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Adun aici, sub titlul: „Dintr'o campanie pedagogică
pentru şcoala activă“, o parte din articolele publicate
de mine în: diferitele noastre reviste pedagogice —
Lamura, Educaţia, Invăţătorul, Şcoala şi viața, Satul şi
„Şcoala, Pentru inima copiilor, ș. a. — începând cam

“de pe la anul 1919—1920.

|

N

„Deşi tratând chestiuni diferile, ele se leagă totuşi,
în mod relativ, pe firul unei convingeri pedagogice,

pentru răspândirea şi valorificarea

căreia

am Dus

toată energia, și pasiunea care. a pulut.să mă însuflețească, într'o campanie care a stârnit multe DTotivnicii, dar.(aș fi nerecunoscător să n'o declar) şi multe

calde aprobări, aderări şi prietenii de idei.

A

„Nu mă gândeam deloc la această adunarede Qarticole, când, într'o zi, voind, să clasez în - biblioteca

mea unele cărţi şi reviste; am dat de ele şi, de cu.
riozitate, le-am recilil. Dintr'o curiozitate pur per-

sonală, să văd ce impresie îmi ma
faci
întâi mie,

cum am evoluat dealungul lor, dacă, şi cum sa
schimbat ceva în convingerile mele, cum se mai leagă
ele cu toate publicaţiile date ia iveală mai târziu,
în sfârșit, le-am
recilit pentru
a--mă cunoaște

„mai bine pe mine însumi. Psihologiceşte este foarte
ezplicabil să fii mai subiectiv, în aprecierea despre_ line, față de o

tudine recentă a ta.

lucrare,

o

acțiune'sau

o

Dar dacă se: aștern peste

ali-

ele

„mai mulţi ani, dacă sau schimbat contingenţele și
s'au mai răcit sentimentele ce le-au însoţit sau din
7
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care au' purces, ești maiîn măsură, chiar tără să vrei,
să te desubiectivezi
până la un punct, față de ele,
să le priveşti aproape ca pe lucruri ce nu-ţi aparțin.
Cu acest relativ obiectivism, crescând dealungul recitirii, le-am. .recitit, pe cele pe care le-am mai găsit
în vraful revistelor strânse în bibliotecă, şi am găsit
că, în general, ele pot revedea lumina. tiparului:
sub

forma adunării lor întrun volum.

Unele nu jmi-au

mai plăcul nici mie, e drept, multe aş avea de schimbat în ele, sub raportul compoziţiei, al înlănţuirii

şi

pregnanței

argumentelor.

Dar - fondul

de

idei -

care a constituit structura lor, îl găsesc şi astăzi de
“actualitate şi întemeiat.. EL se poate rezuma în ideea,
" devenită poate banală. teoreticeşte, dar încă palid realizată la noi, că şcoala nu-și poate atinge scopurile :
ei, decât bazându-se pe psihologia reală a copiilor.

Școala trebue să fie psihologică, cum - e şi viața liberă a copiilor, — alifel, să nu mai fie! :
E
„Acesta e firul conducător

al întregii campanii pe-

dagogice, pe care am susținut-o, și mi se pare că el
„străbate toate aceste. articole, dându-le o unitate ideo-

logică şi de atmosferă.

Le public, deci, din nou, pen-

tru a fi la un loc, şi pentru cei pe cari î-au interesat,
când s'au tipărit întâi, şi pe cari, poate, î-ar mai înteresa şi în forma alălurării lor, fără liaturile de

timp în care au avut întâi

prilejul

să

le citească.

„Le mai public şi pentru motivul că ele — socotesc —
pot constitui o prefață mai mare pentru o lucrare
mai

întinsă

în

curs

de

elaborare şi care,

sub

titlul:

“Şcoala psihologică,:2a cuprinde :
Ă
__a) Figuri mari de pedagogi pionieri ai sooalei active.
b) Multiple realizări de școală activă în alte țări.
c) O cât mai completă posibil motivare Știinfifică
a școalei psihologice. |
.
In sfârşil, le public din nou în volum şi pentrucă

-
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le-am

scris cu un sentiment

de răspundere,pe

nu înţeleg să-l îngrop nici câluşi de puţin.
Printre criticele ce mi s'au adus: dealungul

care

acestei

cumpanii, cea mai stăruitoare şi mai răsunătoare a
fost aceea, că susțin o pedagogie hedonistă, moleşi-.
toare de caracter, deci puţin: recomandabilă elicește,
Lasă că hedonismul . acesta nu e materialist, ci
idealisto- -spiritualist, — totuşi nu mi-e jenă de el,
fiindcă nu. voiesc de loc să fiu fățarnie.
Toată viața
omului e o aspirație de neînvins către fericire, nu
„e om normal care să n'o' caute cu ardoare dealungul
întregii lui vieţi.
Si, deci, e absolut nenntural să
“vrei o şcoală contrară acestei aspirații nesăţioase u
a oricărei ființe conștiente, o. scoală despotică, aţăjâtoare de plictiseală şi de suferință.
Se: însărcinează ea singură viaţa, pentru cei mai mulţi copii,
să le căşuneze nespus de multe şi de grele suferințe
fizice şi morale.
Școala — mi se pare, şi din ce în
ce mai mult şi mai cald mi se pare, — tocmai. de

aceea trebue să

7

se organizeze

spre cât mai

marea.

fericire a copiilor, ca o dreaptă, strigăloare la „cer
de dreaptă - compensație a mnefericirilor din viaţă.
„Cea dintâi condiţie a fericirii copiilor în şcoală, e
ca ei să îie iubiţi de învăţători şi profesori... Dacă n'ar
fi făcut--aceste articole decât să propage mereu creea=
rea acestei atmosfere, și încă ele şi-au avut utilita- .:
tea lor, şi o pot avea.și de acum înainte.

„Pretutindeni -se
spune

'nvaţă

numai

Goethe, în „Gesprăche

dela cel. ce e iubit“

mit Eckermann.“

Copiii,

* deci, trebue să îubescă pe învățătorii şi pe profesorii
lor caă.să înveţe cu adevărat dela ei. Dar cum ar
putea ei fi îubiţi de copii, fără ca ei înşişi să-i
bească pe aceștia î ?
i

4

îu-:

*

“ Nam ţinut de loc seama de ordinea cronologică a
apariţiei acestor articole, aici unde le retipăresc, peu-

6
rucă din punctul de vedere al firului de gândire, nimic

nu impunea

această ordine cronologică.

Și nici

co- .

loratura afectivă a acestui fir de gândire nu împunea
„această ordine, fiindcă ea a fost aceeaşi dela început

şi până azi.

Lu

Pentrucă am pus multă pasiune în susţinerea unor
doctrine şi a unei direcţii de gândire pedagogică,

um fost adesea acuzat că sunt un sentimental,

Dar

ce omagiu mi sa adus printr'o astfel de acuzare !
Cu câtă plăcere l-am primit ! Căci aș vrea să știu
dacă s'a putut despărți vreodată vreun sistem pedagogic de pasiunea cu care l-au susținut parlizanii
lui, şi totuşiel să fi putut trăi şi da roade așa decolorat, descarnat de pasiune! Să mi se arate un
singur exemplu de adevărată realizare intelectuală
fără sprijinul unei puternice şi persistente pasiuni, şi
„atunci renunţ pentru totdeauna de-a mă mai ocupa

“de probleme de cultură.
Da, cd-un

omagiu
am

primit

acuzaţia

mental“ şi o întorc tot ca un omagiu

de

„senti-

celor ce mi-au

adus-o: și ei au combătut cu pasiune teoriile mele,
ușa cum cu pasiune eu le-am susținul. Și ei, deci,
au fost sentimentali, şi nici nu -mă puteau combate

numai în mod întelectual, dacă țineau, la părerile lor,

Orice părere la care ţii, merită jerifa unui puternic
sentiment pentru ea. Se poate ca evoluţia normală sau
chiar o puternică revoluţie de spirit, o totală con-

veriire, să facă pe cineva să abandoneze

cu

totul o.

- opinie şi să adopte una diamelral opusă. Dar dacă
în situația aceasta, de nou : convertit, pune aceeaşi

pasiune

pe care o va fi'pus când era adeptul

celei

dintâi păreri, poate fi el învinuit pentru asta ? Nu,
negreşit,

căci nu părerile în sine

importă,

rarea lor în sufletele. acelora cărora

ci

anco-

ele li se adre-

sează, şi aceasta nu se'poate face decât pe calea sen-.
timentului, a înimii, — cum se spune metaforic.

|

|
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Invăământul, cultura, știința, chiar metafizica

„mai abstractă, sau născut în

cea

aliaj cu sentimentul,

şi nu pot trăi decât în acest aliaj. ' Adevărul. adesea
se descoperă mai sigur prin intuiţie, adică prin Simpatie intelectuală, cum ar zice Bergson.
Ori, cum
spune așa de pregnant H. Scharrelmann: „Cunoştinţa
limpede a adevărului e un lucru de inimă. Inima e organul mai fin, mai dumnezeesc.
Ea vede mai pătrunzător, mai just, cunoaşte mai temeinic şi mai cuprinzător decât cea mai ascuţită inteligență“ 1).
-

1) H. Scharrelmuann, Die Kunst der Vorbereilung auf de
-

derricht

1926,

Una

CEA MAI MARE
IUBIREA

PUTERE

EDUCATIVĂ
DE COPII 1)

:

„Pretutindeni se'nvaţă numai
deia ce] ce e iubit.“

i

_

Goethe: Gesprăche“mit Eckermann.

Tratatele de pedagogie sunt pline de îel de îel de
“indicaţii şi rețete pentru tratarea copiilor în opera edu-.
„
caţiei şi instrucției. Şi nu încape îndoială că, examinate de aproape, din punct de vedere psihologic, aceste
rețete metodice cuprind mult” adevăr şi aplicarea I6r,,
“poate duce la rezultate fericite:
o
E drept însă că multe lucruri simple în sine au fost
complicate în mod inutil de către unii pedagogi.
Un
spirit analitic împins prea departe a divizat funcţiile.
suileteșşti la extrem, făcând: din ele compartimente închise, ridicând între ele granițe de: netrecut, şi apoi
divizând iar şi subdivizând: pe fiecare în alte camere şi cămăruţe închise. S'a introdus atâta încâlceală în lucruri mai uşor inteligibile prin intuiţie, în cât nu e de
loc. de mirare, că pedagogia a început să apară ca o.
lucrare curat rebarbativă, ca un monument de pedan_terie, ca o ştiinţă extrem de plicticoasă.
:
Şi e păcat că s'a legat de pedagogie sentimente
'
de antipatie, fiindcă în îond ea e știința cea mai crea“toare. de valori culturale.
Apar produse ale culturii:
în artă, în ştiinţă, în tehnică, şi în mod spontan, nepre” şit, fără concursul imperios-al şcoalei şi al: pedagogiei. |
Dar, în mijlocie - luând lucrurile, mumai Prin şcoală, .
1)

Din „Fentru

Inima
1

Copiilor“
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adică prin pedagogie, se. creiază condiţiile sociale ale
culturii, numai prin organizare cultura dobândită până
la un moment dat poate deveni un bun mai general . .
şi e susceptibilă de progres. Şcoalae cea mai de seamă
creatoare de medii culturale, iar pedagogia, care orga„nizează ştiinţiticeşte şcoala, e ştiinţa. şi arta împlântării
adânci a culturii unei generaţii în generaţiile ce-i succed.
„Pedagogia, mai mult decât oricare altă disciplină, asigură continuitatea vieţii psihice a unui popor.
Trebue să construim pedagogia pe alte temelii decât
pe. acelea ale analizei prea; minuţioase şi prea pedante
a sufletului: s'o construim pe acea putere, care, fără
scalpelul chirurgului, pătrunde repede tainele sufletului,
înțelege dintr'o ochire situaţii sufletești şi găseşte repede
"mijloacele de comportare aţă de aceste situaţi. Aceasta :
e.pulerea iubirii faţă de copii.
Acest lucru l-au afirmat mulţi pedagogi,” dintre cei
mai de seamă, iar unul, poate cel mai mare dintre toţi.
- pentru această, pricină, l-a pus în: practică în mod sublim: e niarele Pestalozzi. Vieaţa de educator a lui
- Pestalozzi e cel mai strălueit exemplu despre 'ceea ce
poate realiza interesul şi iubirea de copii.
Iubirea de copii e cea mai mare putere educativă;
— şi înţelegem aici prin. educaţie intreaga formaţie a
copilului, deci şi pe cea intelectuală, deci Şi instrucţia.
Iubirea de copii naşte interesul psihologic pentru ființa
„lor, naşte răbdarea de îier în greaua artă de a-i observa
şi de a-i creşte, bunăvoința largă față de ei şi voinţa,
puternică şi neşovăitoare
de a realiza cu ei un înalt
idea[.

„Cine e lipsit de această putere a iubirii față de copii,
poate să stăpânească la periecţie toate teoriile peda- .
gogice, poate să îie un virtuos metodist în lecţiile sale,
— el nu va vorbi copiilor dela suflet la suflet, dela inimă la inimă, sufletul lui nu se va împărtăşi sutletu- ui copiilor pe de-a'ntregul, între el şi copii va rămâne

11.
fără să vrea o distanţă peste care nu va putea arunca “nicio punte de trecere. Va îi, poate, un instructor al
suprateţei inteligenţi copiilor, dar la rădăcina ei nu va |
pătrunde

niciodată, resorturile

adânci

ale sufletului

nu

va îi în stare să le pună în mişcare. Va îi un funeţionar, un „Beamter“, dar educator în niciun caz.
Cu drept cuvânt Goethe spune cuvintele puse în fruntea.
«acestui articol ca moto: „pretutindeni se 'nvaţă numai
dela cel ce e îubit“.' Educatorul, învățătorul, trebue să
„fe iubit de copii, pentru ca ei să'nvețe cu adevărat
ceva, dela el. Dar ca să fie iubit de ei, trebue la rândul lui să-i iubească, să-i înconjoare de tot interesul,
să se apropie de ei ca părinţii, să se devoteze creșterii
lor sufleteşti. Şi copiii simt îndată, printr'un instinct
infailibil, dacă învățătorul e om cu inimă față deei,
ori e un tiran, sau, poate totatât de rău,-un funcţionar
-didaclic.
|
Fireşte, iubirea de copii nu se 'nvaţă din tratatele de
„pedagogie,

—

ea-e

un dar

natural,

şi cine

nu-l

are

ca :

".atare, nu și-l va însuşi nici din cele rai geniale.
Educatorul se naște, nu se face. Se face numai îuncțio-

narul didactic.

Aşa dar, nu e de mare folos să fii tobă

de pedagogie din acest punct de vedere.. Cu ea rămâi
numai un funcţionar, poate bun ca funcţionar, -dar nu devii educator.
Pentru cei ce simt în ei, insă, vocația de educatori, i
"pentru cei ce şi-au veriticat în contact cu copiii intere:sul pentru lumea lor, iubirea pentru ei, cu-tot convoiul
- de virtuţi: ce.ea duce după sine: răbdarea, bunăvoința,
"perseverenţa,. întâi în mijloace blânde, voinţa puternică,
de a învinge orice: diticultăţi, pentru - aceştia opiniile
altor pedagogi de seamă sunt tot atâtea faruri lumi- .

“moase pe drumul, pe-care' întâi îi mână instinctul.
Opiniile marilor pedagogi au, din acest punct de ve-dere, o mare valoare, —,nu valoarea. . de a, creia inte-

12
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A

resul pedagogic, care e înnăscut, ci valoarea de a- I:
lumina şi de a-l face sie însuși inteligibil.
Cu această rezervă, cităm mai jos părerile unor pe-"
dagogi de seamă asupra, puterii educative a iubirii de
copii.
.

„Dacă

am

întreba,

tinerimea,

ce trebue

să facem,

pentru a iace din școală o.grădină a copilărimii, am
primi înainte de orice alte propuneri răspunsul: Chemaţi
la noi pe oamenii care ne iubesc“.
(Karl Cristian
Friederich Krause,
în Lecţiuni asupra adevărurilor -

iundameniale ale ştiinţei.) '
G. Kerschensteiner,
(Suiletul educatorului)

în „Die Seele.des Erziehers“
spune: „Valoarea personalităţii .

nu se ascunde niciodată, ea nu: se. poate: ascunde ca,
celelalie valori ; căci ea e o putere vie, care se îace
îndată

peste

tot simțită,

când

vine

în atingere.cu

indi-

vizii sau cu societăţi ori cu instituţiile acestora.
In
valoarea .personalităţii învățătorului, însă, nu atitudinea teoretică, ci natura socială, legea fundamen-

tală a iubirii, e cea hotărîtoare“.
Rudolf Lehman, în lucrarea: „Indoitul scop al Educaţiei“ (Das doppelte Ziel der Erziehung), spune: „Toate

avantajele le are insă educatorul iubitor...

Aceasta era

cel puţin părerea lui Plato, care desigur a crescut pe
temelia altei culturi decât a noastră.
Sentimentul de
iubire ar îi deci semnul, care deosebeşte pe educatorul
ce formează sufletele de simplul învăţător. Şi acesta
- poate produce ceva remarcabil pentru cultură, mărind
știința şi puterea copilului, formându-i de sigur viaţa sa.intelectuală. Insă numai iubirea educativă, care cucereşte pe, omul întreg, îl face să-l. înțeleagă cu totul şi
dintr'o astiel de înțelegere. să poată cultiva pe omul

întreg.

De aceea arta

de

a

instrui

se poate. învăţa,

când nu se opun prea. puternice piedeci naturale, puterea de a educa, de a cultiva,: dimpotrivă, nu: ea are
în sine totdeauna, ceva, originar, netransmisibil“.

13 .

- Richard

Seyfert,

în Teoria

generală

a culturii

(Allgemeine Bildungslehre), spune: „Cu grija şi îngrijirea de copil atinge omul ca om deplina sa maturitate,
- Experienţa, observarea vieții vorbeşte, aici o limbă aşa,
-de eloquentă, în cât puţin mai e nevoie de spus pe lângă
aceasta.
Oricât de paradoxal ar suna, este adevărat:

Copilul este cel mai rodnic 'cultivator” al

părinților

săi. Copilul acţionează educativ asupra părinţilor, fiindcă
le dă o sarcină, care necesită aplicarea tuturor -puterilor lor“.
|
Kurt Riedel în Eigenyeseteliche. Bildungslehre (Teoria
“culturii după “propriile ei legi), zice: „Țara copiilor,
care are atâta nevoie de protecţie, a devenit prin disoluţia familiei şi prin închircirea intelectuală a vieţii
Şcolare aşa de săracă în raze de soare, încât pentru.
mulţi copii fericirea copilăriei este o poveste.. Dacă
“suntem de părerea, ca timpul dinainte de cultură şi din

vremea. culturii să fie prelungit, pentrucă

barbaria de

„_-a pune pe copiii. de 14 ani să-și câştige vieaţa, nu mai
“e de suportat, trebue în acelaş timp să îngrijim ca pu- terea, soarelui iubirii să încălzească încăperile 'şcoalei.“
Am putea inmulţi indefinit citaţiile în acest sens. Din
toate rezultă, că marii pedagogi au îost pătrunși toţi de
ideea, puterii educative a iubirii de copil.
Școalele mai de grabă să nu existe, decât să încapă
"pe mâna unor învățători. şi profesori .care sunt uscați
la sutlet, reci şi distanțaţi de elevii lor, cu îruntea mereu
“ iinnourată, incapabili de un: zâmbet Şi de o destindere a
“copiilor prinitr'o glumă,
.
Au fost şi poate mai sunt învățători şi protesori, care
îşi puneau şi-şi pun ca ţintă supremă a chemării lor
severitatea pentru severitate.
_ Supremul lor ideal- era — şi mai e, poate — să nu _
râdă niciodată cu copiii, asta se cheariiă seriozitate, au„itoritate, aşa te impui.
Aşa dar, de impunere e vorba.
Ei bine, suiletele nu se întrepătrund prin impunere,

14

ci numai prin iubire.

Iar opera educaţiei şi instrucției:

e operă de ntrepătrundere de suflete. Nimic nu rămâne
în cele din urmă în sufletul copiilor de pe urma peda-

gogiei exclusiv autoritative, în afară

de plăcerea, îre-

| netică de a-i intoarce spatele şi voluptatea

de a o uita

cât mai de grabă.
|
o
De sigur că tinerii trebue să ajungă prin educaţie şi

cultură şi la disciplină sufletească, — libertinajul exclusiv
e tot atât de condamnabil, ca şi ţinerea copiilor în robia
disciplinei “ anihilatoare a oricărei voințe: personale.
Disciplina sutletească la care ne referim e o trăsătură

de caracter, moral, din cele-mai de seamă; însă e sigur

„că;
ea se formează tot prin “iubire mai de grabă, prin
sugestie de tot momentul, prin întrepătrunderea suiletului educatorului cu al elevului, prin intluența fluidului

de, simpatie ce se revarsă dela educator spre elev.

|

Pedagogia întemeiată pe iubirea, copilului e singura.
„pedagogie psihologică, adică singura pedagogie reali-

zabilă.

Celelalte sunt creaţii artificiale, 'utopice.

„INTRE RUTINĂ ŞI INOVAȚIE 5
“In toate
domeniile
activităţii omenești, cele ' mai
puternice bariere în- calea progresului sunt
ideile pre„ concepute, prejudecățile şi superstiţiile
de tot felul. De.
aceea, orice relormă de organizaţie şi
de metodă de.
lucru trebue întâi să-şi ia sarcina, adese
a foarte peni„bilă, de a combate şi înlătura ideile
preconcepute, de
„a desrădăcina din spirite credințele dogma
tice, superstițioase, prejudecățile, adesea seculare.
Fără îndoială,şi în' prejudecățile acestea
zace o scân.-.

tele de adevăro,

CO

|

Cum foarte bine demonstrează
mele Principii“, nu există nici

H. Spencer, în „Prieroare absolulă, nici

adevăr absolut. In orice eroare trăieşte un
-sâmbure.
de adevăr, în orice adevăr un sâmbure de eroare.

