preoţimii noastr
e.

S

,

,

x“

O problemă

a “şcolilor noastre. |

E: un adevăr. liiminos Și neîndoielnic, că puterea. şi
bogăţia unui popor, razimă în o solidă şi conştientă orga-

nizaţie economică.
„nizaţii, cari

sunt

Prin factorii principali: ai acestei orgâ-.
industria și comerţul,

neamurile

cuminţi

Sau ridicat în urmă și la nivelul unei civilizaţii superioare,
"al unei "culturi înalte şi “adevărate, prin care biruesc și stă-

„pânese asupra popoarelor. inconștiente, lipsite de înţele_gerea limpede a, acestor izvoare de îmbogăţire. -.. - n
„Astăzi. un popor de cultură, dar fără puternice temelii

materiale, nu

va îi în. “măsură: să ia lupta, ca. să se .

“ţină măcar la suprafâță, cu un neam a cărui
„tocmai

putere

zace

în această trainică și întinsă” organizație economică.

“Şi cum luptele şi svârcolirile indivizilor cât şi ale. popoa-relor, sunt astăzi. mai mult „economice, izvorite din covâr-.
'şitorul sentiment ai coriservării speciei şi neamului, lupte
prin cari se caută cucerirea! punctului, de - unde se poate.
“stăpâni prin puterea banului, eminentul mijloc pentru câ- ştigarea și, a unei
a

„rr

noi

o impera=

tivă datorie să ne dăm seamă. de realitate, de .nevoile “
“mari ale țărănimii „noastre, şi. să - căutăm. mijloacele, - cari.
ne pot duce“ la cucerirea acestui teren de luptă şi de. biruință,
"
i

“Şcoala, e în chip firesc chemată să pregătească pentru
vicaţă. Și fiind -vieața' o luptă, o luptă pentru existență, cu
0

,

culturi: sigure, & pentru

pronunţată + nuanță

- şcoala cu specială

economică, e uşor “de

consideraţie” la rosturile

înțeles, că.

ce .le are în

_vieaţa: poporului nostru, nu poate şi.nu e iertat să rămână
"indiferentă nici în faţa. frământărilor economice, cari agită ”

. în chip nervos opinia românească.
Stând la temeiul. acestei lupte industria ŞI. comerțul, |
privirile noastre. se vor „îndrepta, fireşte, spre aceşti doi ..
e

*

Ba
factori de putere și bogăţie naţională. - În şcolile noastre
nu:
Sa dat acestor

doi factori, sau

âcestei

direcţii, nici o

atenţie, şi dacăpe unele locuri s'a făcut „ceva, aceasta se
poate socoti

drept o muncă

de mântuială,. sorocită să ră-.

mâie îără un folos simțitor.
OC:
|
_: În general, trebuie să recunoaștem, prin chiar. 'experienţele ce le avem, că școala noastră, cu organizaţia ei
de astăzi,
nu numai că n'a rezolvit problemele” ce-i aparţin,

dar nici măcar problema însemnată, care este pregătirea
. pentru vieaţa de lupt
-n'a. ă,
atins-o. Înţeleg adecă să le fău-

„rească un suflet şi o minte, totdeauna gata spre muncă
şi jertie înalte. În împrejurările noastre de azi, e o cerință

„categoricăca şcoala. primarăsă împărtășească elevilor şi
„cunoștinți din domeniul vieţii practice,
O.
n:

Sistemul curios, în care e înlănţuită şcoala de. azi,
„se îndreaptă mai ales spre intelectul copilului, fără a ţinea .

seamă că acesta € în cea. mai trainică legătură cu corpul,

„pe care-l nedreptățeşte

prino ignordeanță
cea mai

ciu-

. dată speţă. Noi, deci necontenit asaltăm “spiritul copilului,
cu cele mai abracadabrante teorii şi abstracții, îl siluim și

îl chinuim cu lucruri, cari.
nu numai că nu sunt folositoare,

"dar sunt de-adreptul

antipedagogice.

Ne permitem

chiar

dresura, această: cea mai nenorocită îndeletnicire 'pentru
„uciderea sufletului, și încă astăzi şi de “aici încolo, din

graţia contelui de Canossa, în o măsură extraordinar.
de,
„ înspăimântătoare.. Fireşte, că prin. un astiel de - nenorocit
sistem, care

crede, că copilul e alcătuit. numai 'din

suflet,

se ajunge
nu la o cultivare, ci: prin încărcarea inegală și
statornică a lui cu materii de .cea: mai -caleidoscopică
înfăţişare, la o desăvârşită "nimicire: a intelectului elevului.
Iți- pare că școala noastră, nici nu crede că între.
proble- mele sale,un loc tot aşa de important are Şi educația
fi
„Zică. Studiile tehnice, cari au un rost atât de
însemnat în
şcolile populare mai ales, sunt considerate drept
un. fel de «cenușotcă», care nu merită atenţieși strădanie.
Orele

— 10 =
. consacrate lor prin srograriele oficial, sunt potrivite pentru
- distracții uşoare, ocupaţii private -sau comodizări sterpe.
Studiile tehnice, prin cari se desvoltă facultăţile fizice, au
"o importanță care nu rămâne. între "zidurile..şcolii, ci ea

trece în vieaţă aducând adevărate. foloase elevilor ajunşi .
„bărbaţi, şi prin ei-unui întreg popor. Corpul, prin : care

cultivăm studiile tehnice, trebue. să ocupe loc de căpe- '
'tenie în preocupaţiile noastre pedagogice educative. Căci
oare poate . produce ceva spiritul fără ajutorul : corpului,

care e organul aceluia?
răspunde

nu va puteă

Desigur, că nime

afirmativ la această

întrebare. . Dacă

stă lucrul:

astiel, şi încă chiar în preajma stăruinţelor . unilaterale, de
a cultivă numai spiritul, oare nu este mai mare posibili„tatea şi ușurința de a-l .cultivă pe acesta, dacă se cultivă .
"mai

întâi. organul

”

-

lui, corpul?:

« .
Priviţi înclinările' unui copil și veţi. află masura, ce
încunjură,
ce-l
„trebue observată la educaţia lui. Obiectele
ajung la cunoștința spiritului său prin organele corpului.
Spiritul lucră, dar nu singur ci prin: „aceste organe. Aceste
organe. “trebuesc cultivate, şi anume în mai mare ' măsură

acelea, cari aduc

servicii în 'di-

spiritului cele mai. înalte

condiţionează exi- .

recția executării diferitelor lipsuri, cari

„stenţa omului. Scopul şcolii nu este numai acela de a face:

pe copii să știe,. ci mai ales să şi poată. Cuvintele eloc- :
vente:: nou scholae, sed vitae discimus, sună ca un impe-:

“rativ categoric la adresa noastră.

Şi studiile tehnice sunt .

„mai potrivite pentru. o educaţie reală, cari să pregătească

pe lângă educaţia intelectuală, oameni luptători.

În şcolile diteritelor țări europene, există astăzi o di-.

- recţie. care
" minunate,

prin întroducerea

studiilor tehnice," dă roade

de un. folos practic netăgăduit. Unul

din aceste

studii tehnice este. /ucru/ manual de băieţi, cultivat cu deo-

"sebită căldură

Şi 'succes, de

şcoala. norvegiană, care

este

vezi şi
1 CE. GQ. Moian: Lucrul manual educativ. Sibiiu 1806,

«Lucrul în şcoală» de acelaş, Sibiiu. 1889,
N
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A
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a
atât de: superioară şi 'otiginală în Organizaţia ei.

Este așa.

„numitul <ștăjd> : „Elevii: sunt. instruiți la pregătirea,
cu cuțitul, a celor mai variate. obiecte și rechizite copilărești
și
mai ales, de cari are-omul nevoie în vieață. Impletitul
cu
"paie, papură și nuiele ocupă asemenea un. loc foarte
înSă „semnat în. ocupațiile * tehnice ale elevilor. '.Ce îolosu
ri re

zultă din acest. «ș/âjd> ? Desvoltă plăcerea de muncă,
... Ochiul e silit să examineze obiectele până în cele
:

măi mici amănunte, prin ceeace

se. agereşte

vederea, şi

„se desvoltă o atenţie încordată, prin care -se
încopcie. spi-

»„rital omului cu-lumea dinafară.

Astiel se nasc idei aper-.