Când. prejudecățile, de :care vorbim, au apărut
înțâca,
i -

iorme de gândire,

ele

erai, poate,

mentalitatea umană a vremurilor.
ceva

foarte

istorice.

.

relativ,

purtând

|

|

adevăruri “pentru

Adevărul

pecetea

Să

e adesea

contingențelor:

îi

Fiecare secol, chiar fiecare generaţie, trăieşte
sub
dominaţia unei anumite psihologii, unei anumi
te struc-

turi mintale, determinată, de evenimentele istorice şi. de.

curentele de opinie ale timpului,

care creează

anumite

deprinderi,

evenimente şi curente

adesea,

tiranice,

de.

gândire şi simţire. Cum deprinderile însemnea
ză uşu- .
rare şi economie
de siorțare, de muncă, iar această

economie e, în chip natural, steaua
1) Din „Pentru

Inima Copiilor“.

polară a activităţii.

-16

|

-omeneşti,

e foarte

explicabil

a
ca, la un moment

dat, anu-

“mite mentalități să devină despotice, absolutiste, şi să-şi
mobilizeze toate armele întru respingerea a noi forme
--de gândire şi acţiune, întru oprirea. inovaţiilor. Căci
acestea cer,- spre. a ti înțelese şi primite, siorțări psihice
-şi fizice incompâtibile cu inerția intelectuală, pe care o
Şi
„due cu ele-deprinderile, şi pe care ele se bazează.
„foarte adesea, pe lângă. greutatea smulgerii din inerția
de gândire, pe lângă ositicarea în anumite interese intelectuale speculative, se adaogă şi interese de-a-dreptul
practice, care se opun înaintării formelor nouă de gândire
«Și acţiune. E. drept că se întâmplă şi contrariul, la unii:.
“ca prejudecățile, ca atitudinile dogmatice 'să îie repede
„părăsite, şi formele inovatoare ameţitor de iute adop“tate. Dar și acesta e un defect tot atât de mare, ca şi
Aceasta atunci, când
“ținerea, prea aprigă la prejudecăţi.
la inovaţii conduce spiritul de modă, snobismul, iar nu
sinceritatea convingerilor, credința profundă în nevoia
:serivasă a inovaţiilor. -

In domeniul de gândire şi activitate practică, în care
-am militat noi, acela al pedagogiei, sa întâmplat în ţara
noastră, ca peste tot de altmintrelea, ca inovațiile să îie
întâmpinate şi de una, şi de cealaltă din cele două stadii
“zugrăvite mai sus. Unii s'au zăgăzuit prea adânc în.
“dogme vechi, alţii, s'au aruncat, fără mult examen critic,
.
a
“în vâltoarea curentelor nouă.
"obiecti'Totuşi, cercetând stările de lucruri cu toată
'vitatea recg, de care suntem în stare, constatăm îîn fond
nu un triumi al spiritului de inovaţie, ci unul al spiriîn dogme învechite,
“tului tradiţionalist, de zăgăzuire
teorie am făcut proîn
deşi
Căci,
-devenite prejudecăţi.
:grese mari, am emis “deziderate de strălucite reforme,
“şi ne-am agitat intens: pentru creearea unui nou spirit
didactic şi: “metodologic, în practică. am rămas la şcoala
“veche, tradiționalistă, întemeiată pe o greşită psihologie, pe prejudecăţi: tari şi adânc înrădăcinate.. Nu credem
.

ze,
ii
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să existeo altă țară în care distanța dintre îrământarea pedagogică teoretică, speculativă, și realizarea
în practică să fie aşa de mare, cum
e Ja noi.
Explicaţia stă, e sigur, şi în. slăbiciunea convingerilor
unora. din cei ce au ridicat sau au venit sub steagul
inovaţiilor, dar mai ales stă în puterea cea marea
prejudecăţilor pedagogice, devenite atotstăpânitoare în
cele mai numeroase cercuri didactice şi în sierele aulorităților școlare.
Iată-ne, deci, în situaţia de a trebui să reluăm greauă
sarcinăla care ne-am aplicat într'o campanie de. mai.
bine de un deceniu, de a combate aceste prejudecăţi,

_de a le arăta netemeinicia, de a demonstra
cât de peri"mate sunt ele azi, la lumina psihologiei actuale. Această
acţiune, pe care o reluăm aici sub altă formă, e necesară mai ales pentru acei oameni de şcoală, care pre-

simt şi ei adevărul, care întrevăd soliditatea, psihologică
a noilor principii didactice, dar nau curajul să se,
ralieze lor cu toată energiade afirmare, fiindcă, până
la un punct, tot mai apasă asupra gândirii lor cutele
vechilor principii şi metode.
Articolul de față se adre- .
sează, mai ales acestei categorii numeroase şi nefericite
a nedecişilor.

-Zitem

netericită,

fiindcă

e' croită

din

* două sullete contradictorii: unul ce o face să presimtă
şi să aspire spre noi adevăruriși idealuri,şi altul care
0 reţine :despotic pe. drumul. rutinei în care a crescut.
“Cu drept cuvânt, analizându-se sincer, cei din această,

categorie ar. putea exclama, cu Faust:
Zavei Seelen 2vohnen, acel, în meiner Brust,
Die eine will -sich:von der andern trenhen !

A-i mântui 'de tragedia

aceastaa indeciziunii

nu e

lucru uşor;.e.cât se poate de delicat. O convertire.
adevărată nu se > lace fără acute crize morale, fără puternice dureri.
Scoala activă

De

ka

BIBLIOTECA.
CENTR N

VERSITARĂ: CAROL 1“

18

Am trecut şi noi prin aceste crize, şi am: văzut şi pe
. alţii trecând, şi aiurea,şi la noi. “Și ştim bine că şi:
-n0i, după convertirea noastră. la altă _pedagogie, am
pricinuit altora .suterințe, smulgându-idin drumurile lor

comode. spre

drumul.

nostru

semănat

cu

nenumărate

obstacole.
Pe. cei mai mulţi, care au aderat la drumul:
nostru— și unii s'au Şi format în şcoala noastră — i-am
adus la conilicte cu revizorii şi inspectorii şcolari crescuţi în tradiţia. metodologiei “iormaliste, şi suntem în
posesia a numeroase scrisori dela colegi, care ne întreabă: ce facem cu poziţia noastră în subordine faţă -

„de niște organe de control refractare total la noile concepţii, şi care ne reprimă

lor rutinar?

sever dacă ieşim din

făgașul

- Ce am îi putut răspunde la o atare între-

bare? Tragicul vieţii. fiecare şi-l ştie el mai bine, şi .
"el e liber să socotească dacă mai poate adăopa calvarului
ei şi pe acela al luptei cu idoli consacraţi. Cel mult |

„am

putea, să le răspundem

că şi noi,

pentru a îi pro- -

„ povăduit o şcoală mai bună, aducătoare de fericire pen-

tru copii, ne-am văzut ostracizaţi, înstrăinați de prietenii bune, pușila index, şi, personal vorbind, ne-am
„ creiat. numai situaţii dificile. Dar ce importanţă au toate

„aceste mici necazuri, față: de

satistacţiile mari pe care

ni le-au dat nişte realizări didactice, care au îost şi sunt
pentru elevii. noștri ceasuri de: desfătare sulletească!

Sacrificiile rămân, în orice caz, prea mici, îaţă de îericirea de a îi lucrat spre fericirea altora. . 5

In decursul campaniei noastre pedagogice de pân'acum,
nu ne-am oprit numai la acţiunea critică, negativă, de
-a arăta cusururile şcoalei vechi, prejudecățile pe care
ea se fundează,; ci, în lucrările metodologice, pe care

le-am publicat,

am păşit şi la opera

constructivă, de a

arăta diverse și diverse căi de înfăptuire a şcoalei active.
„Avem însă impresia limpede, că acţiunea negativă,
de critică, trebue reluată mereu, căci prejudecățile au:
“ rămas încă tari şi împiedecă pe mulţi colegi şi să se
+

NI

.
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uite de departe măcar la noile drumuri, necum să pună

umărul la ridicarea altei şcoli, făcând întocmai ca teologii medievali, care refuzau să se uite cu telescopul,
de teamă să nu vadă lumi într” adevăr construite altfel
decât cele în care credeau ei dogmatic, în spiritul 'tradiţiei şi pe baza, intuiţiilor 'astronomice brute, neinterpretăte critic, pe cari li le turna în minte observaţia naivă
a bolţii cereşti în mişcările ei. aparente.
Se pare chiar
că mai repede s'a primit revoluţia coperniciană în astronomie, decât se primeşte azi „revoluţia“ şcoalei active
în pedagogie, revoluție care constă tot în schimbarea
unui centru de gravitate: şcoala activă vrea anume să
devină „pedocentrică“,.o pedagogie a copilului şi pentru

el, iar mentalitatea” “scoalei

vechi

se încăpățânează

să rămână la o pedagogie a învățătorului și a .statului,
la; o pedagogie autoritativă, al cărei motor e, în -toate
articulațiile ei, cel mai acut materialism didactic. - Nu mergem chiar până la afirmaţia, fără îndoială exagerată a unora, că şcoala şi învățătorul ar îi dușmani:
cu dinadinsul ai copiilor. Asta nu, în: general nu, în. :
orice caz!. Fără să vrea, însă, atitudinea lor e duşmănoasă firii copiilor, fiindcă le-lipseşte perspectiva copilărească în atitudinile faţă de ei, atât în învăţământ,
cât şi în educaţie.
Și le lipseşte această perspectivă
. copilărească, fiindcă ignorează “psihologia; copilărească,
adevărată: Adultul, în genere, suteră de o amnezie atectivă faţă de trecutul lui, mai ales faţă de 'copilăria' lui, . :
şi această amnezie e izvorul primordial şi cel mai însemnat al lipsei de perspectivă copilărească în judeca- .
rea şi tratarea copiilor ce îi. sunt 'lui încredinţăţi pen- tru delicata operă a educaţiei şi instrucției.
Am încercat aici să combatem. o parte din prejudecăţile pedagogice, care.se opun cu înverşunare retormei adevărate de care şcoala are nevoie. Revenim pu„țin asupra lor. Ele sunt multeşi diverse, şi în 'dome-

niul educaţiei, şi în al instrucției.

S'ar putea

clasifica
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mai întâi în două mari grupe: una e aceea
a prejude-.
căţilor ce izvorăsc din credinţa dogmatică
în atotputer-

nicia unor

anumite

forme didactice; alta

a celor ce

izvorăsc din credința tocmai opusă: că
nu e nevoie de
nicio formă, didactică propriu zisă, de nicio
elaborare
metodologică, întrucât ştiinţa, singură garant
ează, la cei

ce o posedă sigur, serios, şi forma exterioară
accesibilă:

minţii copiilor. Deci trebue să navigăm printr
e Scyla
şi Charibda acestor două mentalități funcia
r contradictorii: a :nihilismului pedagogic, ce crede
că se poate dispensa fără nicio pagubă de orice teorie
pedagogică,

şi a formalismului

migălos

ritul copilului în forme

care

vrea

să încorseteze spi-

didactice riguroase, ne varietur.

Dintre toate prejudecățile pedagogice, relevăm
„din
nou aici.pe una care cauzează! pe multe din
celelalte,

Sunt mai mult de două milenii de când

formă lapidară,

că :şcoal
- îrebue
a

să

sa spus,

pregătească

în -

pen-

tru viaţă: non scolae, sed vitae discismus.
Cine ar putea

contesta,

valoarea

şi

dreptatea

relativă

a

acestui

udagiu?
Şi şcoala activă, şcoala interesului crede
că
e menită, tocmai, să: pregătească pe copil
mai bine pentru viaţă. :Dar ea găsește formula, în înfăţi
şarea ei
unilaterală, susceptibilă de interpretări pur
utilitariste.

” Şcoala activă extinde mult
numai

să pregătească

formula şi zice: Şcoala

pe copil pentru viaţă,

nu

dar chiar

„Să și fie ea viaţă. : Căci nu poate pregăt
cu. adevăr
i.
at;

„serios, pentru viață, decât dacă .ea se .
organizează ca
iormă de viaţă, şi dacă nu pierde nicio
clipă din vedere scopul suprem al vieţii, care e activitatea
proprie,

personală, intens şi. fericită.
Atrași de mirajul pragmatist

„pentru

viaţă“, mulţi pedagogi

al

Ai
formulei

au .uitat,. că

„pregătire
sunt

etupe

„„, Multe şi diverse delaviaţa copilărească
la cea adultă,
„către care şi-au propus 'să conducă pe copii,
şi de aceea,
au căutat procedee de âsări repede peste aceste
etape,
de a face cât mai

de grabă

pe

copii

adulți,

adică

de

.
:-
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a-i pregăti cât mai repede pentru viaţa de societate
adultă.
Dar nimic nu:e mai ordinar decât graba, după v
vorbă drastică, dar meritată, a lui Emerson.
Psihologii
grăbitului e, cele mai adesea, psihologia arivistului şi .
profitorului, a superiicialului şi a brutalului. Din cauzu

" grabei, ce domină pe pedagogii

utilitarişti şi cercurile

familiare, ce nu înțeleg adevăratul interes etic al copiilor lor, ci au o intuiţie despre lume măsurată numai
„de câştigul imediat, de valoarea lucrativă a tot ce îac,
şcoala s'a făcut.şi se face nu. şi pentru copilul prezent, ci aproape numai pentru omul viitor, pentru omul
de carieră.
Şi o relevăm într'una: omul viitor a omoTit pe copilul prezent; i-a scurtat în . chip criminal cu-.
pilăria; i-a uscat repede facultatea de intuiţie proaspătă,
amănunţită, colorată, ce-l caracterizează nativ, îndopându-i prematur spiritul cu abstrucţiuni formale, cu scheme sărace, scheletoase ; i-a înnăbuşitşi stins fantazia lui

mobilă şi elastică, nutrind-o cu povestiri

microscopice, '

elaborate parcimonioase, şi artificiale, de suflete avare

si

„creere uscate abstractoare, în loc s'o nutrească cu basmele 'lungi, de bunice şi bunici, peripeţioase, cinematugrafice, îurnicând de detalii colorate şi. de. mistere atrăgătoare ; i-a artificializat şi convenţionalizat ” sentimentele, prin mania predicii morale sentenţioase, care -se
agaţă de toate lecţiile, cu: rost sau fără rost, — mai.
“mult fără; i-a anihilat voinţa şi puterea de a gânâi dela
sine, prin absurda şi chinuitoarea formă întrebătoare
artilicială, pe care o practică şcoala de azi pe aproape

întreaga scară, şi care-l reduce

la rolul. de : marionetă,

intelectuală
;-şi, cel mai mare rău ce-i putea face, i-a
anihilat voința. în generai, luându-i orice iniţiativă din
„mână, poruncindu-i totul, până şi jocul.
|
Din înţelegerea şi interpretarea greșită, unilaterali a
"formulei : '„pregătire pentru viaţă“, formulă ce a devenit din această, cauză o nenorocită prejudecată, au iz-
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vorit cele mai multe din : metehnele şcoalei de
azi. Şi.
- apoi,la această prejudecată etico-sociologică
au venit |
să se adaoge o mulţime de greşeli de psihologie
eleimentară, care i-au făcut pe pedagogi să vadă firea,
copilului printr'o oglindă ditormantă.
|.
ME
Când, în anii noștri de studii universitare, citeam
pe

Emile, eram

ciudat

impresionați

de. atâtea şi

atâtea,

pretinse, le zicem azi, paradoxe, risipite de el cu
- pro-=
luziune. şi plăcerea diabolică de a ataca idoli
consacraţi, în această evanghelie. a lui a pedagogiei natura
-:

liste.

Era unul ce aproape ne revolta: acela prin. care

sfătueşte pe educatori să procedeze . absolut contra
riu
de cum s'a procedat până la ei, şi procedeul cel
bun
'va Îi cu siguranţă găsit. Cum ? ziceam noi, înferb
ântaţi în contra utopistului, vizionarului şi paradoxalu
lui
vagabond: tot ce s'a făcut până acum, de. generaţii
întregi, e greşit, şi trebue să luăm calea cu totul întoar
să,

ca s'o nimerim

în fine pe cea bună ?: Dar când am în-

ceput practica noastră: de protesorat de pedag
ogie
în şcoala de aplicaţie, am simţit repede toată,
dar
„toată dreptatea .lui Rousseau, şi nu ezităm să “Spune
m,
ca, şi el, învăţătorilor noştri încurcaţi încă de multe
chi-

- nezisme metodologice : vreţi să
bună în educaţie

trariu
sigur.

de

-cum
4

şi instrucţie?

îaceţi şi se
a

găsiți

calea

cea

mai

Procedaţi absolut. con-.:

face, şi o veţi
-

găsi

la
E

Să îim bine înţeleşi: inovațiile, răsturnările
progra:
„matice şi metodologice nu trebue să pornească
din bi„ Zarerie, din tendinţa artificială de a îriza
originalitatea.

Aceasta însemriează: snobism, spirit -ce se singularizea
ză
din vanitate. Ele trebue să pornească dinte'o
sinceră

şi minuțioasă revizuire a psihologiei infantile,
din

sim-

țirea serioasă şi profundă. a necesităţii taria înnoirii.
metodologice.
'-:..
A

In acest spirit, de serioasă pornire spre. inovaţi
e, noi
ne raliem la paradoxul lui Rousseau. Rousse
au, e drepti,

E
na ajuns la alirmaţia aceasta drastică, în baza unei
experiențe practice, căci el n'a fost educator practic, . .
ci: în baza unei intuiţii psihologice geniale.. Va îi contribuit, poate, şi. înclinarea lui temperamentală spre singularizare; însă, indiferent de izvorul pretinsului paradox, noi am constatat, dintr'o îndelungată. experiență,
câtă dreptate avea el să creadă că tocmai drumurile
opuse celor tradiţionale trebue .să fie bune.
pi
In temeiul acestei experienţe am întreprins să dăm -..

la iveală toate lucrările de până

acum,

cărora

le-am :

dorit să dobândească mulţi. aderenţi, dar. şi adversari, cât de înverşunaţi, cu condiţia să pornească şi ei dela”.
experiența vieţii şcolare, atară dacă n'ar îi pretins * “să
fie intuiţioniști mai geniali ca Rousseau. Spunem acea-'!
sta în 'toată sinceritatea cugetului. Fiinâcă ceeace am:
dorit mai presus ca, orice, ceeace am crezut. şi credem

că e spre marele folos al ideilor, -e ca ele să determine *
discuţii,

controverse

cât de aprinse, :să. fie 'vii.

Ideile

care nu se mai discută, mor, cad în indiferenţă sau devin prejudecăţi, cârme automatice:
de acţiuni habituale,
şi. cum am putea dori, după o luptă -aprigă contra
prejudecăţilor, să contribuim la creearea altora: nouă ?

. Pedagogia

trebue .să fie dinamică, viu evoluționistă,

şi orice reformă şcolară, întreprinsă pe temeiul
astiel de. pedagogii, trebue să se considere ca

unei.
pro:

vizorie, ca o etapă vremelnică,-iar nu ca o formă definitivă. Nu vrem,să afirmăm prin aceasta; că trebue să schimbăm mereu organizaţia exterioară, legile Şi. programele, . Latura, exterioară a unei . reiorme şcolare e cea mai puţin însemnată.
Ceea ce importă iai presus
de toate, e viaţa lăuntrică a şcoalei. ca organism întrun .
mediu social. dat, şi spiritul ce o: însuileţeşte trebue să,
se adapteze neîncetat la mobilitatea, şi elăsticitatea evo»
lutivă, a mediului, social în care ea se desvoltă. lar motorul acestei adaptări nu e, nu poate îi altul, decât per:
“sonalitalea învățătorului.
De această personalitate,

9

|

i

Ă

numai de 'ea, depinde această
reformă: vie a școalei, şi
în orice cadru
de organizare exterioară învă
țătorul
poate tace minuni, dacă se stră
duește să cunoască “Şi
să

mânuiască

axa

de. rotaţie

a acestei

refo

rme vii.
Această axă e psihologia copi
lului, nu psihologia savantă din cărți, psihologie ades
ea apriorică Şi care alam- bichează sufletul şi manifestăril
e lui, ci psihologia vie,
trăită de copii clipă. cu clipă,
în clasă, în curtea şcoalei,
la jocuri, în activitatea lor spon
tană şi liberă. Aci tre-

bue să-şi :arunce mereu ochiul
îuvăţătorul, de

aci poate
el culege din belșug învățămi
ntele artei pedagogice,
dacă se străduește.
cu iubire să cunoască, şi să mânu
iască după legile fireşti această
axă de rotație.
O altă: serie de prejudecăţi, în
afară de aceea a zeloşilor
căutători

de

forme

a nihiliştilor în pedagogie.
Mulţi

din

membrii

didactice

migăloase,

e aceea

învățământul

ui; în deosebi din gra. dul secundar, — de cel universi
tar e de prisos săm ai pomenim, căci acolo e o dog
mă înrădăcinată, că nu e
nevoie. de nicio pedagogie —
desconsideră sau afişează 0 desconsiderare pronunțată
faţă de pedagogie. Pentru
unii ca aceștia, ea e un mijloc
de a întârzia copilăria, pe-.

dagosul trebuind mereu să se

coboare la nivelul copillor,să copilărească totul: metodă,formă, limbaj, și
prin asta. capătă
şi el cute:de. mentalitate copilăre
ască.
ai învățământului aspiră să Gvad
eze câţ

Mulţi membri
mai' repede

dintre zidurile

copilărimii, să se ridice la
nivele intelectuale înalte Şi să trăi
ască în atmosferă intelectuală adul
tă.

-Cu

perspectiva

vățătorii şi. profesorii cari

„naţi

să

creadă,

că nimic

aceasta

o adoptă,. sunt

nu e

greu

dinainte,

lesne

nici_ pentru

în-

înecli-

copii,
„că se poate trece fără greș şi
pagubă peste multe etape
pedagogice, întârzietoare şi copi
lărizătoare, sprea-i înălța
mai de grabă spre sterele supe
rioare ale abstracţiunilor
noţionale.
E
”
Să fie oare aşa de îără de
valoare pedagogia?

|
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Nu e o prejudecată crasă :să crezi că ştiinţa materială.