„ceptive clare şi puternice, prin. cari: se desvoltă. iritere
sul
” pentru-studiarea obiectelor ce-l încunjură, și
ale
după valoarea ce, o.reprezintă. .:
Prin lucrul manual îşi câştigă fiecare

exploată-

elev îndem

" marea. generală,-dea execută cele. mai. variate lucrăr âi în
vieață.Se desvoltă “spontaneitatea și putinţ
a, ca elevul să-și
„afle. singur. ocupaţia, să poată “execută
-singur orice lucru,

„Îără a aveă nevoie de ajutor. Deci, duce.laindependenţă,

„care lipsește atâtor Oameni astăzil! ..

.

„7%. Lucrul-de mână "deprinde
pe. elevi
: la ordine, exac- titate şi curăţenie, cari astăzi. lipsesc cu “desă
vârşire atât
elevilor cât şi poporului: nostru, Cultivă
gustul estetic, cum |
dovedeşte

şi arta noastră decorativă şi mai ales țâsăturile

românești, cari prin cultivarea 'lucruluimanualîn şcoli,ar

“luă un avânt extraordinar,: Tot. prin
lucrul de mână, se
- susține echilibrul între” puterile: fizice şi
psihice ale omului, *
echilibru absolut necesar pentru vigo
area. corporală.
*. Prin lucrul manual, în: urmă, se
naște în elev dra-goste

pentru exploatarea măterialului nefolosit
până atunci
decât de un limitat număr „de oameni,.
aparţinători unei.
anume bresl

e, și în vieață.va continuă aceasta:
ocupaţie și. îndeletnicire cu atât. mai vârtos cu
cât se va convinge mai

des de necesitatea şi rentabilitatea ei deos
ebită. Pe urma
"4 Ci, Moian, |, e.
..

>

wi =

a acestor ocupaţii, cari vor “variă după înclinațiile oamenilor,
“va răsări o industrie binetăcătoare, care duce la comerţ, .
principalul izvor de îmbogăţire 'al popoarelor .tari. Acesta
-este rezultatul practic. şi cu adevărat folositor. al lucrului.
“ manual,
a
7
e
Dar vom ajunge. şi la alte. rezultate, “de. ordin. su:

„

perior, Se ştie că. țărănimea noastră: în lipsa unei culturi
“ şi educaţii adevărate, nare înţelegerea cuvenită pentru in-

_stituțiile . culturale, şi față «de. şcoală are chiar o bună doză
de: averzie, privindu-o mai ales în zilele noastre. cu o ciu- .
dată "mentalitate de' neîncredere, De

|

primeşte. învățături,
plăceă: să ştie

ceva

cari să dea

un

ce?. “Copilul -lui- nu

folos văzut.

copilul: pentru vieaţă,

ceva,

rezultate .materiale, prin" cari să-şi. acopere
Astăzi şcoala nu satisface” acestei

Lui i-ar.
care

nevoile

dă. -

lui. Di

pretenţii, - adevărat cam

nepedagogică, dar justificabilă prin argumentele de ordin practic ce.se pot invocă, şi mai ales prin împrejurările în
„cari! trăieşte poporul! nostru, şi de' care trebue să ţinem
» seamă, în orice -condiţii ne-am. află noi şi instituțiile cul-

- tuzale, Când deci „Școala: va îi în măsură să arate rezultate _ materiale, 'oricât de neînsemnate ar îi ele la început, când
“copilul va puteă arătă . un obiect

să

pregătit! în şcoală; care

aducă părinților un folos bănesc sau practic oricât de

mic, aceasta: va schimbă în proporţie . uriașe atitudinea ță-

- ranului faţă de şcoală, pe care'va începe acum s'o iubească
şi să aducă jertie pentru mântuirea ei.: Şi de aceasta avem

noi nevoie şi vom aveă mâi ales'în viitorul, pe care nu-l
| „putem prevedea: astăzi. cu intuiţie sigură, dar. care lainici

„+0 întâmplare nu poate. îi strălucit, cel puțin nu -în ce priveşte chestia şcolilor noastre. - „.
.

Lucrul

manual - va îi în acelaş timp şi “un

eminent

niijloc” pentru
întemeiarea unei industrii, şi “comerţ, a |
" unei clase de mijloc, care astăzi ne lipseşte. EI ne-ar da
„ŞI O: industrie națională, pe urma 'căruia capitalurile cari
- astăzi : se strecoară: la străini, ar rămâneă, în pungi româ- =

v,

A

Pi

ai

Fi
Pi

=

in =.

nești. : Cultivarea acestui eşlăjd» ar îi, în urma motivelor

N

- invocate, de o importanță extraordinară în înaintârea noa:
stră economică, culturală și naţională.
Şcoala noastră nu 'se va extinde, pentrucă în împrejurările actuale atât de nefaste nu se va “puteă, asupra tu-

turor lucrărilor, pe cari le cuprinde școala” norvegiană.
Ajunge dacă deocamdată, ţinând seamă şi de nevoile! reale
-_

ale poporului „nostru, se va luă ceva din domeniul artei
decorative şi mai ales împletitul, căci acesta ' singur e în

măsură să aducă imense- foloase
a. țărănimii noastre.

o

Cu privire la planul

“predeă acest
nu

vieaţa

materială

amănunțit, după

care ar îi să se

studiu tehnic, fie în şcoala de toate

sau în cea de
"aceasta

pentru
-

repetiție —

formează

zilele,

ar fi bine, poate în amândouă,

obiectul.

acestui

articol.

Alcătuirea

acestui plan aparţine“ sferei de drept a forurilor superioare
şcolare, cari ar însărcină mai întâi un om de specialitate,
cu pregătirea unui” memoriu: temeinic și documentat, care

să formeze baza dispoziţiilor ulterioare privitoare la aplicarea acestui studiu tehnic. ' Şi lipsa unui: plan în această
. materie a tost: între altele, cauza — - cred, că lucrul manual de băieţi, ma -îost „considerat până acum în. școa-!
“lele. noastre.

*

ip

În planul de învățământ oficial, Tucrul manual e fixat,
ca studiu tehnic obligator, şi deci acest articol mare pre“tenţii de originalitate, ci. fiindcă studiul: acesta a îost ignorat cu desăvârșire, fără' dreptate și în paguba noastră,
e scris cu intenţia 'de a porni o discuţie serioasă, și a so-

licită părerile colegilor săi, mai ales a celor, câri pot avea
„cunoștințe speciale în această materie, Şi deci vorbesc în
conştiinţa unei anume. competenţe, de nuanţă teoretică
sau practică.

a

.

“În chipul acesta ar răsăr o discuţie folositoare pentru
| dliscălimea noastră, Sar vedeă în parte cel „puțin, câţi au

:

-

E

2

urmărit cu un interes” Oarecare mișcările privitoare la acest

studiu în cercurile pedagogice, se vor puteă face eventual,
propuneri concrete celor în drept, şi am aveă în urmă Şi
„câteva articole, în. privința cărora. învățătorii noștri manifestă un caracteristic spirit de” economisire, care ia:proporțiile unei sgârcenii exagerate, dar. desigur nefolositoare.

Cei chemaţi, deci, au cuvantul!

-

DIE

IN

__

?

Felul de clădire al localurilor noastre.

i

şcolare.

.

i
Ziua

-

pentru

a treia

cărturarii.

o pildă. de urmat. —

|

a Crăciunului - românesc

veniţi în

prinsul locuit de Români,

Cața
ni

din 1910 a “fost

Cohalmului din tot cu-

numai. un prilej de praznic

„bisericesc, ci mai presus de toate o minunată

sărbătoare

culturală, cum rar ni-se întâmplă nouă ardelenilor să avem.

„ Locuitorii acestei comune, din rândurile cărora a eşit 'o- întreagă serie de bărbaţi luminaţi şi însufleţiţi, cum a
fost-cel mai mare pedagog din câţi i-am avut noi Românii
din. Ardeal, fericitul Joan Popescu, istoricul serios, apreciat .
în străinătate, Dr. Joan