însăşi e şi izvorul artei pedagogice?
Cum?
Forma, în:
care se întăţişează copiilor ideile, să nu aibă niciun.
preţ şi să nu merite nicio trudă pentru. ea însăşi din
partea învățătorului şi: profesorului? E un angrenaj in- disolubil între a şti' carte şi a şti să împărtăşeşti. altora
cartea? Şi să fie oare deajuns a transmite cunoştinţele
pentru memorizare şi stăpânire pur intelectuală, rece?
Dar ideile, ca să fecundeze, au nevoie de căldura interesului viu, aşa cum: orice vegetaţie are nevoie de căl-

dura soarelui ca să-şi dea roadele.

Şi ideile mai au ne-.

voie şi de lumina întăţișării colorate, artistice, pentru ca.
să nutrească spiritul copiilor cu adevărat, să rămână în.
el ca puteri permanente şi să-l provoace la încercări
de gândire mai înaltă. Noi suntem adânc convinşi, că.
numai ştiinţa prezentată artistic poate deveni un bun.
comun 'omenirii — nu vorbim de aplicaţiile ei practice,
care sunt acțiuni tehnice, mecanice,—ci vorbim de câtă.

cugetare înaltă stă în fiecare

propoziţie

ştiinţifică.

Ca.

perioară despre lume şi viaţă, ştiinţa trebue 'să fie

în--

să fecundeze

cree
curul
gândiri înalte, cu o intuiţie su-.

fățişată nu numai clar, ci şi cât se, poate de -atrăgător.

Sunt oameni de ştiinţă cari se pricep numai să refere despre ştiinţa lor. - Siera' lor de influență: va 'ră-.

mâne restrânsă numai la. clasa -din care ei fac “parte. -:::-.
Sunt însă şi oameni de ştiinţă, care se pricep să înfru-

„museţeze ştiinţa, s'o plasticizeze,
sunt oamenii de ştiinţă pedagogi,

s'o -poetizeze. Aceştia.
care exploatează co-.

morile cugetării ştiinţifice pentru toţi. Ştiinţa în şcoală,
ca să-şi îndeplinească

numai

adevărata ei menire,

care

nu

e

utilitaristă,- ci și idealistă, trebu6! să fie nu o

ştiinţă pur reterentă, ci precumpănitor

poetizantă.

Dar

„cum treci. din domeniul referirii pure, reci, în domeniul '
întățişării. plastice, poetice, ajungi la poarta pedagogiei:.
Cum să plăsmueșşti ştiinţa pentru copii? Care e structura intuiţiei lor? Cum se naşte în ei interesul pentru
Pi
S

„26 .
.

.

r

observar€ şi. gândire ? Cât durează,
etapele intuiţiei şi
“cum se îndreaptă sufletul copiilor trept
at spre etapele
„ abstracţiei şi generalizării ? Iată
atâtea mari probleme

psiholologico-pedagogice.

Se poate face tabula rasa de

ele în şcoală?
Şi presupunând că s'ar găsi profesori.
care să explice ştiinţa, bine, fără. nicio
pregătire peda-

gogică — cum se zice că au fost odată, în
timpuri regretate,

în epoca de aur când şcolarii ieșea
u „tobă de
carte“ din școală şi când nici nu gâng
urea la noi pedagogia — oare să fie de ajuns atâta
pentru intelectua„dul care e, sau pretinde că e, prof
esorul ? Nu e de
esența intelectualității superioare nu
numai să trăiască, „ superior intelectualiceşte, dar să
şi înțeleagă că trăieşte
astiel ?. Poate ti un intelectual fără
curiozitatea psihologică a mecanismului logicii minţi
i lui? -Ar fi tocmai
ca

un gramoion care reproduce cele mai
îrumoase sim-

fonii, dar el nu le aude şi nici nu cuno
aşte mecanismul
prin care aruncă. în lume pentru alții
valuri de armo-

nii destătătoare
cum
, le aude şi le înţelege artistul virtuos.

Protesorul care crede că 'se -poate
dispensa de
psihologie şi. pedagogie, izbutește poat
e să facă a se
înregistra în. creierul, copiilor, ca pe
o placă. de gramo-

ion, ideile pe care el, li le comunicăîn form
ă rece re-

ferentă, şi poate izbutește să-i facă
să reproducă „ca
E pe apă“ ştiinţa, asttei înregistrată
; dar el nu va înţelege .
nimic

din mecanismul acestei înregistrări sau
ceri, neavând, nicio curiozitate psiholog
ică.

reprodu|
|

Fără această curiozitate psihologică,
: profesorul. e un
meşteşugar- pur Tutinar, empirist cras,
şi poate şti toată
“Știința din lume, şi poate îi supraiîncâ
ntat .de ă îi făcut
din şcolarii' lui „tobă, de carte“, educ
ator, :făuritor 'de

suilete ni va îi, ci cel mult un-fabricant
„de granioton.

de copii-plăci

Fobia pențru pedagogiese explică, desigur
şi prin -excesele de zel în care au căzut unii
pedagogi, care, por„nind și ei'dela nobila idee că trebue înles
nit mecanis4
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mul înțelegerii pentru copii, au exagerat procedetle
. uşurătoare, au migălit prea mult etapele 'lecţiei, uitând că şi prea marea uşurare duce .de.- a-dreptul la. plictiseală, „Au încercat să dea ştiinţa prea dumicată unor
copii, care au trecut de mult de îaza mintală a dinţilor de
lapte. Nu tăgăduim meritele și importanţa pe care le-a
avut această pedagogie, în timpul când domina în
şcoli un total empirism. -Ea a deşteptat interes pentru
problemele pedagogice într'o vreme când aproape el nu.
„exista, Această pedagogie e, deci, o etapă istorică remarcabilă, cu netăgăduite merite şi efecte. Dar, printre
„efecte a fost şi acela al exagerării formaliste, şi şi aici |
e de. căutat izvorul tobiei cu care întâmpină azi mulţi
pedagogia. Această fobie e însă tot aşa de puţin justiîicată, cât ar îi de puţin justificat să crezi că toațe banc=.
notele sunt false, liindcă s'au descoperit unele îalsiti-

cate.

|

In locul afişării unei iznoranţe pedagogice voite, învăţătorii şi profesorii ar face. mult :mai bine să se
apropie.de psihologia copilului.
Psihologia intantilă,
de azi, ştiinţă de pură observaţie şi experimentare, e.
"capabilă să delimiteze mai precis, de cum o putea face
psihologia, metafizică de altădată, graniţele între care .
" trebuie să'se mişte. pedagogia, spre a nu cădea nici în
- tormalisn excesiv, nici în libertate anarhică..

PEDAGOGIA ȘI ARTA+)
“ Ştiinţeie normative, care
îixează idealuri, şi tehnica
cea mai nimerită pentru
'atingerea, acestor idealuri,
sunt ştiinţe prin definiţie şi
esenţă practice. .Formula :"
ştiinţă pentru ştiinţă, aplicată
în domeniul lor, ar Îi un.
non-sens, ea le-ar ridica înt
reaga lor rațiune de ati.
Aşa sunt estetica, etica, logi
ca, aşa e pedagogia. Fundamențul lor, de sigur, e şi
trebue căutat în ştiinţele teoretice de fapte. Dar toate
„adevărurile, pe care ele
le
împrumută ca, fundament
din acestea, din urmă,
n'ar
avea nicio valoare pentru ele,
dacă n'ar deschide imediat perspective largi şi sigu
re de aplicabilitate practică
.
"Teoriile aici se fac pentru
practică, şi sunt împrumu-tate din ştiinţele exacte de
fapte, pur speculative, îmediat sub unghiul acesta de
privire al aplicării. De aceea.
cu drept cuvânt'li se zice
acestor ştiinţe de aplicare
ştiinţe practice, tehnice sau,
mai bine, arte.
Căci o
“Știință trebue definită, prin
țelul ei ultim, şi țelul ultim.
*
"e aici artă, realizar

ea; cu maximum de dibăcie, de
d&xte-

ritate, de frumusețe,

Sa

|
Mai mult de câţ atât, sorginte
a acestor ştiinţe tehnice:
e însăşi practica. Intâi s'au
creat opere de artă, şi pe
"urmă s'a născut estetica
şi a speculat asupra lor; întâ
t
a existat o conduită

umană,

1) Din „Pentru' Inima

Copiilor“

dirijată de obic

eiuri locale,
născute Şi acestea din repe
tiţii de acte plăcute, producătoare in orice caz de o
stare de -mulţumire oarecu
m
generalizată, şi apoi a veni
t etica teoretică să speculeze
asupra ei; tot aşa şi logica
a succedat gândirii spon-

Si
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tane, nereflexive asupra ei însăşi, ;cum creşterea, naturală a copiilor, dusă timp de generaţiuni în mod empiric, a precedat orice teorie pedagogică speculativă.
”. Dacă așa stau lucrurile, chestia mult desbătută şi care

-a stârnit atâta vâlvă — s'a aruncat şi cuvântul „revoluţie“ şi s'a interpretat cu totul pejorativ —

rilor dintre pedagogie şi artă,

a raportu-

dobândeşte o limpezime

: totală. Pedago
e necontes
gia
tat o artă. Căci ea se detine„Şte prin țelul ei ultim, prin esenţa ei totală, care este:
o
creştere din ce în ce mai bună a tinerelor generaţii. Dar

această

acţiune

e esențialmente

chestie

de dibăcie, de tact, de intuiție psihologică,
şi pasiune activă, de experimentare zilnică
ţile în care se desfăşoară viaţa
copiilor..

poate contesta

că fundamentul

de tehnică:
de răbdare
în. realităNimeni nu

teoretice — care e

aici

stăpânirea ştiinţei. psihologiei — constitue un substrat,
care poate saltă oarecum dincolo de limitele lor natu“Tale toate acele calităţi ce fac pe bunul . tehnician:
dibăcia,. tactul, intuiţia psihologică, bunul simţ, răbdarea
-Şi pasiunea acţiunii. Chiar dacă n'ar avea alt rezultat,
„de cât acela de a procura motivări raţionale 'unei: acţiuni, care se desfăşoară, la'nceput! fără clara conştiinţă

a mersului şi. tehnicii

sale, psihologia —

baza ştiinţi-

tică a educaţiei — are cel puţin acest merit.— care
nu e mic —-de a te face să înţelegi și să motivezi
raţional o acţiune întâi empirică, quasi-intuitivă.
Să ne
gândim la geniul pedagosic instinctiv pe care-l au mai

“toate mamele, şi adevărul acesta: nu mai-are nevoie de
nicio demonstrare: în mod .nativ, natura a 'sădit, de-a-

lungul. evoluţiei biologice, instincte pedagogice: sănă„toase: şi sigure, pe care. nicio teorie psihologică” nu le-ar
„îi- putut creea, şi nici nu va putea vreodată face altceva,

„de câl să le.facă conștiente de ele înşile
şi să le în-

dărească.

Practica

eee

fiind -totul aici, iar teoria
,

numai

un: felinar

|
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ce aruncă mai multă lumină şi cert
itudine asupra paşilor

ce faci, pedagogiae prin esenţă artă.

ie

Stăruind mai: mult, în diferite « scrie
ri, asupra acestui
caracter al pedagogiei,
mi sau ridicat de unii obiecțiuni de natura aceasta:
A face din pedagogie o artă, .
„e a.reduce la un număr foart
e restrâns armata acelora
care

se

consacră

ei.

Ştiinţa

o pot

'Siorţarea, şi răbdarea, pot conduce

tate,

Dar arta?.

pe

câştiga

toţi, aici

oricare la rezul-

E ea la'ndemâna oricui?

Moment

ele
inspiraţiei artistice. curg ele în
valuri? Pot îi învăţătorii. artişti talentaţi? Cel dintâi
răspuns ce se poate
"da
la aceste obiecţii, e: cuvântul artă
trebue luat în.
rândul întâi în sensul de tehn
ică de experimentare. .
Botanica, fiziologia vegetală, chim
ia anorganică Şi organică, sunt ştiinţe teoretice; agronomi
a, în care îşi găsesc

„aplicarea adevărurile

din

aceste

ştiinţe teoretice,

e o
ştiinţă practică, o tehnică - sau o
artă, Anatomia topo- grafică e o ştiinţă teoretică ; chir
urgia e o Ştiinţă prac- tică, o. tehnică, o artă. Acum că
vorba. artă “implică

„şi ceva, mui mult

de: cât vorba. practică, e neîndoio

s ea se asociază cu noțiunea de
dibăcie, de dexteritațe,
de talent, de îrumos, ba 'chiarşi
de virtuozitate.
In
sens restrâns, însă, prin artă se
înţelege opusul speculării teoretice, aplicarea practică.
'In acest sens m'am:
- socotit totdeauna, îndreptăţit să
socotesc pedagogia ca
o artă. Această calificare o deli
mitează exact în îața
grupului ştiinţelor pur speculat
ive, teoretice.
N'am .
„ascunş.
însă niciodată: şi sensul mai

„artă, aplicat pedagogiei, deși am
de seriozitatea obiecţiilor: Pot îi

zace untalent? ete.

larg al cuvântului: -

fost şi sunt conștient
toţi artişti? In oricine

Eu voiu pune la rândul meu

alte:
întrebări: Nu ţinteşte orice meşteşug
ar la îmbunătăţirea.
lucrului său şi a.metodei sale de
lucru ? Nu vrea orice:
om în -gospodăria lui să-şi facă totul
din ce în

ce mai
Irumos ? Şi cine munceşte cu gândul
necontenitla spate,
de a-și face toate din ce în ce

mai dibaciu şi mai îru+

-

,
„MOS, nu izbuteşte încetul
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pe -încetul să le facă astfel?

Dacă în învăţători vom .creea convingerea, că trebue să...
ajungă tehnicieni din ce în “ce mai dibaci, mai dexteri,
mai capabili de a înfăptui o instrucţie şi o educaţie
mai bună, nu vor ajunge ei să. se apropie de acest
rezultat, mai mult în orice caz decât dacă i-am descuraja cu formulele pesimiste de mai sus? Şi strică ceva
dacă-i indemnăm să creadă şi în'talentul lor, mai mult,
dacă. nu excludem chiar pentru o. bună parte din mulțime perspectivele atingerii virtuozităţii ? Ce: nu. poale
face aici îndelungata experienţă, susținută de această
voință tare, de a te crede: capabil de o perfecţionare
din ce în-ce mai mare?
Şi invers, la, ce rezultate
poate duce pesimismul celor care vor să reducă pe învăţători la, nişte, simple: magazine de reţete metodice
absolutiste, mecanizatoare şi unitormizatoare? "Noi pre: .
ferăm să luptăm pentru a întreţine pe. învăţători în.
convingerea contrară: că în fiecare zace o personalitate” şi poate și. un talent. Să se “coboare în ei înşişi,
“să se înțeleagă şi apoi să dorească. cu ardoare, cu
pasiune dominantă înirumuseţarea muncii lor.
o
- Nu .ne vom odihni niciodată în acţiunea de propagare
a acestor îdei optimiste, oricât ni s'ar arunca in faţă
acuzaţia căc suntem nişte sentimentali.
7

ŞCOALA ȘI SOCIETATEA DE AZI:)
Cercul profesorilor

'secundari din Bucureşti a organizat un ciclu 'de conferenţe publ
ice privitoare la Problemele actuale ale Şcoalei româ
neşti. Scopul acestor
conieren

țe este să

întăţişeze

le cinsteştecu
. prezența sa,

onoratului

icoana

auditor, care

fidelă, aşa

cum o
cunoaştem noi ca profesionişti,
a stărilor: actuale ale
Şcoalei. noastre româneşti, precum
şi a-i determina sensul şi direcţia aspirațiilor ei; așa
'cum le concepem noi.
* Am plecat, onor. auditor, din
cercul nostru mai restrâns, protesional, şi am venit
cu astiel de probleme și.
in faţa d-v. care, mulți, sunteţi
de alte profesii și aveţi
alte stere de preocupări directe,
încredințaţi că vă interesează, că, trebue să vă interese
ze şi pe d-v. astfel
“de probleme ca ale noastre, care.
nu sunt: însă numai " ale noastre, ci sunt şi ale tutu
ror familiilor, şi ale tutu- |
ror cetățenilor luminaţi, şi ale soci
etăţii întregi. Şcoala nu
e un organism care să poată, trăi izola
t de cele

lalte
organisme sociale. După cum
fiecare ins în parte e
produsul unei anumite ambianţe
sociale, purtând pecetea psihică a societăţii” din “car
e face parte şi oglin-

'dind

până

în cele mai adânci cute însăşi
evoluţia isto

rică
a acestei societăţitot
; aşa fiecare organism social, deci
Şi şcoala, îşi are rădăcinile adâne
în.plântate în solul în- _
regii societăţi, a început prin
determinismul acesteia, .
N

1) Conferenţă ținută la- Fundaţia
Carol 1, sub auspiciile Cercului
profesorilor secundari din Bucur
eşti, publicată în „Pentru Inim
a
Copiilor.“
|
”

.
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a răsărit din nevoile ei vitale şi a evoluat
pari passu
„cu ele, până în cele mai adânci amănunte.
"Nicio profesie nu se poate refugia într'o splendidă
izolare de
„celelalte, fiindcă o solidaritate. organică o leagă
de toate,
:Şi dacă încearcă s'o facă şi crede a izbuti,
e în reali-

“ate victima unei primejdioase iluzii.

Școala, şi noi pro-

fesioniştii ei, avem nevoie la. tot pasul de
cunoaşterea
familiilor şi de sprijinul lor, volens nolens
activitatea.

şcoalei e determinată profund, în bine sau rău,
de felul

cum cresc copiii in familie; dar mai e deter
minată, şi
de viaţa ce duc copiii, în afară de Şcoală,
în mediile

lor de copii, în.cercurile sociale în care intră,
mai 6
determinată de contactul sufletese al lor cu . litera
tura

-ce citesc, îngăduită ori clandestină, cu spectacole
le ce
frequentează, cu presa ce oglindește fidel moral
itatea -

unei societăţişi tarele-ei, etc.

a

o

Atâtea valuri de influenţă se revarsă, din toate părţil
e,

peste suiletul copiilor

şi, prin ei, peste iniluenţa şcoalei,

în cât a trata problemele şcoalei fără a ţine
seama de.
viața societăţii, în care ea e numai un organ
printre
alte 'organe,. este _ştiințiticeşte o imposibilitate.
Şcoala

e pentru societate, şi nu numai pentru noi 'ca indivizi,
idealurile şcoalei în slujba societăţii trebuesc conce
pute

toate, iar realizarea, acestor idealuri, transformarea vieţii
sociale în direcția lor,

nu

- înțelegerea, prin sprijinul,

se

poate

prin

„intimă între şcoală şi societate.
Insă -pentru ca această colaborare

societatea cea mare, în serviciul
cu adevărat

rodnică,

-aceea a sincerității.
arătăm

noi oamenii

“şi pe ale noastre,

cu

se cere

face

de cât prin

colaborarea "cea mai
si
dintre. şcoală şi

căreiaea stă, să fie

o condiţie. sine qua. non;

Cu sinceritate

de şcoală lipsurile

deplină trebue să,
şi

defectelei,
e

sinceritate” deplină trebue

"recunoască și familiile greşalele şi lipsurile lor,

să-şi

şi cu

sinceritate deplină să-şi dea mâna întru tămăduir
lor.
ea

Fără

această

Scoala activă .

sinceritate
Di

deplină, . închizâna
ochii
,

la
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“lipsurile noastre, văzând mai mult paiul
din ochii celor„Ialţi şi nu şi bârna din ochii
noştri, -urmând politica
„Ştruţului, am face întocmai ca acel bolnav, real sau închipuit, care, consultând pe un medic mare și acesta
“vrând să pună un diagnostic cât mai precis, şi punându-i
o mulţime şi o mulțime de întrebări, despre antecedente
ereditare şi personale şi despre felul de viaţă ce duce,
el îi ascunde cât mai multe din datele cerute, jenându-se

din felurite pricini să le spună
pe

bolnav

de geaba

se duce

la

toate.

medic.

Un astfel de

Şi

noi,

dacă

nu

vom aduceîn tratarea acestor probleme de şcoală toată
„sinceritatea, vom îi făcut din aceste conterenţe o-zădăr-

nicie, o ostentaţieşi nimie mai mult.

Mie mi-a revenit sarcina să deschid ciclul prin conterenţa de astă seară:
:
-:
|

|

Ce poale da şcoala 'societăţii noastre ?. Ce poate da?
D-nelor şi D-lor, ea poate da totul: şi tot ce-i cere,

şi tot ce ar trebui să-i ceară.

'Totul..., dacă i se cre- .

„_ează toate condiţiile materiale şi morale

prin .care îşi

„poate realiza idealurile, dacă acţiunea ei va îi sprijinită

şi continuată de societatea întreagă,

iar nu

catăşi întreruptă.

împiede-

Să vedem ce dă şcoala de azi societăţii şi ce-i pretinde aceasta.
Insă nu putem măsura bine ceeace dă:
şcoala şi ceea ce i se pretinde decât ştiind
- întâi ce

trebue să-i dea

şi

ce

trebue,

deci,

săi se pretindă.

Aşa 'dar de aici trebue să'ncepem, de sus de tot, de pe

culme, dela concepţia unui ideal.

Prin

raport „cu

un

ideal superior trebue să măsurăm roadele de astăzi ale

şcoalei.
Iar idealul școalei este în iuncţie de o concepţie filosoiică despre lume şi viață, de ceeace Germanii

numesc cu un termen foarte expresiv şi încetățenit
peste tot, Ieltanschauung. Trebue, deci, să ne între--:

„băm

care e bunul

urmărească

omul

omului în lume,

cel mai

de preţ pe care

trebue să-l

şi societatea,

care

e rostul

spre ce trebue

să

năzuiască.

existenței

În mod
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natural omul năzuește spre plăcere, spre fericire. Plăcerea, fericirea e, după o comparaţie a lui Hegel, ceea ce
e sângele pentru viaţa organică, e condiţia sine quă
non a oricărei lupte pentru ideal.
Ar fi să tăgăduim un instinct! elementar, tăgăduind
această năzuinţă. Și societatea organizată. adică şi Statul,
„conștient de rolul său, tot'la aceasta tinde prin Organ:zaţia sa şi prin toate întocmirile lui: să: asigure un
maximum de bine, un "maximum
de fericire tuturor
indivizilor componenți, şi întregii societăţi de sub Ccon-

ducerea sa. ..