Ursu, profesor universitar. la Iași,

„apoi.harnicii fraţi: Mircea. dela. vestitul «car-cu bere» bucureştean ş. a, încălziţi de îlacăra iubirii sfinte: pentriu legea . ;

| şi limba noastră primejduită prin nefericita «Lex Apponyi»,
Sau

știut :ridică la acea

potenţă a: “entuziasmului şi senti-

- -mentului de jertiire neprihănită, cum numai popoare adânc.
conştiente de rolul uriaş al instituţiilor chemate să îndrume

cultura intelectuală. și etică a mulțimilor
“ cunoscute — sunt în.stare s'o “facă,

spre, idealuri ne- *

“Din această înțelegere deplină a actualități, din dra_ gostea inefabilă a țăranilor noştri cătră altarele, cari au
-“ mângăiat şi âu luminat -pe înaintaşii cuminţi în curgerea

“atâtor veacuri negre de! cea mai “amarnică

iobăgie

suile-

|

— ti-—
tească, din indemnurile stăruitoare ale prof. Ursu s'a putut:
- ridică — cu deosebire prin larga munificenţă roditoare a
vrednicilor. fraţi Mircea, —. minunea -de şcoală, care stră-

luceşte astăzi în Caţa.

.

i

„E cea mai frumoasă din toate şcolile, câte le avem
„noi astăzi în- Ardeal şi Țara-Ungurească..
. Frumoasă,

nu prin înălțimea

zidurilor, nici prin pro-

"porţiile întinse şi greoaie, ci prin stilul românesc de o ad
mirabilă drăgălășenie în. care este executată. |
a
|

A fost o inspiraţie extraordinar de fericită aceea, care

i-a îndrumat

pe ctitori

să

ceară 'un

plan

de

şcoală

ex-

“cluziv românesc, -.
e
Să
Arhitectul bucureştean Clavel — şi nu Hârjău, cum”
„crede corespondentul «Gazetei» dela Brașov, — unul.dintre
cei mai buni cunoscători ai stilurilor arhitectonice aplicate
în tot trecutul nostru românesc, a știut reinviă în planul
său una din frumoasele comori ale tradiţiei — falul de
clădire al înaintaşilor evlavioși și cucernici,

.

o

E stilul mănăstirilor din Țară, “cu turnul de apărare-— culă, în îaţă, şi cu toate nuanțele lui arhitectonice pline

de .armonie și. îrumseţe.. DI Oct. C. Tăslăuanu. a. dat în

unul

din: numerii revistei” «Luceafărul» o reproducere după.

„planul acestei. şcoli, și astfel cărturarii ardeleni au . prilej
să admire şcoala din. Caţa, cea dintâi școală pe pământul
Ardealului zidită în stil românesc, .
e
Ea este un simbol din cele mai grăitoare, care trebue

să -ne' îndrume în viitor cătră nepreţui
tele
comori
ale tre-

-

cutului,
pe. care noi sub .raport artistic îl cunoaștem
de puţin, sau: aproape 'de loc. _Trebue să ne
facem

atât
din:

„păstrarea tradiţiilor artistice una din cele: mai însemnate
datorii
naţionale, căutând

să-le

dăm

expresie. în 'opere,

cari mai ales sunt chematesă păzească toată bogăţia
sufețească venită din vremi. apuse,și să o ducă
spre. culmile desăvârșirii
e:
|
7

aaa
- Acu când se destășură, o muviică atât de intensivă

pentru cunoaşterea artei decorative ţărăneşti, când se adună
cu sârguinţă tot ce poate contribui la cunoaşterea suile„tului nostru românesc, e O datorie nu se poate mai im” perativă, ca -stăruințele şi preocupaţiile noastre să-se în„drepte spre toate tărâmurile de manitestare ale geniului "
„românesc, desgropând şi îngrijind cu sfinţenie “tezaurul din

-

care va a aveă să se adape toată fința noastră - specifică

naţională.
Cu deosebire-e nevoie să revenim la datoriile: nOa- - stre și pe terenul arhifecfonie, unde noi ardelenii nu putem
însemnă

nimic

original,

vrednic -de

luat

în

seamă, -din

simplul motiv, că mam dat nici o atenţie” acestui - ram al
artelor plastice.
Bisericile și şcolile noastre, sunt din- punct de vedere
arhitectonic copii mărunte după greoaiele domuri săsești, .
clădite în stilul gotic şi uneori în-nici un=fel de stil. E
cât se -poate de caracteristic, că: deși Ardealul a stat veacuri
îndelungate în necontenită legătură cu principatele româ- neşti, atât

stemul

în înţeles

național,

cât

mai ales - bisericesc, si-

de clădire al “mănăstirilor şi bisericilor de -acolo,

cu deosebire acela al. bisericilor lui Stefan-cel-mare şi |.
* Constantin Brâncoveanul ma trecut niciodată culmile Car- -paţilor. În privința . aceasta „ne despărțiă — în chip para- doxal un' adevărat zid chinezesc.
-

|

"Din „această izolare a rezultat o pagubă neînchipuit
-de mare pentru desvoltarea artei noastre arhitectonice, pagubă despre ale' cărei proporţii mari ne dăm seamă tot .

mai mult în cursul! evoluţiei noastre culturale şi artistice._E nevoie. deci, să ne reculegem și să ne îndreptăm spre

trecutul bogat în nesecate comori de artă originală,
Bisericile, şcolile,. zidirile româneşti publice și chiar
private vor trebui clădite în stilul nespus de îrumos şi ar-

monic-al monumentelor de artă, cari se văd astăzi în largul
Țării Româneşti, pentru a putea ajunge cât se poate mai
,

,

s*

-

a,
—
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- “curând pe lângă unitatea culturală şi la cea artistică,
când
un

stil românesc va stăpâni vieața-noastră în toate dome-

niile- artelor plastice.

i

Da

.

:. “Astăzi se poate observă un început serios în direcţia

clădirii bisericilor. noastre, pornit de cătră. Consistorul din

„ “Sibiiu prin arhitectul loan Pânfilie. Puținele biserici de până

“acum zidite.
sau - adaptate în parte după
„românesc, te impresionează

stilul bizantino-. ”

nespus de. mult prin variaţia:

arhitectonică, . Felul-acesta de clădire. care trebue” cultivat

„şi perfecţionat mereu, ar. îi foarte „potrivit 'să se. generali. - .
- zeze, şi nu mă. îndoiesc că ar fi o măsură 'de o impor-.:
tanță şi folos extraordinar,
dacă autorităţile noastre bise-..

riceşti ar impune comunelor noastre -în' mod oficial apli- |
carea acestui stil, atât de frumos
şi de. însemnat în tre-.
„„cutul' neamului nostru. Asţtel de preocupări ar fi în adevăr demne de o biserică, conştientă . de : datoriile”
'sale religi-.. . oase şi naționale.
-.
E
„trebui

In sistemul. de. clădire al școlilor - noastre "încă. ar.. :
să se urmeze: această direcţie. Se. cheltuesc, -mai

ales dela odiosul “an 1907 încoace, sume

“Şcoli mari, cări nu-ţi opresc

enorme - pentru

privirea. decât prin - curioasa

„lor mărime, lipsităde orice gust. Ele: nu. reprezintă nimic .

din-punct.de -vedere arhitectonic,

Inceputul s'a: făcut şi aici prin- minunata, școală
din
Caţa, o podoabă, nu numâi -pentru această
“comună,ci . ..

pentru, întreg” Ardealul românesc,
..-.
„E o datori
dar e
şi-o cinste din cele mai alese,
ca stilul “

în care e.clădită să fie întrod
în us
toate satele ardelene.
„Um popor; însufleţit, care “prea să trăia
scă şi să în„. semneze”

cevă în istoria culturii. universale, din cuno
așterea .
“trecutului său.își croește "drumul străl
ucit :cătră- idealul de-.

„- Săvârșirii sub toate 'raporturile. Avem
ua suflet, care cere.
să fie exprimat cu nuanțele
lui specifice în toate domeniile artelor. Să începem prin a-l- exprimă şi
în arhitectură.
N

-

|

a

Ea

=

Oameni și fapte.: _

, Oricât de multe
şi de justificate” ar fi nemulțămirile

.