-

Experiența, însă, a arătat mereu, şi indivizilor si
societăţilor, că nu orice satisfacţii aduc şi fericirea adevărată, durabilă.
Nu oricare, ci numai acelea care rea- -

lizează în gradul cel mai mare tot cea are

mai indiv:-

„dual, mai personal, mai specilic individul ori societatea. Individul uman și societăţile omeneşti au ca însu=:
şire specilică esenţială, în deosebire de animal şi socictăţile interioare animale, latura, . spiritului.
Aceasta e
latura specifică a omului, acesta e darul cel mai mare
al lui Dumnezeu hărăzit omului;
Prin evoluţia natu“rală, care la om durează atât de mult, în cât deschide
„perspectiva infinităţii în faţa noastră, pe când Ia animal, fiindcă e un organism esențialmente material, se'n- |
cheie relativ. repede, în speța umană spiritul a. luat-o
înaintea corpului, a ajuns dominant şi caracteristic.
Numai speța umână a ajuns, prin evoluţia ei, capabilă
de “educaţie, de cultură, de religie, artă, ştiinţă şi îilo-'
solie. Evoluţia ne arată aşa dar şi ţelurile educaţiei,
şi idealul şcoalei: creearea primatului din ce în ce |
crescând al spirituliui în lume,. dogma, realităţii spiritului ca o forță superioară tuturor celorlalte trebue, să:
stăpânească pe educatori, începând cu familia și sfârşind
cu statul ; aceasta să fie năzuinţa tuturor: desvoltareu
maximă a puterilor spiritului. Dar nu pentru ea însăși, căci atunci ar îi să facem din educaţie o operă
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“pur estetică individuală, ci pentru a se revărsa
cu folos
asupra întregii societăţi,în scop etic adică. Indivi
dul
în societate se naşte şi prin societate. trăieşte,
societa-

tea îi dă toate bunurile

materiale şi spirituale de. care.

se bucură în viaţă, şi ei t'ebue. și el.să i le
întoarcă
prin adaosul puterilor lui sufleteşti..
a
"In funcţie
de această concepţie filosofică, -a primatului

spiritului, putem formula sintetic
în genere,

astfel idealul şcoalei

şi al şcoalei secundare în special: formarea

celei mai puternice

înclinări

tuale, a unei înalte conştiinţe

către

bunurile

morale

spiri- :

şi civice, cre-

area în sufletul elevului a -sentimentului puternic al

„datoriilor lui către
- umanitate,
A

familie,

societate, națiune
i
i

şi

_Vorbe îrumoase, veţi spune, poate, lucruri mari,
mari
de tot, dar ce fals sună ele azi, sau cel puţin
ce naiv!
" Parcă trăiţi cu capul în nori, departe de tot
ae acest
pământ, pe care se destăşoară o viață omenească
de-.

parte ca dela cer la.el, față: de idealul ce aţi formulat.

Intr'adevăr, Doamnelor şi Domnilor, vedem. şi 'noi.
câtă,
distanță e dela un astiel de ideal la viața reală, cunoa-

şteam şi noi că astiel de aspirații

înalte

sunt

în dis-

rău

facem

propo-

cordanţă, totală cu moravurile sociale de astăzi.

chiar'se

vor găsi unii să spună,

că

văduind țeluri aşa de inalte, dar aşa

pregătim rău

Poate

de neactuale; că

pentru viaţă pe copii, dacă ne silim să le

dăm un asttel de ideal; că îi trimetem rău înarmaţi în

lupta aceasta aprigă a vieţii de azi, care cere dela
individ însuşiri prin: care să se strecoare “cât mai
bine în
viaţă, prin care să ajungă cât mai ușor şi mai repede
la culmile sociale, trecând fără scrupule peste
drepturile altora şi nealegâna niciun mijloc de a-şi face
asttel

de situaţii, sociale şi materiale,

i

„După o asttel de concepţie,ar trebui să. spunem elevilor: luaţi seama la ce fac cei mari - azi, la conducători, la oamenii politici, la bogătașii,

care

nu' mai: ştiu

-

'

|
4

.

a
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ce să facă cu banii, şi faceţi şi voi la fel. 'Trebue să ştiţi să trăiţi în viaţă, şi azi aşa se trăieşte! Nu voi
aveţi să puneţi ţara la „cale, o va pune el Dumnezet,
dacă va vrea! :
Noi, Doamnelor şi Domnilor, avem încă naivitatea să
credem, observând totuşi toate maladiile sociale de azi,
că ele se pot vindeca şi că şcoala âre şi ea de spusun
cuvânt aici şi de prescris un remediu, că puţin câte: puţin
idealul ei se va realiza, dacă îl vom ace pentru cât
mai mulţi un crez cald și intim, o idee forţă. .Şi-una
din ţintele conferenţelor noastre, poate cea mai înaltă,
e tocmai aceasta:. de a vorbi de un ideal înalt de educaţie şi cultură, în ciuda decadenţei şi joshniciei vremurilor de azi, şi dea determina pe oamenii 'care mai sunt,
de bună credinţă, cinstiţi, muncitori și înţelepţi, să nu
piardă credinţa în puterea idealului Și să conlucreze cu
_-noi întru înfăptuirea lui.
„Intorcându-ne Ja chestiunea: ce dă. şcoala societăţii
de azi, şi ce îi cere ea să-i dea, răspunsurile sunt multe
şi variate:
1. . Unii, şi aceştia — o Spunem cu. intreaga: crudă
sinceritate cu care ne-am legat să vorbim — sunt cei
mai mulţi, cer şcoalei diplome pentru copiii lor. Ca să
ajungă până la.. diplome, nu: învăţătura trebue să fie
numai de cât condiţia fatală
Cine nu doreşte să 'nveţe
bine copiii lui? Dar dacă nu pot sa înveţe, nu însemnează
că nu trebue nici să promoveze.
Aceasta e altă che-.
stiune. 'Trebue să le dea o carieră, o carieră mai acătării, mai subţire, mai boereâscă, şi pentru asta niciun
mijloc nu le repugnă: intervenţii peste” intervenţii. la
profesori, la director, la prietenii profesorilor şi directorului; şi dacă aici întâmpină rezistențe, un non possumus
“categoric; atunci intervenţii la minister, cu toţi puternicii
iniluenţi ai zilei, şi aceştia se duc, aleargă, sunt res-..
pinşi întâi, dar revin iar, şi iar, şi iar, până ce autoritățile sunt aduse la exasperare și sunt silite să le aprobe,
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_veexaminăti

şi parareexaminări, şi în orice

timp al

- anului,-îără o anchetă prealabilă, care să consta
te dacă
nu cumva, profesorul a tost de vină, a: fost prea exigen
t,
prea nedrept,
căci şi cazuri de astea sunt, negreşit..
„Scurt: cele mai multe îamilii cer şcoalei “diplo
me, care.
deschid

drumurile

către

felurite

cariere.

De

învățătură

pentru învăţătură, pentru valoarea ei intrinsecă spiritu
ală,

şi mai ales de cel mai import.ant
lucru

pentru

de etercițiul puterilor morale pentru cea mai

carieră, care e aceea de om, de asttel de

nu se prea interesează.

viaţă;
mare

lucruri ele

Şi şcoala le. dă, Doamnelor

Domnilor, ceea ce ele îi cer:

diplome;

şi

Din ce în ce

mai multe diplome, din ce în ce mai Uşor, şi, la
urma
“urmelor smulse şi-cu forța, cum am văzut.

2.

Alţii, care sunt mai puţini, mult mai puțini, fără

a pierde din vedere. şi obiectivul diplomei, vor
în mod
sincer ca în şcoală copiii lor . să şi. înveţe, să capete
şi
0 oarecare cultură, zisă generală. Dar ce înțeleg
ei
prin această cultură -generală — care după părere
a

"noastră e un mit?

Cei mâi mulţi înţeleg prin cultură
cu care să îacă faţă bună în lumea

să intre,

In 'mod curent, cult

cineva liceul cu bacalaureatul

un lustru ezterior,
bună în care dorese

însemnează:

„diplomă — să ştie ceva franţuzește, dacă

englezeşte —
rămână
quenta,

engleza

să fi

făcut

— adică întâi să fie cu.

devine o modă

—

se poate

şi

ca să nu

cu gura închisă în cercurile pe care le va îreşi unde se vorbesc aceste limbi, să ştie câte

ceva din literatura timpului, să se exprime cu multe cu-

vinte cărturăreşti, să poarte mănuși glac€, haine la modă,
să aibă „lusage du monâe“, pentru fete să mai ştie
şi
ceva piano, şi altele ca acestea. In înţelesul
acesta,
cultura
nu e atât un bun pentru tine, cât o aparenţă
- Dentru alții, un mijloc de satisfacţie a atâtor şi
atâtor

vanități sociale. In acest concept de cultură, ceea
ce
importă mai mult e, nu ceea ce e cineva, cum spune
a

29.
Schopenhauer în aforismele sale, ci.ceea ce pare

cineva.

Aparenţa, ostentaţie,. etalare de calițăţi superficiale, dar
sclipitoare, cultură. de:memurie, iar nu de. inteligenţă
şi de spirit, uşurinţa de a vorbi de toate,-volubilitate,
lustru monden, iată conceptul cel mai obişnuit -despre
„ultură. * De sigur, onorat auditor, că şi aceste însuşiri,

unele din ele cel puţin, au preţul lor, dar

ele sunt de-:

parte de a constitui cultura adevărată. : Cine rămâne
- cu'ele, rămâne cu semicultură,nu ajunge la cultură,
- la cultura adevărată, de al cărui concept “ne vom:
ocupa peste câteva clipe.
3. In sfârșit, alţii, care sunt cei mai puţini, vor ; ca
şeoala să le dea copillor lvr, pe lângă învăţătură, şi o

educaţie oarecare, să le creeze anumite bune deprinderi morale, anumite cristalizări de caracier.
Dacă
şcoala poate sau nu să dea şi aceasta, Vom. avea să .
- examinăm mai pe urmă.
Iată, deci, d-nelor şi d-lor, ce cere societatea de azi
dela şcoală : diplome, pe care ea'i le poate da, și i.le .
- dă; semicultura, pe care ea o ia drept. cultură adevărată, şi asta poate să-i dea şcoala: şi foarte puţini, aşa.
de puţini că se pot număra pe degete, ar vrea şi ceva
preocupări educative din partea şcoalei.
Acum să vedem cum stăm îațţă de -idealul. inalt pe
care l-am determinat ca obiectiv al şeoalei, dacă ea
poate să-l ajungă sau nu?. Cred că e bine să-l determinăm prin antiteză: dacă trebue să dea cultură adevărată, să ne lămurim ce e cultura adevărată faţă de
semicultură ? Cultura adevărată are tocmai toate cali„ tăţile contrare semiculturii.
„Ea evită, zice Paulsen,
aparenţa şi ostentaţia, căci ea n'are de loc nevoie să
fie văzută.de oameni.
Un semn adevărat al celui realmente cult e, că el poate să tacă şi să asculte, și chiar
are curajul să nu ştie ceva. Adevăvata cultură este
discret. înterioară, nu se -împăunează cu ceeace au
alţii. E răbdătoare contra altora, crede a avea mereu
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de învăţat şi dela “alții. Ea face sufletul
bogat,

-

mulţumit şi fericit,
ea e O comoară care, odată câşt
igată, nu .
se pierde şi 'nu-şi pierde din valo
are, căci. ea n'are va- !
l0are pe piaţă.“
-. Nu mulţimea cunoştinţelor face
cultura, ci interesul.
lăuntric cu care le-ai asimilat şi
puterea vie cu carele .
aplici în
viață în folosul „tuturor, „Nu

lustrul

exterior

,
prin care pari că eşti, ci ceeea ce
ești.
Cult e omul
care cu o:privire limpede şi cu
o judecată : sigură
ştie
să ia poziţie față de gândurile și ideil
e; faţă de

formele de viaţă şi de străduinţele
societăţii istorice,
care-l înconjoară (Paulsen).
:
tă
Cult poate să fie şi un om care n'a
trecut prin şcoli
* înalte, dar ce ştie face parte integrantă
adâncă din eul
său şi ştie s'o utilizeze cât mai
bine şi pentru el, şi pentru societate, punând cât mai multă
pasiune în lucrul lui,
pe care nu-l consideră ca 0 muncă bles
temată, ci ca o iuncţiune principală a sufletului său.
Cult era, deşi nu. îă-

cuse școală inaltă, țăranul David Creangă,
:care cu asa
„bun simţ şi aşa de frumos vorbea despre
tolo
asele cărţii: „Nu-i

rău, măi Ștefane, să știe şi băiatul
tău o leacă
„de carte, nu numai decât pentru
popie, cum chiteşte.
Smaranda ; că şi popia are multe
năcăfale, e greu de

„Purtat.

Şi decât n'a fi cum se cade, mai bine să
nu

fie.
Dar cartea îţi aduce şi oarecure mâng
âiere.
Eu să nu
fi ştiut a ceti, de mult aş fi înnebuni
t, câte.am avut pe
capul meu.
Insă deschid Vieţile Sfinţilor şi văd
atâtea:
Şi zie: Doamne, multă răba are ai dat aleş
ilor tăi!

Ale.
noastre Sunt îlori “la ureche pe lâng
ă cele! ce- spune în
cărţi.“ Da, ţăranul David Creangă
era un om cult,
căci simtea ce.știa şi trăia cele
ce șlia. Pentru el

era 0 desfătare profundă puţinul ce știa,
'şi-l făcea fericii. Era un om cult, deşi n'avea diplomă
de bacalau-

reat, deși nu ştia, îranțuzeşte şi engle
zește, și 'nici literatura timpului, Şi nu umbla 'cu mănu
și -şi imbrăcat în
surtuc orășenesc şi în ghete, ci cu
portul lui țărănesc,
|

|
:

a
Era un om

,

îi

au

cult pentrucă era tipic reprezentativ al.vie- -

i satului lui...

|

|

,

Cult poate îi, tot aşa,şi un meseriaş, care şi-a însuşit meșteşugul
lui cu adârcă pasiune lăuntrică şi îl
practică tot cu pasiune, producând şi cât mai mult,
dar:
şi cât mai bine şi mai frumos pentru societatea în
mij- locul căreia trăieşte, care s'a identificat cu meşteş
ugul

lui până la a face parte integrantă din sufletul. lui în:

tocmai ca un organ din trupul său, chiar dacă n'a
învățat:
în şcoală acest meșteșug și nici n'a primit şi o
aşa zisă.

icultură generală...

-

|

Poate că unii se vor mira de acest

rii. Asta

să fie cultură?

o

Si

concept al cultu-.

Dar - cultura generală,

dar -

știința din toate şi despre toate, ca să nu rămână
omul

numai la orizontul strâmt al unei specialităţi?

Evident,

ştiinţa enciclopedică poate forma şi ea cultura general
ă,
— după cum poate rămâne şi o simplă îngrămădire
de
- cunoștințe neordonate — un alexandrinism;
dacă este.:
să devină adevărată cultură, atunci ea trebue
să
se sprijine tot pe ceea ce se sprijinea cultura negene
rală
a lui David Creangă sau a unui meşșteşugar artist:
tre-

_bue

să se sprijine pe puterea personală
.şi originaiă

de asimilare, pe pasiunea. lăuntrică de a o
îincorpora suiletului şi de a o reda apoi din suflet tot
cu pa.
siune societăţii căreia i se datoreşte.
a

LE bine 'să înveţe cineva cât de mult şi chiar cât de

multe, dar in acest spirit, dacă tinde să fie cult:
ce în-

vaţă, să se potrivească cu aptitudinile lui interioare, să

pătrundă în el pe
şi să se valorifice.
- într'o utilizare vie,
teresată. Aşa dar,

calea curiozităţii vii şi dezinteresate»
în afară pentru lume, pentru omenire,
caldă, pasională şi tot atât de dezin..
formulate sintetic, două sunt semnele.

curacteristice ale culturii adevărate, fie ea specială, fie

generală: Asimilarea:cu intensă: plăcere şi „curiozitate,
.
şi folosireâ pentru omenire cu intensă pasiune şi
cu

conştiinţa limpedea utilității sociale. .

.

In spiritul versurilor” din:Faust:

„Und was der ganzen 1 Mensihheit zugeteilt ist, |
Will ich în meinem Innern Selbst geniessen.! “

"sa cercetăim acum, "dacă şcoala poate resliza acest
ideal înalt de cultură şi educaţie...
Era o vreme când şcoalele, şi cele primare şi cele
secundare, nu erau deloc frământate de problema edu- ..
caţiei morale şi a adevăratei culturi sufleteşti, fiindcă se socoteau, cu o misiune pur intelectualistă. Ele erau:
concepute

ca școale

numai

de

carte,

şi

toate

măsurile

lor disciplinare n'aveau alt rost decât -pe acela dea
asigura în ele ordinea exterioară, fără de care nu se.
poate desfăşura un bun învățământ.
Invăţământul era
totul, singura ţintă, unica preocupare,
Educaţia rămânea apanajul exclusiv sau aproape exclusiv al familiei.
Desigur, erau şi atunci profesori care se mai uitau şi
la ţinuta elevilor, care le mai dădeau: şi - sfaturi şi le
administrau, cu prilejul unor infracţiuni, şi dojeni, ori
chiar pedepse mai grele, mergând. şi până la cele corporale. Dar tot pentru învățătură făceau toate astea,:
tot pentru a-i' face din mai puţini silitori mai silitori la
carte.

Astăzi, cel puţin teoreticește, se constală un progres:
latura

educativă

a şcoalei se recunoaşte

şi se apreciază,

„ Problema, în orice caz se pune, şi dacă mai sunt controverse, ele inşile dovedesc că intelectualisrrul de altă
"dată nu mai e inexpugnabil.
Pe temeiul progreselor psihologiei ştiinţifice, astăzi
mîi toţi pedagogii şi oamenii de şcoală știu, teoreticeşte,
câ bunele. sentimente: religioase, morale, estetice, so„ ciale, şi bunele deprinderi, nu pot proveni dintr'un chimism de ideaţie pură; rece, dintr'un amalgan de cunoştințe, cum credeau odată psihologii intelectualişti din
“Şcoala lui Herbart, ci provin direct din iuncţiile sensi-
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bilităţii şi "voinţei, care sunt puteri sufleteşti - originare,
diferenţiate total şi ireductibile la jocuri -de reprezentări, la un' chimism de ideaţie pură, oricât. de. metodic
sar alambica cunoștințele. Educaţia sentimentului şi a
voinţei,

şi a caracterului, riu se. poate, -deci, “face numai

printr'o înrâurire exclusivă asupra intelectului, cum cre- .
-.deau pedagogii intelectualiști, pentru care,-ca şi pentru
anticul Socrates, a cunoaşte binele, e a-l și întăptui.
“Poţi să cunoşti binele teoretic, să ai capul plin de qoctrine morale, şi în practica vieţii să-te porți cu .totul
contrariu, conform adagiului plin de adevăr : Video Meliora proboque, deteriora sequor.
Dacă ar îi adevărat că sentimentele bune şi deprinderile bune ar putea ţâşni numai dintr'un, joc metodic .
'de reprezentări, cum susțineau intelectualiştii, dacă.numai din învăţământ, din structura lui poate. proveni şi
- moralitatea, odată cu el, atunci ar îi adevărată și ur„-Mătoarea. concluzie, care ar îi cu totul:dezolantă: că
'familia,

care

nu

este

un'

institut

de

învățământ

—

fiindcă nu se. poate
numi învățământ * cunoştinţele
sporadice pe care le dobândeşte copilul în sânul ei, şi
«asta mai mult prin interesul şi curiozitatea lui — ar
îi adevărată, zic, şi concluzia, că familia nu poate da
“educaţie, ci numai școala care practită un. învățământ
metodic.
Aceasta, însă, este o enormă greşală, o to-

tală nerealitate:

Educaţia în primul rând o dă familia

care nu e şcoală — şi educaţia pe care o dă ea, familia, nu poate îi întrecută, nici măcar suplinită, nici de cel
mai strălucit învățământ. Căci numai familia poate avea
o înrâurire mai directă, mai imediată, asupra sentimentelor şi voinţei, care formează moralitatea, măcar că nu
posedă tehnica. „pedagogică a combinațiilor de: idei, ca școala ; numai ea, familia, poate creea la o potenţă așa -de ridicată,

câtă

e necesară, “atmosfera, afectivă în afară -

de care nu e nicio "educaţie cu: putință.. Iubirea de
-mamă nu poate s'o dea nici şcoala cea -mai ideală, şi
7
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adesea această iubire” găseşte instinctiv
căile celei mai
bune creşteri, cum nu le poate
găsi nici-chiar pedagogia
raționalistă cea maj savantă. In măsu
ra, numai în măsura, în care
şcoala poate creea şi ea

caldă afectivitate, aducând cu acee
a

o atmosteră : de

a familiei, ea

se
poate apropia de influența educ
ativă a: acesteia — numai apropia, căci de întrecut
nu poate îi vorba.
Ex-.
ceptăm
cazurile mai rare, ale familiilor mor
alment

e de-.
„căzute, denaturate, în îața căro
ra ar trebui să se ridice
obigatoriu înternatele cu cara
cier familial; spre a ..
atenua şi corecta, pe cât posibil,
influența lor deza- struoasă, moralmente dizolvantă
asupra copiilor.
|
„E adev

ărat că şi şcoalae educativă — şi
cu acea

sta.
răspundem la problema pusă mai
Sus, dacă şcoala poate
da și educaţie — e adevărat că
şi cu “învățământul se.
- elaborează sentimente şi depr
inderi moraledar
; nu prin
jocul pur şi. unic al ideilor dint
r'un program, transmise
oricât de metodic în mintea. copi
ilor, ci prin împletirea
lui permanentă Şi indisolubilă
cu calităţi afective, etice
şi de voinţă: prin exactitatea și
conştiiriciozitatea pTofesorului, prin devotamentul cu
care îşi exercită misiunea, prin răbdarea, mai ales,
ce are cu copiii, chiar
când se ivesc cele.mai dificile mom
ente disciplinare şi,
mai presus de tot decât toate, prin
atitudinea: lui afectivă, de bunătate şi blândeţe faţă
de elevii lui,
Dacă învățământul nu poate avea
, prin profesorii lui,
aceste calităţi afective şi etice,
atunci fatal le are pe
cele opuse, — şi atunci învă
țământul tot educativ. e.
dar in sens rău: pentrucă, d-ne
lor şi d-lor, niciun profesor şi niciun învăţător, ca de
altmintelea niciun „0,
nu pot

îi intelecte pure, descarnate de afecte,

pâsiuni şi
şi de volițiuni, — nu există neutrali
tate afectivă — şi, “
„0 repet, dacă sunt lipsiți de calit
ăţile ateciive şi etice,
care îac învățământul educativ
în sens bun, atunci nu pot
avea decât pe cele contrare : vor
fi neconştiincioşi, nedevotați misiunii lor, și reci și
îndepărtați de copii, —
'

-

:
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dacă nu chiar fără răbdare, excesiv de aspri, răi la
suflet, violenţi şi explosivi până la lovituri barbar
e.
Și
cu aceste însușiri efectul educ
al. at
învățământul
ivui va.

îi rău, defavorabil. Cum e atât de. adevăratcă ezempla
trahunt, elevii vor dobândi și el defectele acestea ale

proiesorilor şi învăţătorilor lor, se vor deprinde şi
ei cu
neexactitatea, cu munca de' mântuială, în silă și
plictiseală,.cu asprimea, şi violenţa, după modelul lor,
mult'
mai sugestiv decât orice teorie morală.: Aşa dar,
pe
scurt: învățământ needucativ nu există, şcoala face
volens" nolens şi educaţie, fatal, fiindcă nu poate izola
o
faţetă a sutletului de celelalte, inteligența, şi s'o formez
e
numai pe ea, căci toate fațetele sufletului sunt
solidare funcţional clipă cu clipă. : Şcoala e educa
tivă.
- vrând nevrând. Şi dacă, neindoios, e așa, atunci
trebue
să îie educativă vrând, conştient şi metodic; Şcoala
se-

cundară trebue să ţintească la formarea metodică a
ca-

racterelor elevilor. Şi cu asta ea realizează acel ideal
înalt
dela care am pornit: face cultura intensă, morală
şi civică, creează pasiunile nobile spirituale: religi
oase,
„estetice, morale și intelectuale. Iar cu' asta aduce
societăţii cel mai mare serviciu : căci mai mult preţ
au, ne- greșit, pentru societatea în slujba căreia stă şcoala,
caracterele morale tari, oamenii
cu adevărat culți, după.
conceptul mai sus analizat, decât marile inteligenţe,
decât talentele intelectuale Superioare ale unor. oamen
i
” însă“ needucaţi, fără preocupări şi atitudini
etice, ba ..
poate chiar imorali, şi ideologic şi în practica
vieţii,

Și acum, trecând. la latura practică,la

perspectiva

Tealizărilor, ne întrebăm : o educaţie morală, metodică

'şi*susţinută.

școala,

cu un ideal așa de

noastră

pundem întâi
lucru pentru:
„piilor, şi: nici
Sunt două

de 'azi?'

La

înalt în faţă, poate

această

scurt: şcoala noastră nu
educația morală şi cultura
nu poate acum s'o facă.
categorii de .pricini care

întrebare

da;

răs-

îace încă mare
adevărată a coDe ce?
o împiedecă să
4
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tacă
.

asta, adicăo educatie morală

Şi metodică,
.

-

a

în locul
i

„tale şi accidentale.

uneia
.

Unele

susținută,

continuă

numai: sporadice,

inciden-

We

cauze

hi

.

.

.

sunt în. legătură

”

cu

ideologia pedagogică, cu mentalitatea şi a proiesorim
ii,

şi a tuturor celor ce o condue şi o administre
ază şi o
controlează,și chiar cu. mentalitatea oamen
ilor de stat

şi a publicului în genere,

=

Si

e

“Alte pricini sunt de căutat în condiţiile
externe, economico-materiale în care funcţionează şcoala
. Le vom
examina întâi pe acestea din urmă. Cauze

externe,

materiale,

organizatorii.

1.0 piedică mare o constitue suprapopulaţ
ia șco„lară pe clase. Educaţia morală e o operă
aproape de
tratare individuală. Chiar şi instrucţia, nu
e cu adevărat posibilă cu masse: mari 'de copii,.deşi
sunt metode
până la un punct adaptate masselor. Dar
încă educaţia

morală, care cu clase suprapopulate e cu toiul
precară.
dacă nu imposibilă !
- Această piedecă nu se poate înlătura, desigur,
decât

cu mari jertie financiare din partea statului şi
a comunelor — pentru localuri — şi atunci poate că
unii vor
zice: vedeţi? nu e destulsă facem teorii asupr
a şcoalei educative, ca: ea să se şi realizeze. Nu depin
d lu-!
crurile

numai

de:

puterea

teoriilor

d-voastră,

ci

mai

mult de condiţiile generale ale vieţii economice
şi financiare, asupra cărora teoriile d-voastră, oricât
de îrumoase, n'au nicio putere.
Iar noi susţinem categoric :

că înțâi convingerea teoretică trebue să

fie

puternică,

foarte puternică,
şi. atunci
condiţiile exterioare se
vor creea şi ele negreșit.
Nu e: destul ca numai profesorii — şi azi nici ei nu sunt toți — să fie
pătrunși

de misiunea lor educativă : de această convingere tre-

bue să fie adânc pătrunși toţi conducători

şcoalei şi ai statului—

care tocmai

trecători ai

pentrucă

sunt ire-

.

|
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cători, trebue să lucreze la postul lor. ca pentru eternitate — şi toată opinia publică, Şi familiile, şi întreaga.
societate. Când teoria ce Susținem noi, a şcoalei edu- cative, va, îi şi o stare de puternic sentiment colectiv,
aproape generalizat, se vor găsi cu siguranţă toate mij-.
loacele materiale, de a îace să inceteze funesta supra=
populaţie şcolară, Fiindcă azi nu numai criza generală,
e de vină că bugetul şcolar e încă de tot redus îaţă de„nevoile ei reale. Vina principală trebue căutată în pu=
țina preţuire de care încă se bucură școala, în lumea
conducătorilor statului şi în opinia publică? Familiile,
care sunt direct: interesate să existe multe: şcoale, le
concep, încă, numai, cum am văzut, ca pe nişte. etape,
mai mult sau mai puţin spinoase, spre cariere cât mai"
lucrative, iar nu cum trebue să fie, o repet, şi pregătitoare pentru. cariera de om. „Până nu se va schimba
această mentalitate cu totul,
.şi la, conducătorii statului,
“şi la cetăţenimea, toată, până nu va ajunge toată lumea

să vadă în şcoală şi un

instrument

de

spiritualizare

crescândă, iar nu numai ca, o tristă necesitate pentruo -

|

căpătuire în viaţă, ea îşi va târi an cu an aceeaşi viață |
de cenuşereasă de azi, şi fiecare an : bugetar şcolar va.
Îi o tortură, şi pentru.noi, şi pentru miniştrii de instrucţie înțelegători, el va cunoaște mereu cele mai groaznice
dureri ale îacerii.
2. Dar chiar în ipoteza mai bună, onorat auditor, că.
s'ar înjumătăţi numărul elevilor pe clase, educaţia morală tot o operă foarte grea ar rămâne, dat fiind faptul
că din 24 de ceasuri ale zilei, copiii stau sub influenţa
şcoalei numai 4—5.
In restul orelor — scăzând pe cele
de somn, pe care adesea -copiii sunt foarte atraşi să le
reducă — se exercită influenţa străzii: şi a maidanelor,
a literaturii de orice fel ce le cade în mână,a cinemato=.
gratului, a cercului de prieteni aleşi poate îără nicio
supraveghere, și a tamiliei, când îi mai rămâne vreme

ori. mai

are un interes de prevedere şi pentru copii.
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3.

Chiar cu mai multe ceasuri acordate
şcoalei,

edu-cația morală ar rămâne încă foart
e grea, pentrucă pro-gramele de învățământ sunt prea
încărcate — tot o urmare fatală a intelectualismului —.
şi faţă de tendinţa

aproape incorigibilă” a-specialiştilor, de
a cere. ore cât
mai multe
şi materie cât mai multă pentru obie
ctul lor,
ne e teamă ca plusul de ore să nu mear
gă tot la învățămâ
ntul prop

riu zis, şi nu la: opera educaţiei
morale, . .
- „Cu aceâsta intrăm acumîn domeniul
celorlalte cauze: +
„Interioare, de
mentalitate şi ideologie pedagogi

că.
Acesta e domeniul cel mai delicat,
fiind domeniul im-

ponderabilului sufletesc, ce scapă,
investigaţiilor.: ştiinţi_fice celor mai severe şi, din cont
ră, poate fi. prins în

“Soluţii mai bune pe calea intuiţiei.

.

Din concepţia intelectualismului
excesiv, care a dominat odată, dar care şi acum
mai are destulă trecere,
„-a

izvorit şi mentalitatea care se întrupea
ză în ceea ce „Sa numit, cu drept cuvânt, material
ismul didactic.
Factorii
cărora li se” dă cea mai mare:
importanță, de.
către stat şi încă şi de o mare
parte :a corpului didactic, sunt cei ponderabili, ezterni,
autoritativi : programele,

„orarele, legile și. regulamentele, mobi
lierul şi materialul

didactic, localurile... Incontestabil,
toţi acești factori au
. importanța lor relativă, dar cu pute
re de înrâurire afectivă

şi continuă numai dacă sunt subordon
ați celor doi fac-

“tori interni, imponderabili: îndividu
alităţii copilului şi

„Dersonalilăţii profesorului.
: _;
Aceşti factori au fost multă vreme şi sunt
și astăzi |
.neglijaţi, socotiți ca niște piese meca
nice într'o maşină„Tie mare şi complicată. De aceea mai toate
reformele
- şcolare
au pecetea, importanţei excesive date
întocmiri-

lor exterioare, ponderabile şi măsurabile:
Dar din astfel de retorme, ce neglijează factorii
centrali ai problemei educaţiei și învăţământului, n'a
putut şi nu poate
:să
se reverse în şcoală un suflu de viaţă
nouă, de ade-

vărată cultură şi educaţie.

o]

.ţ
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Concepţia
vreme,

'excesiv intelectualistă a dominat

dar în parte e şi azi îmbrăţişată,.

mai trist, chiarde mulţi din membrii

multă

şi ceea

ce

e.

corpului didactic. . :

„Şi azi sunt profesori mulți, care cred că scopul
unie
al şcoalei secundare e învățătura, cartea, educaţia
fiind .

o chestie ce incumbă numai familiei. Şi azi, ordinea şi
disciplina se asigură, prin ce metode nu vorbim acum,
pentru bunul mers

al învățământului,

earea de deprinderi etice permanente,

nu şi pentru cre-

De' aceea

nici

"nu se urmăreşte o pătrundere
mai: adâncă În sufletul integral al copiilor, ci numai — dacă se tace
şi. asta serios — în mecanismul mai de suprafață
al
ideaţiei. Şi pentrucă, fatal, Vin, în viața şcolară, şi ca-

zuri. disciplinare, şi abateri de ordine etică, grele uneori,
greşită,

mecanismul afectiv şi volitiv nu e bine cunoscut,

fiindcă

'Tac-

>

ele se tratează, cu o tactică pedagogică

tica pedagogică de azi, cu care se întâmpină astiel
de.
cazuri din stera morală, se întemeiază pe o luptă directă
,

„de îront, în contra impulsiunilor rele ale "copiilor.

adică aproape spune copiilor în faţă: sunteți
“de tot, şi vrem să vă îndreptăm“. Aceasta e
"şeală psihologică lunestă, fiindcă tocmai atrage
“prea mult asupra răului ce e în ei.. Mult mai
gică, pentrucă e mai.psihologică, e tactica de a
tu, educator, a crede pe copii mai buni decât
realitate, şi de a porni educaţia lor tocmai dela

„convingerii în ei,

că .sunt

buni

şi pot

deveni

Ea;

răi, răi
o greatenţia
pedago- _
te face
sunt în
crearea

şi iai

buni, că au puteri sulleteşti intelectuale şi morale
ce pot

"să se desvolte.
"Goethe

|

spune în privinţa aceasta, în general, nu

mai despre copii:

-.

dia

„Dacă noi luăm pe oameni numai cum,
„cem mai răi; dacă însă îi tratăm ca şi
ceea ce trebue să fie, atunci îi conducem
sunt de condus.“
|
Iar Kant zice:
„Au pot face pe' cineva
Şcoala activă

.

nu-

|
sunt, îi facum-ar fi
acolo unde
mai

bun, .
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decât prin restul de bine ce
e în el; nai pot face pe
cineva mai înțelept decât prin
restul de înțelepciune |
care e în el.“

Aici stă tot secretul educaţiei, şi inte
lectuale

rale: pe dispoziţiile lăuntric
e bune, pe
orice copil, de care educatorul
trebue să-l
plin conştient, şi asta n'o poat
e face decât
du-i-le, încurajându-l să şi le
desvolte, iar

du-l mult mai rău de cât e, sau
rău de tot.

şi mo-

care le are
facă pe derecunoscânnu socotin-

.
Știind să luăm orice copil prin
partea bună, prin însușirile lui reale, îl putem duce
unde vrem.
„În mod natural nu- există copi
l absolut leneş şi indiferent la orice, apatic, şi nici
copil absolut rău la fire.
In fiecare sunt sfere de interes
vii, în fiecare aplecări.
etice, din care să. poţi construi
ceva.. N'aş putea. cita
un exemplu mai tipic, mai stră
lucit 'de ce poale face

un educator prin bunătate cu copii
i cei mai răi, decât!
cazul acum devenitului celebru inst
itutor olandez dela, A
Haga, Jan Li
interesantă,

gtha
: rt
Desp.
re

de 1. W.

et son oeuvre.

el a apărut o carte

L, Gunning,

Jan

E o carte extrem de

Ligthart,

foarte

su

vie

interesantă, care

ar merita mai multe relatări, dacă
ne-ar permite timpul.
Aici, în această. carte, am găsit
descrisă minunat urmă.
toarea scenă din viața lui Jan
Ligthart: Şcoala lui din
Haga era torturată zilnic de turb
ulența: unor cete de
copii ştrengari, haimanale de pe
uliţi şi maidanuri, creScuţi la voia întâmplării, aproape
fără familii, brutali,

leneși, hoți, bătăuşi, așa cum se întâ
mplă cele mai adesea cu
copiii din lumea

» neau

în cete pe dinaintea

muncitoare,

ferestrelor

Acești

claselor

copii

ve-

unde

se
țineau lecţiile, făceau o gălăgie inte
rnală, ocărau copiii
din clase, aruncau Şi cu pietre,
întrun cuvânt făceau
imposibilă ţinerea lecţiilor... Dacă
închideau ferestrele,
apoi ţipau şi mai tare; spărgeau
geamurile cu pietre, şi
câte

şi mai câte.

Institutorii au recurs la toate mijloa..

cele lor posibile: i-au gonit, i-au
ameninţat,

au înștiin-
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țat poliţia. Poliţia a intervenit şi ea în mai multe rân-:
-duri, dar zadarnic.
In cele din urmă ea s'a declarut:
incapabilă să-i îndepărteze. „N'avem ce le face!
Ni
vem ce le face!“ Atunci s'au adresat lui Jan Lightar
şi acestaa găsit numaidecât. drumul înţelegerii cu ei.
Intr'o zi, când se adunaseră mai mulţi ca oricând, ș
făceau sgomot infernal la ferestre, şi: ocărau pe. copiii
din clase cu vorbele cele mai triviale, Jan Lightart
a ieşit în poartă. A stat câtăva vreme în poartă şi i-a
privit. Pentru o clipă păreau că se liniștesc, se temeau,
nu ştiau cu cine au de-a face, ce le poate face. Pe urmă:
văzându-l stând liniștit şi privindu-i numai cu blândeţe,
au prins curaj, au începutiar să vocitereze, să strige: „şi *
tu ce vrei, măi?“
Unul chiar, mai îndrăzneţ şi mai
chipeș, sa dat puţin înapoi căutând o piatră. Jean stătea impasibil. Asta îi şi impresionase pe copii. La un
moment

dat

aruncă

a

vorbă:

„Avem

„mare“ — şi gestul corespunzător.

o

minge

mare,

La cuvântul minge sgomotul prinse 2 se mai potoli.
Cel cu piatra se mai apropie, unii întrebară: „Mare de
„tot? Cât de mare?“ — „Ah! mare de tot, nu încape pe
poartă.
Ne jucăm cu copiii noștri.“
Si mai multă tă-

cere.

„Pe tine, cum te cheamă?“

îl. întrebă Jan L.pe

cel cu piatra. „Ce-ţi pasă ţie cum mă chiamă ?“ — „Bine!
dar vrei să vezi mingea?“
„S'o văd!“ spuse el răstit.
„Vreţi şi voi?“—,Da! Da!“— „Bine! Veniţi acum, dar repede, copiii ceilalţi sunt acum în clasă; Dar pe urmă
trebue să se joace ei.“— Şi busna, toţi pe poartă. Jean
le aduce mingea. . Intr” adevăr, uriaşă, nu încăpea pe
„poartă.
Copiii încântați, o privesc cu curiozitate, pun.
mâna pe ea, ştrengarul cu bolovanul căpătă o privire
“surâzătoare, limba i se deslegă: „Mă: cheamă Jean!“
— „Şi pe mine mă cheamă tot Jean!“ îi spuse institutorul. Legăturile se strâng, copiii întreabă dacă şi ei
sar putea juca. odată cu mingea... Lightart le spuse:
„AZI, nu, veniţi mâine după masă, la 4, atunci clasele
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sunt libere, numai cu voi am
să mă joc..0O să vedeţi
şi capra pe care sărim.
Voi ştiţi să săriți 2“
“A doua zi vin toţi, _VOioşi,
domesticiţi,'— n'au mai
făcut gălă

gie dimineaţa pe 'la ferestre.

în rând cu

ei, îi prinde sufletește,

Jean

se joacă

îi încălzeşte, nu mai

vor parcă să plece acasă,

Şi de atunci clasele n'au mai
fost turburate, ștrengarii aveau şi ei orele lor de
jocuri cu Jean.
- Cum a, câştigat Lightart
pe aceşti copii, îață de care
Şi poliţia se declarase neputi
ncioasă?
Prin afectivitate,
câştigând afecțiunea, Şi înc
rederea copiilor acelora, adre
.-

sându-se la un resort viu din
ei: la interesul

joc şi jucării. *

-

|

|

pentru

Aproape că acest caz istorisi
t ne-a dat Şi încheierea
conierenței noastre,
|
Şcoala activă poate da totu
l, poate contribui mult la
înfăptuirea omului cu ade
vărat cult, și de caracter
mai
ales, a omului care face
din bunurile spirituale ade
văratele lui comori, dâr cu
condiţia unei prefaceri apr
oape revoluţionare de mental
itate, atât în lumea dida
c-

tică — și înțeleg

prin lumea

didactică

şi autorităţile:
şcolare, nu numai pe proles
ori — câţ Şi în toată lumea
cealaltă: a părinţilor, a con
ducătorilor Statului şi-a
întregii cetăţenimi. - Această
prefacere de mentalitate
ar
aduce într'adevăr o revolu
ţie -in gândirea pedagogic
ă,
- analoagă cu revolu
- astron
ţi
omică, a lui Copernicus,
care a mulat centrul lumii dela a
pământ lă soare. Centrul școalei trebue mutat
dela organizare Ia copil.
'Trebue să se întăreassă din
ce în ce mai mult convin
gerea că reformele pornesc
dinăuntru în afară, dela spir
it,
din resorturile

lui adânci — și
„mai efective, sunt cele afective cele mai adânei,
.
Se
Nu tăgăduim

|

dar 'şi

că şi calea intluenţei

- dinafară are: prețul ei. In ce privește bun
ăoară pe copil, el trebue
să
înveţe de mic a se. determ
ina, în sentimentele şi
actele
lui de conduită, şi de un
cod exterior, de legişi
regu-

.
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lamente,
Fiindcă în viața socială cea mare, în care va
intra după terminarea şcoalei şi imbrăţişarea unei ca-

riere,

va

avea

să se supună

şi unor coduri

de legi con--"

strângătoare: Deprinderea şi supunerea la legi se face,
negreșşit, şi direct, prin ascultarea din irageda vârstă de
legi. Insă supunerea nu e idealul cel mare, nu bunătatea de frică e supremul ţel al educaţiei şi al societăţii. Căci dacă numai îrica e pârghia caracterului moral, acesta nu mai e caracter moral.
Cu căderea tuturor lanțurilor exterioare de constrângere, cad şi deprinderile etice, dacă nu dintr” odată, în orice caz - printr'o
disoluţie sau dezagregare lentă.
Aşa dar, şcoala poate îndruma, către idealul: înalt al
educaţiei, în primul rând prin bunătatea educatorilor,
şi apoi prin legi şi regulamente, pentru cazuri mai mult
extreme, anormale.
Am vorbit mai mult de educaţia prin şcoală, fiindcă |
noi suntem convinşi că şcoala rămâne cea mai de seamă organizatoare a culturii şi educaţiei publice. Ea n'are
decât să se bucure că se găsesc şi: alte instituţii care
vor să se ocupe de copii ; dar ele nu pot lucra cu rezultate bune dacă lucrează alături de şcoală, şi, poate,
şi în opoziţie sau duşmănie cu şcoala, ci dacă vin să
colaboreze cu şcoala şi în şcoală pentru asitel de țeluri înalte. |
In rezumat, școala va putea face mai . mult pentru:
"educaţia morală a copiilor şi a tineretului, dacă i se
vor creia condiţiile care să-i permită:
X
1. Reducerea numărului de elevi. pe clase.
|
2. 'Ținerea copiilor vreme mai îndelungată în sfera,
de influență a ei, însă nu numai prin învăţământ, ci şi
prin organizarea sistematică a celor mai nobile divertismente şi a celor mai atrăgătoare preocupări personale

ale elevilor.