_ provocate de articolul de lege XXVII din..1907, trebue să . „recunoaştem, că el a avut şi o parte. folositoare pentru noi.
Este meritul. incontestabil, de a fi trezit în. cele mai largi
:-cercurii interesul pentru -Chestiunea școlară. : ÎN

Cine. cunoaşte psihologia neamului nostru îşi va da

seamă de- adevărul, că pâriă în-1907. problemele
nu se împărtășiau

-

şcolare -:

la noi, mai ales îni mhassele largi ale po-

porului, de solicitudinea pe care instituțiuni cu un rolatât.: .
-de hotăritor. în evoluţia. culturală a neamurilor, o cer în.
mod imperios. Cauzele cari au făcut ca: această -stare de

lucruri să fie. așa și riu altfel, sunt. foarte puţine de nuanţă | “internă, cele mai multe — luând chit. punctul de vedere:
- istoric — au fost provocate de. împrejurări externe, pe cari.
vrerea -și putinţa noastră. nu erău în” măsură să-le- înlăture.

Nici, chiar stăruința şi insuilețirea - bisericii - - pentru trezirea
„conştiințelor adormite

n'a putut face” minuni, pentrucă. re

lele erau organice . —' sub. raportul: 'sorgintei; Şi curmarea
„lor, numai prin o operă de muncă

- gată se puteă obținea. -

-

sistematică şi îndelur-

a

-

Acelea. a căror. înlăturare a “atârnat de noi — deci. E
cele strict interne, — Sau redus mult în vremea din urmă, .

:

-. mai ales” prin 'COtiducerea bisericească și munca de lumi- |
-: “nare

a satelor, venită din partea intelectualilor. de. bine, -

Ceeace a reliefat niai mult şi mai surprinzător adânca
NE dragoste. de şcoală. a poporului. nostru, a fost ivirea legii

lui Apponyi. Apreciind. atitudinea neamului nostru sub. raportul

apărării

altarelor.

sale

de

cultură

românească .va:

trebui să constătăm, că în întreaga noastră - istorie de luptă
| sbuciumată, fi vom găsi o" faptă mai mare, mai luminoasă - |
şi mai eroică decât aceasta săvârşită dela 1907. încoace,

us
Se păreă.că glasul unui tulnic. de arhangel străbate
impetuos ca în zile de.prăpăd şi de grea cumpănă peste
satele

noastre,

„ţilor. de lună.
reau - palatele,

scuturându-le

din

pacea visătoare

a. nop-

Şi s'au trezit luptătorii. Ca ?n bazme răsăfrumoase

și

strălucitoare,

din

însuilețirea

- unui popor strivit de sărăcieşi întunerec. S'a văzut atunci,

„că în: umilele căsuțe. româneşti din "leagănul codrilor şi
munţilor tainici, sălășlueşte în adevăr un su/lef mare. |
-, Sute, chiar mii de sate

au ridicat— în vreme

scurtă,

-. “sub impulsul unor îndemnuri venite parecă din adâncimea
„Yremilor, cele „mai ' trainice” cetăți

minii mântuitoare
bogată comoară a
„a făcut țărănimea
„tuirea şcolilor sub
„doialun
ă

pentru .adăpostirea J4- -

şi apărarea: sufletului românesc, cea-mai
unui neam logodit cu sărăcia, Ceeace
noastră în acești patru ani pentru mânraportul spiritului de - Jertfă, e fără în-

lucru nu numai

zare, dar riscăma susținea, că

e chi
fără ar
păreche în istoria luptelor noastre pentru cul-.

- “tură şi civilizare,. -

|

Sa

„ui
E adevărat,
'că în această luptă defensivă am primit
„marele ajutor al binefăcătorului Vasilie Stroescu, fără de
„ care -atâtea făclii ale culturii ar îi murit; în: lipsa de însufleţirea ţărănimii noastre: însă, nu Sar îi putut face aceea,

ce de fapt s'a făcut. Dar în acelaș timp nu trebue;să uităm,

„că toată această operă

de fapte pozitive a_ fost îmbrăţişată

de solicitudinea caldă a supremelor autorităţi bisericeşti
în
frunte 'cu-actualul : lor cap I. P. S. Sa mitropolitul
/oan
Mețianu, a cărui înțelepciune, tactică și experienţă
atât de
folositoare şi de necesară prin bogăţia ei uimitoare,
au

ajutat nespus de mult la înlăturarea “obstacolelo
r

N

multipl

e
și facilitarea situaţiei atât de grele şi-nesigure
prin -coniplexitateaei nebuloasă.
ARE
a
“Prin poveţele şi îndrumările călduroase venite
din

centru, atât cu vorba. cât şi-cu fapta, țărănimea
noastră cu

mijloace

puţine a ştiut “face. adevărate. minuni. - Aproa
pe
fiecare din cetitori ar puteă înșiră cu - uşurinţă—
fie din

aia ere iai
e e

ep

E

—

-

7

= 119 —
- intuiție proprie, fie din comunicările ziarelor, zeci de exemple 1]
- pentru

dovedirea . sentimentului . de - jertiire -al țăranilor în

scopul înălțării şi apărării școlilor.

Ar fi extrem de edifi-

cător un. tablou care. se indice pe comune: cifra sumelor
de bani eşite din punga îngustă -dar suiletul larg “al. oamenilor noştri dela sate; Noi vom mai aminti. de astădată
o singură pildă nouă în această direcţie, o pildă chemată
să dovedească în chipul cel mai strălucit ce lucruri mari
se pot face în cele mai neprielnice împrejurări, dacă sunt

inimi largi şi. suflete- înțelegătoare. - În

protopresbiteratul

Treiscaunelor,- în mijlocul secuimii deci — și înțelegem ce

va 'să zică acest fapt din mai multe puncte de vedere: — 5
e comuna Covasna cu o mie de suilete românești. Silită
şi aceasta ca atâtea alte comune. să-și: facă şcoală corăspunzătoare, după multe frecări, greutăţi şi stătuiri în lipsă - -de mijloace, au ajuns în urmă la înțelegere hotărînd să-şi |
zidească şcoală din puterile. proprii. Bani: nu aveau, iar
ajutoare dela. străini nu puteau aşteptă. Şi cu toate ace-stea. ei au decis: să-și facă. un palat cu 40,000. cor.
„_
Oamenii aceştia săraci şi năcăjiţi au luat atunci o ho- .
tărire mare. Şi-au impus o listă de „contribuţie prin care,

se scoată din pungile lor sărace această sumă respectabilă, - Sa găsit un credincios, Nicolae Manea, care .să subscrie
"300 cor,, iar lângă el 24 de țărani însuflețiți câte 200. cor.,
apoi alții câte 100 cor. câte 50 cor. şi în fine mulți cu
suma

|

cea mai

mică

de 25 cor.

-

-

Hotărirea aceasta îrumoasă a fost aprobată de foru- rile bisericeşti superioareşi astfel acei oameni vor traduce

în realitate însuileţirea lor fixată pe. hârtia unui „proces.
_verbal.-

.

3

-

— - Nu găsiți în aceasiă faptă superioară. în acest gest
cu “adevărat ervic,: întruparea celui. mai . înalt sentiment

" de ferțfă ? Fapta. aceasta constitue o clasică pildă — reală .
şi nu fictivă — un îndemn din cele mai puternice-pentru
atâtea comune de ale „noastre, la uşa cărora bat poruncitor
ia
aceleaș. trebuinţe mari Și imperioase,

a

-

a

“Dar în acelaș tinip se pare, că fapta măre a acâstoi
țărani umiliți sunăşi ca.o Strașnică mustrare la
adresa
atâtor” intelectuali de ai noştri, cari” cred probabil, că suprema

.

lor datorie este să câştige cât mai mult -pentru size
și să jertfească cât mai puțin pentru neam și institu
țiunile

sale «de cultură religi
și oas
naţională.
ă

-

i

„Ori egocentrismul este 'o măsură de apre
ciar
a vae .
lorilor omenești în conştiinţa curentă „a acelei
părți din

falanga: noastră. de

cărturari, care să

siinte

deslegată —

prin cine știe. ce. consideraţii. suprarafinate, de
orice înda- .
toriri morale şi materiale faţă de neamul,"
din care — cel
puţin” prin origine dacă! nu și prin suflet
— face parte?
.
SE Să nu fie!

„Pilda ţăranilor din Covasna, vorbeşte foarte elocv
ent

şi mișcător. atât: acelora ;cari. au inimă înţe
legătoare,
cât |
mai cu deosebire celor. cari nu-și simt conșt
iința împăcată prin liniştea datoriei împlinite.
|
|
-Să sperăm, că sub raportul determinării
unei însu- _
„flețiri atât colective cât _şi individuale;
jertia dela Covasna
nu va fi zadarnică...
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