3. Printr'o schimbare totală de mentalitate şi în Tu-.
„mea didactică, care şi azi tot pe întluența imediată a

|
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ideilor crede a putea baza educaţia
uceasta e în funcţie de resorturile

volitive.
4.

Printr'o

E

paralelă

>
schimbare

de

morală, uitând că
adânci alective şi
mentalitate

şi

în

"lumea conducătorilor politici, în sensul
că retormele
cele mai viabile şi mai fecunde sunt cele care
țin seamă mai mult de factorii suileteşti, cele care
vin dinlăuntru în afară, dela spirit la materie, nu dela
materie la
spirit.
.
Ne trebue deci învăţători şi profesori şi condu
cători pentru care realitatea şi întâietatea spirit
ului să fie
„axiome, iar supremul axiom să le fie adagi
ul lui Goethe :.
„Pretutindeni se învață numai dela cel ce
e iubit“, .

ICR
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ADEVĂRAT PEDAGOG AL COPILULUI;
H. SCHARRELMANN n)
I

„Pedagog al copilului“?

Dar

nu

sunt

toți pedagogii

pedagogi ai copilului sau, cel puţin, nu intenţionează .
toţi să fie? Ori cât de ciudată, de. neobişnuită ar părea
afirmaţia, ea, e totuşi perfect adevărată : foarte mulţi pedagogi de azi sunt pedagogi pentru ei înşişi, nu pentru
“copii. Ei adoptă teoriile care sunt mai comode pentru
ei, nu pentru copii. Pentru ei, copilul nu e încă singurul centru al preocupărilor lor. Problemele externe.
psihologiei copilului îi preocupă mai mult decât toate:
«problema reformelor legale externe, a programului,a
schemei metodice uniiormizatoare pentru toţi învățătorii, |
— şi aceasta din raţiuni de comoditate.
O pedagogie
din punctul. de vedere al copilului, pentru el şi prin "el, e incă de domeniul
unui pium
desiderium.
O,

astiel de pedagogie,

construită din punctul de vedere

al copilului, pentru binele şi fericirea

lui, cere

însuşiri

„care, pentru' vremea .noastră, din nelericire, par a îi cu
totul excepţionale: cere perspectivă copilărească, dibăcie
de a comunica asttel impresiile şi ideile, încât să facă

pe copii a participa intim de tot, cu atenţie caldă la ele;
cere ochi capabili să privească prin prisma intuiţiei copilăreşti, şi să coloreze .ideile aşa cum se restrâng prin
această prismă. .Cu o :tormulă sintetică, o pedagogie
din punctul: de vedere al copilului. cere o perfectă tran=
_Spunere u sufletului pedagogului în sufletul copilului,

0

Simpatie, așa, de

intimă cu acesta, în cât să. devină

_1) Din „Pentru Inîma
i

N

7

Copiilor“.
.

|
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ca şi el, întăptuind

torului, care a spus:

astfel

marea

învăţătură

a Mântui-

Adevăr Spun vouă, acela din voi,

care nu devine ca, acești copii,
nu ajunge întru împăTăția Domnului.
[
.
Un asttel de pedagog al copilului,
cu un dar dumnezeesc de a-l înţelege, de a
simți ca el şi de a i se iîm. părtăşi în duhul lui, este distinsul
institutor dela Brema,
Heinrich Seharrelmann.
Deseori am vorbit despre
el.
în revista noastră Şi în celelalte
lucrări, şi sugestiunj
nespus
de interesante am cules din
operele lui. "-Cre-

dem că e interesant pentru

cititorii noștri a ne ocupa
" mai de aproape de personalitatea
acestui distins pedagog, de ideile luj asupra copilului,
şi de intluența mare
„pe care
a'exercitat-o în lumea

didactică

din patria sa.
De altfel, într'o. serie de schiţe,
ce se vor succede în
coloanele noastre, vom plimba
pe cititori prin domeniul
- gândirii pedagogice a celor
mai: distinşi“ pedagogi con-

temporani,

străduindu-ne

să le dăm o icoană

cât mai:
fidelă despre personalitatea
şi activitatea lor, |
|
„ Asupra, vieții lui Schacrelmann
„găsim relațiuni chiar
„într'o broşură a, sa cu caracler
autobiogratic: Impărtăşiri
asupra

-vieţii mele şi acțiunii

colaşul: Cum am ajuns la pedagogie,mele:). Im artigăsim următoarele. date: S'a născut la Bremen
la 1 Decembrie
-1871..Ia'
copilărie

a avut multe de îndurat împreună

iraţii săi, din pricina
ților. - Fiind cel mai

stării materiale

cu

precare a părin-

mare, avu și partea,

cea mai mare
de griji şi de necazuri. Din alt
punct de vedere avu,
însă, parte şi de o nespusă: fericire
în copilăria lui.
„Avurăm

totuşi, zice el, noi copiii,
fericirea să avem
un tată mare, care ştia să povestească
fermecător. Mă
văd şi azi cu cei trei îraţi ai
mei mai mici stând roată.
în jurul lui, pe lângă mica sobă
din odaia sa, seara, pe
vremea culcatului. Atunci
el îşi fuma pipa şi ne-poDEH Scharrelmann, Plaudereien
iiber mein Leben und Schaffen.
.
i
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vestea nouă, brotăceilor care eram numai urechi, desprevremea Francezilor, pe care el o trăise fiind copil, despre
călătoriile lui prin Germania în anii uceniciei, "despre
Schiller şi Goethe, despre Chinezi şi Japonezi“.
|
“Intre anii 1878 şi 1886 învăţă şi termină şcoala primară din Bremen şi se hotări, la vârsta de 12 ani, să
se facă învățător. De aceea, la absolvirea şcoalei primare se inscrise la examenul. de admitere în Şcoala.
normală din orașul lui natal. Erau 12 locuri. libere, şi.
se înscriseseră 27. Reuşi la examen al 13-lea, aşa încât.
„ Davea perspective de admitere. Intâmplarea făcu însă,
ca unul din cei 12 reuşiţi să comită, cu câţiva ani
înainte, un furt, şi, fireşte, făcuse cunoștință şi cu rigorile poliţiei. Faptul ajungând la auzul. directorului,
acel candidat îu şters de.pe lista celor admişi. Şi astfel
veni la rând Scharrelmann.
Dar înainte de a începe -.
învățământul trebui, ca toţi ceilalţi, să îie supus unei
examinări medicale. Acest examen îu rău pentru el.
Medicul nu-l găsi fiziceşte apt şi îu respins.
Veni al
14-lea la rând. Dar acesta n'avea, nicio plăcere să se
facă învăţător şi se gândea cu groază la viaţa de normalist. Infrângând voinţa hotărită a părinţilor lui, care:
„îi aleseseră cariera, el fugi după câteva zile în America.
Al 15-lea îşi căpătase între timp.un 10, aşa că în cele:
din urmă directorul înştiinţă pe părinţii lui Scharrelmann. |
„că-l va, primi în şcoală, cu toată sănătatea lui precară..
Asupra vieții de normalist, Sch. „povesteşte : „Din viaţa.
mea, de normalist aş putea natural -să povestesc sute
de întâmplări “nostime, ca toţi: care au frequentat un.
astfel de institut. Aveam. un profesor care era un:
„straşnic. adorator al lui Bacus, ne chinuia oribil şi mai
ales în clasă făcea niște lucruri de necrezut. Din nefericire am devenit cu mulţi ani mai târziu bun templier,
altfel l-aş îi putut poate vindeca. Aveam unii pe care:
îi: zeflemiseam şi de care ne "băteam joc, şi alţii, care
erau exemplare strălucite de plictiseală şi - pedanterie.

58...
Erau oameni care ne profanau cele mai frumoase
ore
şi obiecte, Nici azi nu pot să 'recitesc poezia „Clopotul“
.
a lui Schiler, fiindcă orice plăcere pentru ea mi-a
nimi- . |
cit-o dela temelie şcoala normală.
.
La doi profesori însă mă gândesc şi azi cu
cea mai
mare stimă şi iubire, unul, Tăposatul, din nefericire,
director Credner, pe care şi ca om şi ca 'profesor
învăţai
curând să-l preţuesc, şi celălalt, protesorul nostru
de naturale, Dr. Klebahn, dela. care primii multe
-şi felurite

intluenţe fericite.“

|

"Ca elev în clasă, Scharrelmann nu îu printre
cei mai
străluciți, dar -era foarte harnic acasă, în
odăița lui ]iniștită. Nopți întregi le petrecea citind
cu înirigurare,

mulţumindu-se
ca în şcoală să meargă numai satisfă“câtor.
Apoi fu unul din cei mai 'asidui
vizitatori ai
bibliotecii publice a orașului, îndeletnicindu-se
cu lec-

turi care aveau prea puţin raport cu şcoala.
Asupra îelului cum trecu examenul de absolvire, Sch.
istoriseşte :
„Repetai cu un prieten, ca să-mi salvez
conştiinţa, câte

una şi alta“. După trecerea examenului

de absolvire, la

19 ani îu numit învăţător la o școală primară
cu $ase clase,
din oraşul lui.
La începutul carierei îu de un zel extraordinar.-„N'am muncit în clasă, istoriseşte el,
ci de-a-dreptul

am dat pe brânci.
-

Cu toate că în școala

normală

n'a- |

veam niciun interes pentru practica didactică
(afară de :
„orele de pedagogie, care mi-au dat foarte
mult!), mă
pregăteam ioarte conştiincios. Scrisei caete
grele, grouse,
„pline de întrebări şi răspunsuri —
scurt, eram învăţă„torul „conştiincios“ cum stă scris -în
carte“..
"Dar acest zel inîrigurat nu putu
ține mult. Intr'o zi,

el se sdruncină din temelie.

„Recunoscusem aşa de îe-.

” meinic nefirescul întregului nostru
mecanism didactic,
„” zice-Sch., încât mă cuprinse un desgust
de tot ce avea
legături cu şcoala.
'Toate concepțiile mele pedagogice
_Se-sguduiră deodată.
O proiundă descurajare mă copleşi. Intreaga -mea viaţă mi se păru
sfărâmată. Doamne,
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îmi ziceam eu, de-o fi să trăieşti până la bătrâneţe, vei
_fi blestemat să trăieşti40 sau 50 de ani într'o carieră,
de care de-acum eşti sătul până în gât. Nu eşti bun

de dascăl!

Orice să te îi făcut,

numai

nu învăţător!“ .

Atunci, în starea aceasta de suflet, Scharrelmann se
dedică științelor naturii, îşi procură un microscop scump şi colecţionă cochilii. Plănuia să trăiască de aci înainte
o viaţă dedicată unei astfel de munci.
O boală foarte “
primejdioasă îu prilejul nimerit 'de a îi readus la pedagogie. In timpul convalescenţei, veni să-l vadă, pe când
clasifica nişte cochilii, bunul său prieten, Fritz Gansberg.

Găsindu-l

cu

această

ocupaţie,

Gansberg

îi

spuse:

„Omule, ce vreitu cu cunoștințele tale despre melci,
căci n'ai să le foloseşti. deloc!
La dreptul vorbind, tot

pedagogia

îți

e mult

mai

aproape“.

:

Aceste cuvinte

“avură o mare influenţă asupra lui Sch. „Nici:azi nu înțeleg, spune Sch., cum această: observaţie aruncată de
el la intâmplare a putut să aibă asupra mea o astiel de

“influență. Nu-i răspunsei nimic şi îmi zisei: Da, în-:
tradevăr, aşa e. Aceasta e cu adevărat mai. potrivită
cu tine. Din acea zi aruncai la pământ colecţia de:
melci şi începui iar să mă interesez de activitatea şcolară. Astiel am ajuns în. cele din urmă la pedagogie
prin observaţia. „întâmplătoare“ a unui bun prieten.
Indată mi se :făcu în minte clar,'că trebuia -să construesc ceva nou: din temelie. Urmară ani îndelungaţi de luptă. Sunt din toată inima recunoscător soartei
mele, de a îi găsit în - prietenul meu, Fritz, Gansberg,
pe cel mai bun tovarăş ce poate exista, în aceşti ani “
de căutare de noui cunoştinţe.
Un. deceniu. întreg am
| ucrat împreună în fiecare săptămână şi ne-am ajutat
Ş reciproc, cum am putut mai bine. Cele dintâi cărţi ale
" noastre s'au născut aproape în muncă comună“.
Beharrelmaânn' funcţionă 18 ani ca învăţător în Brema,
până ce veni într' un conflict acut cu autorităţile.
Din
această pricină demisionă în “anul 1909, și plecă ca în-

.
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văţător particular în Kressb
ronn. In _1910 plecăla Hamburg, unde predă lecţiuni la
două şcoale de fete. Intre
1912—1913 trăi

ca scriitor independent la Bla
nkenese.
In anii războiului 1916—1918
fu mobilizat

la Hamburg.

Şi trimis cu un batalion în
Franţa,
formei de guvernământ îu
primit în
din Brema. In 1920 luă con
ducerea
de comunitate din Brema 9,
Scharrelmann e.unul din cei
mai

După schimbarea
serviciul .Şeoalelor.
celei dintâi şcoale
IN
|
îervenţi aderenţi ai

școalei active,ai şcoalei active.
în- direcţia

spiritualistă,

nu

lucrul manual

scopul

în

direcția

utilitaristă,. care

ultim al învățământului.

pus. chiar în No. 1 al revistei

noastre

idealistăace

din

Am

ex-

concepţia lui în
această privinţă. Am văzut
atunci, că el spune expres:.
Inţeleg prin şcoală a muncii
pe aceea, în care orice
activitate manuală are loc
numai întrucât e necesară.
"pentru deslegarea unor pro
bleme spirituale.
O expunere sistematică a ped
agogiei lui Scharrelmann.
e foarte dificilă, pentrucă
el însuşi s'a ferit de orice

„expunere

sistematică.

Ideile le exprimă mai mult în
aforisme pedagogice pline de
putere intuitivă şi de colorit. artistic. Ne. vom sili totu
şi să găsim firul conducător, idee

a centrală
toată gândirea sa. -

în jurul

căreia

se
-

Pornim. dela concepția lui etico-te
leol

organizează “
|

ogică. . Pentru
Scharrelmann Scopul ultim
al mişcării
de reformă ŞCOlară e să pună Scopul şcoalei
în armonie cu scopul oricărei adevărate “mişcări spir
ituale, şi acesta e fericirea.
şi perfecţionarea omenirii:
„Ultimul scop al Mişcării de
-retormă Şcolară, zice el
în „Goldene Heimat“, e fire
şte
scopul oricărei mişcări . spir
ituale în genere, „fericirea,
” şi perfecţionarea omenirii“.
După cum toate apele caută
un ocean, tot astfel caută
şi toate curentele spirituale.
*
în cele din urmă
ÎN

acelaş ultim scop, „fericirea
omului“.

ARre

1) Vezi Saupe,

ă

„

Pădagogen

2

der Neuzeil,
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Cel dintâi, mijloc de a ajunge la acest scop este,
după Scharrelmann, ca educaţia, să pornească dela per-

spectiva intuiţiei şi sensibilităţii copilărești, şi să se ar„monizeze întru totul cu acestea. “Educaţia trebue să
purilice atmosfera morală ce înconjoară pe copil, asttel
ca să se realizeze condiţiile prielnice fericirii lui. „Nu
viţia aerul, pe care-l respiră copilul, prin gândurile rele

ale urii, ale mâniei, ale fricii, ale

sensualităţii“ :).. Cea

mai mare nefericire o aduc în lume intelectualiştii (die:
Kopimenschen), oamenii care afişează şi simt dispreţ
pentru sensibilitate. In această greşală cad pedagogii
intelectualişti îaţă de copii. Ei pun cea mai mare greutate pe suma. cunoștințelor, pe memorizirea' mecanică
a lor, îără a se preocupa dacă aceste cunoştinţe se po„trivese cu cercurile de interese spontane ale copiilor. .
* Scharrelmann . condamnă cu asprime această atitudine
„antipsihologică faţă de copil.
„Dacă un copil poate să.

numească, insula, cea mare a Sudanului sau dacă ştie
când a domnit Carol cel Mare, e absolut de tot indite-

rent. Dar nu e de loc. indiferent ce trăiește în el, ce
“Scopuri năzuește să atingă în viaţa lui, ce sentimente
îl stăpânese cu precădere, şi spre ce îel de impresii

suileteşti-are deosebite

'suiletești sunt

cele mai

aplecări.

De aceea

importante

sunt cele mai imbelşugate în urmări.

iniluenţele.

în educaţie, fiindcă

Cine ca, învăţător |

desvoltă, în el o intensă viaţă interioară, acela va sugera

şi cele mai de preţ impresii“?
Atitudine pedagogică în armonie cu îirea copilului, o

pedagogie

din punctul

de vedere

al copilului, prin el şi

pentru el, aceasta e singura pedagogie ce poate realiza
scopul

etic suprem

al vieţii:

personalitatea,

şi deci fe-

_ricirea omului. O astiel de pedagogie vrea Scharrelmann.
Rareori
s'a auzit, dela Rousseau
un :glas
, cerând mai cu.

1) H. Sch. Erlebte Pădagogik pag. 388. |

2) Idem.p. 388.
7

-.

.
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-

căldură fericirea copilului, ca glasul lui Schar
relmann:
„Hai multă nobleţe în educaţie! zice el.
Nu fi așa
-de grosolan faţă de copii, dacă e vorba
să faci din
ei oameni, și nu niște bădărani cu gura
mare şi Jăâlcevilori. Nu te răsti la ei! Nu-i batjocori
cu glume
ieftine! Nu-i bate
şi nu-i cicăli mult cu predici !

Tratează-i

din

contră

cu

mare

stimă

și

nobleţe?

Apropie-te de ei cu încredere. şi nu socoli
pe şcolarii
tăi ca'pe dușmanii tăi născuţi ! Atunci toate
cele nă-. “zuile se zor înfăptui, ca să zicem, așa, dela
sine“1).

1) H. Sch. Erlebte Pădagogik pag. 394—395,
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ADEVĂRAT PEDAGOG AL COPILULUI:
H. SCHARRELMANN
|

H

In cel dintâi articol am arătat spiritul general care
domină pedagogia lui H. Scharrelmann.
E concepția
" lui Rousseau, că trebue să respectiăm copilăria, să n'o
brutalizăm, să pășim către ea cu gândul obligaţiei de
a o îace fericită.
Şi asta nu se' poate realiza decât
printr'o- armonie desăvârşită între mijloacele noastre
de instrucţie şi educaţie, şi psihologia copilului.
Scharrelmann e un strălucit psiholog al copiilor,
nu psiholog de doctrină, de şcoală şi laborator, ci un
-psiholog de o admirabilă intuiţie nativă a sufletului
copilăresc.
- Vechea. psihologie, care sta la baza pedagogiei, era
psihologia intelectualistă. Aceasta, considera că tot ce
e mai primordial în sutletul omului, fie el adult, fie:
copil, e intelectul, şi deci pe el trebue pusă toată greutatea în educaţie. După Scharrelmann, ce e fundamental în copii sunt simţurile, afectivitatea şi imaginaţia.

Gândirea logică,

formarea

de

noţiuni

vine

mult

mai

târziu.' Aici e în deplin acord cu; cercetările lui Meumann, care au dus la aceeaşi concluzie.
După pedagogia intelectualistă, materia de cunoştinţe
stă pe primul plan al preocupărilor şcolare, e centrul
învăţământului. Pentru Scharrelmann materia e un lucru
secundar, care trebue subordonată unui punct de privire mai înalt, şi acesta e formarea integrală a personaLităţii, cultura specificului uman („Menschenbildung“).
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Acesta

e, pentru

„culturii.

Scharrelmann,

țelul cel: mai înalt al

In mod analitic privindu-l, Scharrelmann
des-.
compune acest scop privit în general,

scopuri

parţiale, pe carele exprimă

Trebue să educăm:
1. Pentru

în general.
2.
3.
4.
5.

a

înțelegerea

valoarei

în următoarele
astfel:
:

inalte a vieţii

a

_

umane

Pentru înţelegerea frumuseţii propriei
vieţi.
Pentru înțelegerea întâmplărilor
vieţii publice.
Pentru ințelegerea trecutului şi a
evoluţiei. istorice,
Pentru îndrumarea şi spre înţelegerea
lumilor

străine.

RR

.

|

”
6. Pentru deprinderea unei acţiuni
repezi, raţionale
şi gata de a veni în sprijinul altora,
|
„
"Se vede, deci, preţul cel mare pe
care-l pune Scharrelmann pe latura specilic omenească
în educaţie.
Orice
material de învățământ are! valoare,
nu prin sine, ci
numai întru cât poate. lumina
mai bine o latură a
vieţii umane.
Dela. viața umană cea mai concretă
trebue să. plece învățătorul - în
lecţiile lui, şi la viața
umană
să

se

raporteze

mereu,

și în

cele

din

urmă
interes pentru viâța umană să izbutească
a trezi,
In practică, Scharrelmann aplică admirabil
acest principiu. Lecţiile lui de cunoștințe realiste:
de învăţământ
intuitiv, de geografie, geometrie,
pornesc foarte logic şi
meşteşugit dela realităţi umane şi
sunt menținute mereu -

„în contact cu realităţi umane,
Pornind

dela o altă psihologie,

dela psihologia

reală a
sufletului copilăresc, care e cu precădere
afectivă şi voli- tivă, Scharrelmann ajunge în mod logic
Ia școala activă,
Şcoala
activă concepută, însă, în senz idealist,
spiritualist,

nu în senz materialist-profesional, Scharrelmann
e printre
cei
dintâi pedagogi

germani care au combătut

conceptul
cel strâmt, al şcoalei active de
lucru manual pur şi
simplu. Asupra poziţiei lui faţă
de aceâstă doctrină

ne-am

ocupat mai pe larg chiar în cel
dintâi

număr

al

N

E
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.

revistei noastre, - De aceea âici amintim numai în trea>
.
.

*
au
._.
43
„căt atitudinea? lui. . -idealistă-s
piritualistă îna problemele
Şcoalei active şi ne vom ocupa mai mult de
atitudinea
lui în cele propriu zis didactico-metodologice:
învăță-

mântul religios, intuitiv, al limbii materne,al matem
aticii şi ştiinţelor naturii. Fiindcă realitatea cea'mai
pro-

îundă a suiletului copilărese este sentimentul, imaginaţia,

tendința,

ceea, ce importă

la orice obiect de învățământ

mu e propriu zis înţelegerea, ci simţirea.. Ideea
care:
"nu pătrunde până la inimă, n'are nicio valoare.
Niciun “apt nu se poate. înţelege pe. deplin,

zice el, numai

pe:

calea inteligenței, dar orice fapt :poate şi trebue să
fie
simţit 1).

„Cunoștihţa

limpede a adevărului. e un

lu-

cru de inimă. Inima e organul mai fin, mai dummnezeesc. Ea vede mai pătrunzător, mai just, cunoaște
*

mai. temeinic şi mai cuprinzător

decât
; cea mai as-

-

II
cuţită înteligenţiă“ i PN
„De aceea, conchide: Scharrelmann
cea mai
, bună instrucţie e aceea, care plăsmueşte aşa materialul
de în“vățământ, îi dă -o astfel de formă, în. cât. să explo
deze

„ în-inima copilului sub torma
Forma

artistică a prezentării

celui mai intens interes.

cunoştinţelor importă mai

„multîn învățământ, de cât.materia. Şi importă această.

- plăsmuirea lui în formă artistică, fiindcă forma artistică

"e aceea, care e în stare să provoace acel viu intere
s,
fără de care Scharrelmann' nu concepe: existenţa
învă: . .

țământului.:

Pregătirea învăţătorilor îrebue,să aibă ca

țintă principală

formarea, puterii lor intuitive şi de ex- :.

- primare. plastică“Să
.

ştie să -vadă

în lucruri, printr'o.

intuiție rapidă, aspectul cel mai viu interesant, şi să-l
dea şi copiilorîn forma cea

„tatea

lor. De

mai. potrivită cu sensibili-

aceea, Scharrelm
se, ann
ridică: contra. -

DH Scharrelman», Die Kunst. der. Vorbireitung
terricht, 1928.
|
aa

2) Idem, Erlebte Pădagogik, 1912...

auf den

Un

66 .
treptelor formale, contra şabloanelor, contra
lecţiilor
turnate în tiparul întrebărilor și răspunsurilor
stereotipe,

care

abundă

nizează -ca

nimic.

în tratatele

pe nişte

de metodică,

„cartonaje

i

pe care

elegante“

el le iro-. -

şi

a

încolo.

„Ceea ce importă e pregătirea lecţiilor sub unghiul
de

privire artistic, „Expunerea
artistică prin cuvinte e
„aceea care. aduce clasa la cel mai înalt nivel
de pricepere, care determină participarea ei la lecţie cu
interes
„pasional, care'o face să conlucreze. întâi lăuntric
cu
învățătorul.
„Zugrăvirea şi nâraţiunea, — presupunând.

că sunt construite. după puncte de -vedere artistice —
constrâng tocmai mai puternice decât orice altă formă
la colaborare
de gândire, de simţire şi de vorbire. Şi

„cu cât prin vorbele învățătorului sunt mai putern
ic miş-"
cate massele de gândiri, cu cât fiecare copil ridică
mai
mult, prin sprijinul învățătorului, vechile lui reprez
entări şi experienţe şi observaţiuni, în conştiinţă,
cu atât
mai productiv devine el lăuntric.
Această Duiernică

influență lăuntrică e cea

tantă“ 5,

_

„“ Pentru Scharrelmann,

acesta de

dintâiși cea

e

.

pregătirea, lecţiilor, sub unghiul

privire. artistic, e lucrul

deşi şi cel mai greu!

mai împor- *

|

„Orele

cel

mai.de

seamă,

de pregătire trebue să.

fie ore de sărbătoare“).

" Consecvent cu această concepție, el publică două lu-

crări

importante, care

"sau sugestiuni
sunt:

„Die

„Die

Kunst

să

dea

învăţătorilor

fericite în pregătirea lecţiilor.

Technik

des Schilderns

der Vorbereilung

“apărută anul acesta.

Acestea

und Frzăhlens“ şi

auf den

a

incitațiuni

Unterricht“,

„In
ce priveşte arta pregătirii lecţiilor, Scharrelmann
dă, trei principii călăuzitoare, despre care ne-am ocupat
1) Scharrelmann, Die Technâl des Schilderns und Erzăhlens
2) Idem, Aus meiner Werkstadl,
|

|
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pe larg în „Religia pentru copii“.
Expunerea învăţătorului trebue să fie amănunţită, motivată şi copilărească.
Deci cere „detailare până la saturație, moti-

varea cea mai mulţumitoare şi modernizarg copilă
rească“.

Am

de cum

dat, în Religia pentru Copii, mai multe exemple

înțelege Scharrelmann

să realizeze

aceste trei

principii: detailare până la saturație, motivarea cea
mai
bogată şi modernizarea cu perspectivă copilărească
.
In numărul viitor vom relata probe din. reali
zărillui
e

şi în celelalte obiecte de învățământ.-

|

. -

CONCEPȚIA ȘI PRACTICA IN VĂȚĂMÂNTULUI
“INTUITIV. LA'H. SCHARRELMANN

|

a

Da

Asupra învățământului

intuitiv,

„relmann: e următoarea:

.

concepția

lui Schar-

. -

Forma descriptivă pură, ana-. .

litică şi euristică,e o eroare capitală față de' psihologia copilului. Ea nu aduce interes, atenţie pasionată,
E

adânc interioară, ci nuinai o atenţie superiicială. Toată
:viaţa animalului sau plantei tratată aşa, prin măcinarea

. formei. dialogice, se spulberă fară urmă

- lului.

Şi în această problemă,

|

în mintea copi-

.

vechea, „pedagogie vine

„cu atmosfera ei „rece, intelectualistă, punând preţ
.pe
“materie şi pe miemorizarea ei,
După Scharrelmann,

ceea ce. importăîn „Tândul întâi în

acest învăţământ e

prezentarea vieţii. adevărate, care e cea mai strict con-

cretă. * Nu formele tipice, caracterele anatomice” gene-

rale trezesc înteres în

|

copii, ci trăsăturile individuale

|

ale vieţii unui anumit animal concret sau unei anumite plante concrete,
|
De
i
” Scharrelmann a ajuns la concepția

ământ intuitiv artistic, prin
Iată ce spune

în această

lui, a unui învă-

sugestiunile practicei sale.

privinţă în „Die

Kunst.

der

Vorbereitung auf den Unterricht“:
a
„Programul nostru: din Bremen e întocmai ca și alte
"programe;
nu e mai bun, nici mai ră
caucel din Tar-”

i

nopol sau din Mesina.. Pentru cel dintâi învățământîn
șt., nat. s. e, el;prescrie tratarea animalelor de casă.
Aşa ar, tot aşa: să deschid .îar dulapul, cel. vechiu
din muzeu.
Şi iarăși voiu. scrie în registru: Vaca, săp-

E,
*

-

69
tămâna viitoare: oaia, ş. a.m. d. De acum câteva zeci
de ani mă plictiseau îngrozitor temele. de felul acesta,
şi multă vreme nu ştiui cum .să mai fac, să mai: împrospătez puţin materia aceasta; veche şi monotonă. O ob-.
servaţie cu totul simplă în clasă îmi aduse ideea salva-! .
toare: Totdeauna, când, s. e. tratasem pisica şi am dat
voie la, urmă copiilor, să-mi împărtășească observaţiile
“ lor. despre pisici, fiecare, copil mi-a: povestit ceva despre
un

animal cu totul determinat. Acesta- mă duse la ideea:

|

„Atunci îă şi tu aşa! De atunci. n'am mai vorbit nicio- dată iar despre pisică în general, despre câine în sine
sau despre nâtura, câinelui. ca atare, ci la pregătirea .
lecţiei mi-a venit totdeauna în minte o anumită pisică
particulară, o viaţă a unui câine cu totul concret... Am
povestii copiilor totdeauna despre : un âine cu' totul.
individual din propria mea experienţă.
Aşa _am făcut.
cine mai ştie cât de des şi cred că totdeauna am avut
rezultate fericite.
|
Şi plantele şi îlorile eu Je tratai în “acelas chip. Zu-.,
„ grăveam, s. e. un stejar cu totul particular, care se găsea .
şi creștea. într'un loc! cu totul determinat, pe care. clasa
îl cunoștea.
|
„Pot
spune. hotărit: dacă acţiunea într'o astiel de
prelucrare; a celui dintâi” material de; şt. naturale nu e
-cu totul neartistică, totdeauna ea va avea rezultate

bune“.

.

lasă, după | Scharrelmann, tratarea unei acţiuni ca
„aceasi, privind viaţa individuală. a unui exemplar de.
câine, ori pisică, ori pasăre, trebue să îndeplinească o
condiţie : . “să cuprindă, în țesătura ei, trăsături, cu totul.
- demne de povestit, şi anume. strict: individuale, rare,
pe care .nu le trăieşte orice câine.
„Acest.câine trebue .
“atunci să. trăiască întâmplări, pe care tocmai nu le tră-.
ieşte iecare câine“. Sau, întâmplările lui să se împletească aşa de intim 'cu viaţa, omului, cum tocmai nu se
- întâmplă în fiecare. zi. „Altmintrelea, zice Sch., mai”
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bine e să te resemnezi a-ți cruța osten
eala şi a oferi
mai bine copiilor o descriere naturalist
ă a animalului

în chestie“,

.

a

-

In lucrările special consacrate învățământ
ului intuitiv,
“el dă numeroase exemple: din această
practică a sa,
concepută din punct de vedere -al psiho
logiei copilului,
așa cum aceastu i sa revelat în” exper
ienţele sale.

Cităm aci următorul exemplu:

.

META
(Din viaţa unei rațe)

Era

o iuminecă

senină

şi

nu sunt multe într'un an.

voioasă,

o duminecă

cum:

Familia. Bertram voia să facă

o plimbare afară, la câmp.. De aceea mama
se:şi sculase de dimineaţă, înainte de 6 şi făcuse
iranzeluţe cu
„unt, împachetase cozonaci și liersese şi cafea.
Apoi, pe
la 7, se sculară şi copiii: Ema şi Albert.
Hainele de

„duminecă

erau gata, și tatăl

își

făcuse cismele

chiar

de cu seară.
După ce luară o gustare de dimineaţă,
plecară.
Merseră cu tramvaiul până în Oberneulan
d,
de acolo voiau să călătorească prin Hollerdeic
h către
Borgteld şi de acolo mai departe spre Timer
loch. - Ce minunat de frumos era atară!
Prin toţi pomii

„păsările

cântau

voioase

şi in văzduh -ciocârliile

cântau

+. cântecul lor de dimineaţă. „Aer
"eraul
:cald şi totuşi
proaspăt, şi cei doi copii nu mai isprăveau
cu săriturile

şi ghiduşiile, şi cu râsul şi veselia.
Afară,

departe

coboriră: la

apa

de „Oraș, poposiră.
Wiimmei

şi

se

Albert şi Ema

distrară

uitându-se

se
la

broaștele cele multe, care, la apropierea lor,
săriră fuga
din păpurișucel
l înalt în apă.
,
:
|
După -Borgield şi Butendiek singurătatea
îu și mai

mare, nu era mâi nimeni,ca şi când ar îi fost ei sin„guri pe lume.
. .
a
A
In Timmerloch

poposiră iar.

Mâncară

şuncă

şi ouă

+

Ce

si salată de cartoti.
“drumul

cel lung!

era

gustoasă

Soarele acum

mâncarea

încălzea

aşa

de

după.
tare,

că Albert își scoase haina, pe când tatăl şi mama se
întinseră pe iarbă, pentru ca, după cum le era: obiceiul,
să aţipească puţin. Dar Ema îşi scoase ghetele şi ciorapii, şi plesnea cu picioarele apa canalului cel lat,
"care se intinde mult departe şi ca o linie dreaptă până
unde cerul se atinge cu pământul. - Insă jocul ăsta nu-i
“făcu atâta plăcere, cât crezuse întâi că-i. va face, căci
„canalul avea pe îund un nămol negru, şi Ema ieşi din ăi
apă cu picioarele murdare. 'Prebui-mult timp să-şi îrece
picioarele de iarbă, până să se curăţe.

—

Albert,

întrebă

Ema

deodată incet,

ce tot

o> i

—

Ah,eo

răţişoară !

Uite ce

guță e!
- Ea ţinu răţişoara în amândouă
băgare de seamă pe uscat.

drăguță

e, ce

mâinile şi o duse

dră-

N

piuind mereu aşa?
».
— 'Trebue să île o pasăre, răspunse el incet sorei sale, trebue că are cuibul în păpuriş..
Cu multă băgare de seamă se strecurară amândoi mai
aproape, apoi auziră drept la picioarele lor acel piuit!
Ema plescăi în apă şi dădu la o parte stufișul de papură.
Deodată ea strigă:
— Aici e, Albert!
Acesta veni şi el în grâbă să vadă, și intră cu picioa“vele în apă, dar nici nu luă seama la asta.
— Prinde:0! strigă el surorii sale.
Aceasta se "atinse cu băgare de seamă către apă Și |
apucă pasărea.
.-

cu

— Dă-mi-o mie, dă-mi-o mie! o rugă Albert, dar Emaa,

alergă cu răţişoara
“Tatăl şi mama,
nişte ochi mari de
"de rață.
— Pune-o iar în
4
.

|
la părinți.
care tocmai aţipiseră puţin, . tăcură
mirare, când Ema veni cu puișorul apă, acolo

îi e'mai bine ca oriunde,

.

rața cea bătrână trebue să îie
negreșit nu' departe, zise
tatăl.
,
.

Mama luă însă răţişoara în mână,

-

N
— Ah, Doamne, puişorul e bolnav
, nu poate sta pe un
„-Picior,: strigă ea, Puişorule
sărman,
ce ţi s'a întâmplat?
„. Te-au lovit nişte băieți răi cu
pietre?. Sau te-a: muşcat |
vreun ' animal?.

-- Mama, sutlă cui băgare de seamă putu
şorul galben de
piciorul bolnav,

pe

şi „atunci se: desgoli locul.
rănit.
— Căutaţi bine, îndemnăea pe copi
i, unde e rața mamă
cu ceilalți puişori.
a
Ma
|
- „Aceştia aler

gară o bucată mai mare de-a-lun
gul apei,
se întoarseră „cu vestea, că
pe canal nu se mai.
vede nicio altă rață. : m
|
N
— Ei, ce facem atunci? se gând
i .D-na Bertram.
—

-dar

Mamă, să luăm
rugă Ema. Sigur că

puiul acasăşi să-l creştem,
se
îie foame, dă-mi puţină pâine,

..
Dar puiul nu vru să mănânce. EI
se
asc
uns
e
în
pod
ul
- palmei mamei şi .nu deschise
cioc

„nu se lăsă, puse. puiul în poa
lă,

ul.

Dar D-na Bertram.

îi deschise

încetişor
ciocul şi-i puse o dumicătură
în el. Atunci rățișoara.
înghiţi dumicatul. “Şi. după
Câteva minute ea deschise
singură. ciocul şi luă firimitu
rile date din mâna mamei.
„Atunci copiii râseră şi se buc
urară că puişorul era:

-

aşa de ascultător. Răţuşea şede
a cuminte în poala
mamei şi o lăsă so hrănească,
până se sătură. Dar
când, după

aceea, mania iarăși „vru s'o
ducă la canal;
Ema şi cu Albertse rugară așa
de mult, în cât părinţii |
le dădură voie. să ia puişorul
cu ei acasă şi să-l crească,.

Când familia sosi seara târziu iar acas
ă, Ema

luă repede
o mică lădiţă, Puse în «a niște
rochii vechi şi vată drept
„. culcuş şi așeză puişorul de rață
acolo.
|
“Răţuşca
fu botezată „Meta“; şi Ema

neau în fiecarezi cu “pâine

şi

orez

şi Albert o.hră-

şi cartofi. - Şi ea
„ Crescu și crescu, și din zi în
zi se, făcea tot mai mare.
Cu cât însă se întărea, cu atât
căuta -mai mult să se
-

|

pa

“

,

.

O

OT78.

ţină în sus pe picioarele ei slabe și să umble prin. cutie
legănându-se de colo până colo. Piciorul. cel bolnav:
se vindecă repede, şi după câteva Săptămâni Meta stătea.
" perfect pe picioarele ei.
Copiii o luau cu ei uneori jos în spălătorie şi umpleau:
albia cea mare cu apă, ca Meta să poată înnota. Şi:
rățuşca într'adevăr innota pe apă, şi când Albert arunca. un bob de porumb, în apă, ea se cutunda, cu capul sub.
- apă şi-l înghițea.
Astfel copiii în îiecare zi aveau 'noui. “plăceri cu rața.
Cel mai îrumos lucru era însă, că ea îşi cunoştea :
numele și venia îndată legănându-se când era strigată.
Apoi începea să măcăie, ca şi când ar E. vrut să în- |
trebe: Ce vreţi dela mine?
Toamna, Meta era aproape mare şi avea pene pestriţe.
: Dar mamei acum îi era în bucătărie mai greu. Intr'o
casă cu etaje nu se poate ţine o rață în bucătăria cea
“mică. Şi într'o zi, de aceea, mama spuse lămurit şi hotărit:
— Meta acum nu mai poate sta în casă, nu mai!
“ e loc, nu

mai

e, în bucătăria

cea

strâmtă.

“- Atunci.Ema şi Albert se .posomoriră. — Nu putera :să facem în. -curte un coteţ pentru Meta ?'.
întrebă. Albert.
— Ah! răspunse mama, asta o să ne ducă numai la neinţelegeri cu oamenii care locuesc jos şi au inchiriat curtea.
— Am eu altă. propunere, zise tatăl, să ducem pe
„ Meta la canalul oraşului, acolo ea are tovarăşe, şi liber- _

„tate, şi capătă zilnic hrană bună.
Ema şi. Albert atunci nu mai ziseră- nimic,.
— In drumul spre şcoală, continuă tatăl, treceţi zilnie
pe , lângă canal, şi puteți deci s'o vedeţi în fiecare dimi“ neaţă şi la prânz, şi s'o chemaţi. .
..
“ Cum hotărise tatăl, aşa se făcu. Ema, luă. pe: Meta, Si
când se inseră, în braţe, şi o duse la canal.! Amândoi
„copiii coboriră una din. treptele înguste, care duceau
"până jos în-apă, şi puseră pe Meta jos. Aceasta păşi

74.
indată în apă şi măcăia foar
te mulţumită și. înnotă de
jur împrejur.
De departe celelalte rațe . ii
răspundeau.

"— Ii place asta!

plecăm

se „gândea

pe luriș, ca să nu

„"Du se întristeze, .
In vâriul

bage

:

degetelor urcară

Ema.
de

|

Vino, Albert, să

seamă

Meta

|
amândoi

lugiră, cât putură de repede, acasă.

treptele

<<.

şi. să

a
şi

apoi

N
“In fiecare dimineaţă copiii pun
eau în buzunar puţină
Pâine sau orz pentru Meta,
De cele mai multe ori 'ea
înnota pe: undeva pe departe,
prin canalal cel larg, dar
când copiii o strigau: Meta!
Meta!
ea venea spre ei
şi măcăia de bucurie Şi pesc
uia mulțumită bucăţile de
pâine, pe
care Ema şi Albert i Je aruncau.
IV
In numărul

trecut, în continuarea expuneri
i pedagogiei lui H. Scharrelmann, am abordat
concepția lui asu:
pra învățămân

tului intuitiv. Cu cea mai sint
etică formulă
rezumativă, pentru Sch. intuiţia
trebue plăsmuită ca o
operă de artă. Descrierea proz
aică de obiecte sau fiinţe,
care se practică şi azi în învățămâ
ntul acesta, după șablonul treptelor formale, şi a căru
i înţelepciune întreagă
se reduce Ja observaţiuni por
uncite şi la numărări şi
la numiri arhibanale pentru
copii, găseşte în Sch. cel
mai aprig critic şi cel mai fin
ironist. Am dat în numă- |
rul. trecut. un exemplu, din
opera lui de plăsmuire
artistică a intuiției, şi vom
mai da. Aci voim însă să
expunem critica lui în cont
ra actualului. învățământ intuitiv. .

In „Die Technik des Schilderns
und Erzâhlens“ arată
cum, cu toată mişcarea intensivă
de reformă în spiritul
şcoalei active, practica învăţ.
intuitiv n'a inaintat mult.
lată de pildă o lecţie de intuiţie
pe care el o dă ca
exemplu demonstrativ al alirmaţiei
sale.

Oi

NI.

vaca
Material didactie.
Invăţ.:

mach.

bine seama!

Tablouri

sau

o vacă

Ia uitaţi-vă şi vedeţi.

Ce e oare? Elevul:

cu

vițel

din

papier-

ce se allă pe masă! - Luaţi

Inv.: Zi, aceasta e o

O vacă.

vacă. Elevii repetă. Inv, : Lângă vacă mai e însă un animal, însă
Elev: acesta e un vițel. Inv.: Da,eun
unul mic; acesta ce e?
„vițel: Pe masă e o vacă şi un vițel. Spuneţi asta toți! — Spune
'şi tu! — Inv.: Vaca e un animal mare.
E-şi viţelul un animal

mare? — Inv.: Spuneţi: vițelul e un animal mic. Invăţ. ţine modelul în mână şi întreabă: Ce are vaca aici înainte?
Copiii: Un cap. Înv.: Vaca are un cap. Zi tu înc'odată!
Şi tu! —- Spuneţi toți. Arată-mi capul vacii şi spune: Acesta e
capul vacii! — Acum vedeţi
vaca “dinainte. Cum vedeţi. vaca
acum? — Acum vreau să v'o arăt din lături. Priviţi-o așa! Cum.
cheamă
Acum pun vaca iar aşa. Cum.se
“vedeţi vaca acum?

capul ei?

— Unde are vaca

această parte a vacii?

—

Şi tu ai

e.capul
Unde
e sus.
tău
Capul
Arată-mi-l.
“un cap.
— Vaca are capul înainte, noi avem capul: sus!
Cine
„să-mi mai spună acesta înc "odată 72

tău ?
poate

In' chipul acesta sec şi groaznic de plictisitor se conînuă toată această așa zisă lecţie de intuiţie, citată de
„Scharrelmann.
„Âşa se concepea, continuă e], învăţământul intuitiv
model în anul 1884. Da, dar pentru numele lui Dumne'zeu, va întreba cititorul, cine mai predă azi aşa?
Iar
eu răspund: sute, nu, mii de învăţători ' germani predă
azi încă tot așa, sau mai tot aşa sau — şi mai rău. In
“realitate n'am progresat de loc...
Şi ca dovadă Sch. citează următoarea lecţie a unui |
coleg. tânăr, la care dânsul a asistat. Era de 3 ani
„acesta învățător, când Sch. a asistat la lecţia lui; în
“şcoala normală avusese note excelente.
”

Ei

.

„EL trata despre
:zi a săptămânii.

7

cal în clasa

lntâi atârnă, ca de obicei,
tare

străbătu

-

prin ceata de

[, şi anume

un mare

în luna Mai, în a treia

tablou

copii neînirânată

intuitiv.

Un „ah“

îneă şi neobişnuită

.

76.
desăvârşit cu ordinea “şco
lară, „St! strigă învățăto
rul mustrător, .
şi o privire aspră. sbură
peste copiii pe care desi
gur el din chiar
ora întâi îi instruise exac
t, cum trebue să: se poar
te în clasă. Cei
| mai mulţi. îşi amintiră
bine și incrucişară mâinile
la piept. Numai
unii deosebit de vii nu pute
au încă să se adapteze
așa de repede:
la noua. lor lume,
După câteva sfaturi și
poru
nci,
învățământul
işi

lua următorul curs.

propoziţia întreagă:

Ce vedeţi în tablou ? —- Un
cal. — Spune:

In tablou vedem

e calul? Un animal mare.

„animal mare.
Şi un anima!

un

cal. —

Ce fel de animal

— Propoziția întreagă:

Şi ce fel de animal

mai

sălbatic.'—
Nu, ce fel
de

mai e calul?

Calul
—

e “un
Calul e

animal e calul? Tu! —
animal îin. — Nu. Tu! —
Un
Up animal frumos. Spune
tot: "calul e
un animal îrumos. —.
Cina poate să-mi spună
și una şi alta >
“— Inainte găsirăm că-e un
animal mare,. şi acum găsi
m că:e un.
* animal frumos.
Cine-mi spun
e asta impreună într'o
propoziţie ?
Ei? Tu! Ce îel de animal
e calul? — Calul:e un
animal mare,
calul e un anima] îrumos
..— Aici sunt două prop
oziţii! Elevul se
corectează singur: “Calule
un animal mare Și un anim
al frumos.
— Bine, — Toţi copiii
spunîn cor :. Calul e un
animal mare şi
7

"Şi așa merse lecţia tot tim
pul.
Mereu cunoştinţe noui
„ Şi importante pentru șco
ală fură „găsite.“ Că el măn
âncă
” OVăz, dar

şi fân şi iarbă, că bea, numai

apă curată, că:

lecţiei, bucata lui cea mai
modernă se. destâșură spre
siârșitul lecţiei, când „tot
ce e important şi lusese găsi
t“;
atunci învățătorul dădu
voie unui copil (evident, spre
a...
demonstra pe deplin spiritul
modern al învățământului
:
lui), să povestească, cum
el odată făcuse o călăto
rie
cu .o trăsură „l& care era un
cal cu totul nărăvaş.“
Rareori am fost mai

deprimat ca dup

ă această asistare,“ - |
In paranteză
fie. zis, dacă
ar fi asistat şi la noi'la.
“lecţii de intuiţie, cu ace
laș sentiment ar fi plecat
'Sch.
Căci şi la noi s'a încetățenit,
o: vreme, o astfel de manie-ră

de aşa zis-invăţământ intuitiv,

Am

putea-o dovedi
cu zeci. de exemple şi din
timpuri mai nouă. Dar mai
important lucru de cât imp
resia critică, e analiza. cau
.

.

ăi

00

zelor răului. . Scharrelmann găseşte principala cauză în
faptul, că în școala normală nu 'sa dat nicio atenţie
„capacităţii de plăsmuire artistică a lecţiilor. „In cazul cel mai bun, invăţătorul nou intrat in funcţie
„a fost învăţat în şcoala normală să întrebe, nu însă să
zugrăvească şi să povestească, nu impărtășirea plăsmuitoare a cunoştinţelor.“
.
Dacă în şcoala normală . se pune. atâta greutate —
- aproape exclusiv — pe întrebare, aceasta provine, după
* Sch. dintr'o concepţie cu totul greșită asupra învăţă. „mântului. i
„Invăţământul e, zice Schi, 0 cerere şi o ofertă reci
'procă.. Pe când înainte în -şcoală învățătorul aproape
singur avea, cuvântul, şi copilul trebuia. să vorbească :numai când. era întrebat, azi mulţi sunt înclinați să răstoarne lucrurile şi să lase copilului cuvântul, pe cât
posibil exclusiv. Nu lipseşte mult, şi învățătorul ajunge
a: crede. că: trebue să: vorbească, numai când. el e întrebat o dată de. curiozitate de copii.

Mie: mi se pare de-a-dreptul . non-sens, că învățătorul “să-şi fărâmițeze în mod conștient ştiinţa lui, puterea lui
"şi experienţa lui. EL răpește. atunci clasei. tot ce e mai
“bun.
“Desigur .e “frumos și bine, dacă aduci clasa să vorbeascăi şi o ademeneşti să povestească fără jenă despre
observaţiile şi experienţele ei. Acest lucru trebue să.
ii fost învăţat negreşit de către învăţător şi să-l -poată
» aplica, oricând, însă acesta nu e încă decât prima treapă spre învățământ. mai bun, şi nu poate să-şi ia răs-.

„punderea, de a rămâne acolo. Chiar dacă mi s'ar aduce
obiecţia, că învățătorul poate la finele lecţiei. să sinte_tizeze datele şi comunicările copiilor, luând atunci cuvântul, —-cu asta încă nu s'a atins mare lucru.
Nu, învățătorul are mai 'mult de făcut şi o mitincă

-mai importantă de . înță ptuit, de
unei cete de copii ce discută,
.

cât să -ia, conducerea
El

dispune . de

mii

de
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experienţe pe care copilul nu le
are incă, el priveşte
mai adânc în realitățile lucrurilor
de cât copilul, el îna-.
inte de toate a prins mai mult din
viaţă de cât copilul.
.. Şi-atunei, deci, el trebue. să. caute
să „arate copiilor " această viaţă, să descopere cauze
şi motive,
pe care

copilul. însuşi nu le cunoaşte încă. .
EI trebue să 'nveţe
pe

copii înțelegerea a ceeace ei au văzut
Insă acestea sunt obiective care nu pot'fi şi observat,
ajunse de„cât
prin plăsmuirea: artistică:a

materialului

de învăţă„ mânt.» Numai atunci dă el clasei ceva
cu adevărat nou
şi totodată
important,

când elaborează într'o unitate
multele comunicări individuale, pe
care i le-a făcut
ceata, lui de cepii, luâna el însuşi cuvântul
la tema, s.
e.
despre cal, şi plăsmuind.o Zugrăvire
sau o povestire
din viața calului.
Şi cu cât această Zugrăvire sau
povestire

râurirea

e mai artistică, cu atât mai

adâncă va îi şi În-

ei şi cu atât mai plină de

Șura ora.“

viaţă se va

E

destă-

Şcoala normală n'a făcut pân'acum
nimic în acest.
sens, zice Sch. - Eaa pus toată
greutatea pe morișca
de întrebări şi răspunsuri, şi a
neglijat cu totul să instruiască.
pe viitorii învăţători în arta zugrăvitului
şi povestitului. ' Intreaga 'carte a lui
Sch. din care cităm rân-

durile de mai sus:
Erzăhlens“

isbutită, de a

„Die Technik des Schilderns und

e o încercare, după

iniţia pe învăţători

părerea noastră foarte.

în

tehnica aceasta,

a
plăsmuirii artistice a materialului
ştiinţific. In numerele
vlitoare
vom studia

»

de. aproape

această

tehnică,

aşa |
cum 0 concepe Sch.
Vom arăta amănunțit, care sunt,
după Sch., căile, pe care învățătorii
- pot ajunge să-şi
însuşească darul de a plăsmui
artistice pentru copii
materialul

'știinţitie, -

|

,

Ia

INSTINCTELE ARTISTICE ALE COPILULUI 1)
De câtăva vreme. a început să se elaboreze şi Ia noi
o literatură ditirambică despre calităţile copilului, despre
virtualitățile lui frumos prevestitoare. Şi organizarea
unui ciclu de conierenţe despre copil, a Asociaţiei Invățătorilor, e un hotăritor semn, că şila noi începe copilul:
să fie înconjurat de altă grijă şi atenţie decât aceea

„care i s'a dat până mai de curând.
glasuri, care să se ridice în contră

Dar ar putea a
acestor ditirambe

|
„faţă de copii, şi care să, rostească :
Prea se exagerează însuşirile bune ale copilului, prea
au început învățătorii să îngenunche în fața „majestăţii“
lui. Chiar aşa înger nu e el; oh! din contră, câte înclinări drăceşti, barbare, nu sălășluesc în el şi nu se deswoltă, de nu se ia seama! Şi, deci;. zelul cu care.a
început lumea didactică, să se plece la; picioarele tro:
“nului copilăresc, ar trebui puţin temperat, ca să nu se
treacă uşor şi condamnabil peste alte laturi ale lui, care, "de nu am lua seama, ar primejdui grav, desfășurându-se
liber, evoluţia. copilului, şi, prin aceasia, Şi pe a familiei
”
şi naţiunii.
Acest duş rece administrat lăudătorilor zeloşi. ai copi- .,
lului, îl socot şi eu, fără îndoială, ca foarte util. Şi
tocmai de aceea, nu mă dau „înlături să , pomenesc de

i

„el, chiar dela, început. De altfel, e un obiceiu permanent al meu Să nu oco„ese de loc, în susținerile mele, „toate, poziţiile, reale şi
1) Conierenţă: ținută sub
țătorilor,

auspiciile

Asociaţiei generale a invă-

30,
:posibile, ale adversarilor de
idei, şi în toate lucrările
'mele, şi în conferenţele. ce
am avut cinstea să ţin în
“diferite cercuri învăţătoreşti,
totdeauna. am adoptat întâi
-atitudinea adversarilor, am
. îmbrăcat psihologia, lor, şi
:

m'am verificat prin această neînceta
tă: confruntare. Mai RE
„multde cât atât, m'am veriticat prin
“tareşi cu -mine însumi, şi:în lucr neîncetată contrunarea metodologică ce-am publicat

acum vreo doi ani, „Viaţă în
studiul ştiin“felor naturii“, am scris în
precuvântare : „+. Un. autor,
o
mai ales întrun domeniu de
fapte aşa de complexe, cum
sunt cele psihologice; trebue
să vadă a priori
în . orice cititor un critic, să se transp
ună în sufletul lui, să întrevadă în el obiecţii posibile,
şi să le combată, dacă păsește argume

nte: . Mai mult de cât atât, treb
ue

să-și fie
el însuși un critic, să se dedu
bleze într'un eu auţocritic, .
Şi unul dogmatic, doctrinar,
constructiv. .
E
-- Adesea tonu

l. polemic

din. lucrările

noastre “este al
„acestui eu autocritic, care nu
poate să nu fie cuprins :.
“când şi când de îndoeli, față de
convingerile eului doctri„Dar, când e vorba .de doctrine
întrun domeniu de.

fapte așa de compleze şi fugitive
, cum

*

. sunt faptele”
sufleteşti, supuse unui ritm
de vie evoluţie creatoare, de neîncetată și pro
Putem

la un

teică metamorfoză.

să tindem.la

echilibru

pedago

Ma

i

rigiditate de „principii şi met
ode,

gic „stabil,
desenează o viaţă sufletească cârmuicând psihologia ne tă de un dinamism . |
aşa de total?

"Nu ne dorim altceva decât tlex
ibilitatea şi elasticita- mereu această . dedublare a eului într'unul critic
şi altul dogmatic, Atunci
„suntem Sigurică vom avea
spiritul mereu atent şi deschis faţă de mersul evolutiv
al' ideilor pedagogice, şi
. deci capabil de adaptare Ia
tea mintală, care să ne îng
ădue

acest mers“. . Consequent acestei atitudini, ce
mi-am impus totdeauna, caut să

polemizez întâi şi cu . mine însu
mi, să mă “

întreb plin de grijă şi răspun
dere

Şi eu, şi eu care am

-
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“făcut adesea ditirambe copilului, și poate voiu îace şi
acum, dacă, întradevăr nu. alunec pe panta primejdioasă a iubirii excesive şi oarbe, care vede în obiectul
iubit numai culori trandafirii, numai „calităţi, şi de loc
defecte ?
La această întâmpinare, pe care întâi de toate eu mi-o
fac, am să răspund foarte pe scurt, şiapoi mă voiu zori
să încep tratarea temei. *
Că în copil sunt şi deiecte şi viţii, ar îi periculos să
ne-o ascundem.
Am
adopta psihologia struțului, a
cărui detensivă e aşa de comică şi imposibilă.
E însă,
întrebarea,

dacă

în contra

acestor

defecte şi viții e mai

cu succes lupta directă, de tront, sau lupta de flancuri,
piezișă. Intemeiat pe observări psihologice infantile,
de altfel curente,la îndemâna oricui, eu cred hotărit.
că lupta de iront e iniructuoasă, ba chiar primejdioasă,
cel puţin într'o bună bucată din evoluţia copilului, pe

când cea pe îlancuri duce

mai sigure.

la rezultate

mai

repezi

Se ştie că la copil se manifestă

şi |

adesea o

sugestibilitate contradictorie îaţă de sugestiunile adulților, care se ocupă cu educaţia lui, ceea ce sa numiti
- contrasugestia: cu cât e mai mult sfătuit .să nu facă
“un lucru ce nu i se îngădue, cu atât e mai ispitit să-lfacă, E vechea și eterna poveste a atracției. fructului
oprit.
”
Deci, adesea prin înterzicerile noastre, căutând să
reprimăm greșeli şi apucături rele, atingem tocmai rezul-

tatul contrariu : deschidem pofta către ele,.aşa cum inevitabil se deschide curiozitatea de

neînvins eroilor din

basme, care nu pot rezista până la sfârşit ispitei de a
pătrunde într'o anumită cămăruţă dintr'un palat, intrare .

interzisă sub primejdii grave.

Dacă

accentuăm şi slă-

vim bunele însuşiri ale copilului, şi punem toată grija
să promovăm educaţia lor, o facem nu ignorând defectele şi viţiile lui, ci din acea strategie pedagogică, pe
care o socotim mai sigură: de a-i îndepărta de rele nu
Şcoala activă

|

6

-
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atrăgându-le atenţia asupra lor, ci culti
vând însuşirile,
care pot să le creeze bune „deprinderi.
Odată cuirasa

aceasta de bune deprinderi creată,

destul de tare blindat,ca să reziste
care viațaşi fără voia educatorilor.

odată şi odată în inima lor. - .

|

sufletul

lui

devine .

Ja ispitele .rele, pe
tot le scormoneşte

,

Dacă ţinem seama de această înclinaţie
spre .contrasugestie, atunci nu se poate face servi
ciu mai mare
operei. educaţiei decât tocmai prin acce
ntuarea şi slăvirea bunelor însuşiri. Condiţia succesului
în educaţie;
e optimismul educatorilor, convingerea
că fondul ultim

al omului e bun şi pertectibil,
Insă acest optimism

x

ce cred

copilul

funciar

a

:

dinamic nu poate sălăşlui în cei
rău,

cu virtualități de desvoltare

numai pe linia neagră a păcatelor, ci în cei
care cred,

chiar exagerat, în majestatea însuşirilo
lui bune. Dacă
e necesară, undeva exagerarea, dacă ar
fi trebuit chiar inventată, de n'ar îio înclinare firea
scă a.omului, e.
tocmai în acest domeniu, şi eu prefer să
păcătuesc prin
exagerări optimiste,: decât prin sugestii
de perspective

” întristătoare în posibilităţile de educaţie,

-

___Și apoi exagerarea noastră, a celor
ce înălțăm diti.rambe copiilor, e cu prisosință pusă.
în cumpănă de.
aceia care îl înnegresc şi ei exagerat,
şi din două exa„gerări în sens contrariu, vremea, care
ştie mai bine ca
noi să aleagă răul de bine, va şti să reduc
ă exageraţiile, '
dacă sunt, şi să îndrumeze pe educatori
pe cărări
“mijlocii.
Intru acum în miezul temei ce ne preoc
upă: instinetele artistice ale copilului. . Are copilul
astiel de in„Stinete? Şi ce e mai întâi un insti
nct?
|
- Câteva exemple simple, banale, dacă
vreţi, ţin locul
oricărei definiţii abstracte: - o
E
Cum a ieşit din coaja oului, un. puişor de
găină ştie
numaidecât să se ţină pe picioruşe, să
alerge încoace!
şi încolo, să scormonească grăunţe în țărână
, și să bea

i

-

|

i

”

i
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picături de apă în chipul specilic neamului lui. Şio
rățişoară,
din ceasul întâi al vieţii ştie să înnoate, să-şi
răstoarne trupul în apă cu capul în jos şi să caute
cu ciocul în adânc de ale mâncării.
Nimeni n'a învățat-o să facă atâtea acte complicate, cum nimeni nu l-a
învăţat pe puiul de găină să râcâie în ţărână după grăunţe. Nicio experienţă în viaţa individuală în acest
sens n'au cules, căci s'au trezit cu ea de când au deschis ochii pe lume. Iată mecanisme de viaţă instinctuală
sau activităţi instinctive. Caracterele principale ale instinctelor, cum reiese din aceste două exemple simple,
sunt:
a) Ineitatea, adică pretorriația ereditară . Si “destăşurarea lor îără exercițiu prealabil,
b)
Periecta, lor adaptare la un Scop biologic determinat precis.
c) Ignorarea acestui scop de către individ.
In ce priveşte acest ultim caracier: absolută neinteli-

gibilitate a scopului

mișcărilor

instinctive,

s'ar

putea

'Tidica unele îndoeli legitime. De .unde putem. noi şti
că animalele nu înţeleg scopul şi sensul mişcărilor lor
instinctive ? Putem noi pătrunde psihologia lor? Poate
că noi oamenii suntem prea orgolioşi, prea ne credem
creaturi aparte, de refuzăm animalelor inteligența sco-

pului.

Unele manifestări

instinctive ale

lor sunt de o

complicaţie ce aproape te sileşte să le atribui o inteligenţă superioară, quasiumană. Există o specie de insecte,
numite nevroptere, care au aripele ca niște rețele, ale
“căror larve, numite mâncătoare de furnici, destăşură o
ingeniozitate extraordinară în capturarea acestora, Ele
îşi sapă singure o pâlnie de nisip, cu pereţi drepţi.
Aceste larve se așează apoi în fundul acestei pâlnii,
îngropându-se în-. nisip şi ţinând numai. capul afară.
„Indată ce o furnică sau un mic păianjen ajunge la marginea pâlniei şi se rostogoleşte în jos pe pereţii ei drepți,
fălcile lor de sus se închid îndată şi prind prada în
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cleştele lor. Dacă însă prada prin
de de veste la jumătatea drumului şi încearcă să se
urce iar .deasupra,
mâncătoarele de furnici aruncă cu
putere mare 0. grindină de boabe de nisip, care aproape
fără greş îşi ating
ținta, căci târăsc prada în: jos. Atun
ci larvele o prind
şi O sug încetul pe încetul. Mâncătoa
rele de furnici
stau într'o astiel de pâlnie luni între
gi, - adică aproape
în tot timpul vieţii lor larvare, și numa
i când nu vine
nicio pradă, deci când le mână foam
ea, sau când alte
„cauze le moditică condiţiile vieţii,
ele părăsesc cursa în
care stau la pândă, se târăsc spre
lumină, căldură şi
uscăciune, până găsesc alt loc, unde
îşi construese o
nouă pâlnie. - Dacă n'am fi dominați
de prejudecata că
inteligența e apanajul nostru exclusiv
, am putea refuza,
„actului uşa de complicat al larvelor
de nevroptere, pe

pe care. l-am zugrăvit,

caracterul inteligenţei

? Nu e
timpul însă acum să desbatem această mare
problemă.

Să. reținem
- anume

deci

caracterizarea

că instinctele

1. - Acte

sumară

de

sunt:

ce se desfăşoară fără -

Acte perfect adaptate unui

sus,

nicio învăţare preala-

„bilă, prin mecanisme montate de ereditate.
2.

mai

scop precis.

Ne

3. Să zicem, poate lipsite de inteligenţa
acestui scop.
La copilul-om. sunt instincte, care apar
îndată ce el
desc

hide
ochii în lume:
instinctul suptului, de ex.
El are toate caracterele înșirate mai
sus: nu are nevoie
de exercițiu prealabi:, căci îndată
ce copilul e pus la

+

“sânul mamei izbuteşte să sugă, în orice
momente mişcările actului
doilea rând actul sugerii e
cis ce urmăreşte: hrănirea
tendinței de conservare ; în
ştiența scopului acestui act,

de

ce îl face.

-

caz

în câteva

sugerii devin sigure; în al
periect adantat scopului preşi prin aceasta satisfacerea,
al treilea rând, găsim incon=
copilul neînțelegând de loc:

Alt instinct care se manifestă foarte de
vreme la copil,
deşi nu din ceasul întâi, e acela, pe
care l-am putea
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numi înstinct -de apărare contra intensității prea
puternice a unor sensaţii: Ja o lumină prea vie închide
ochii, involuntar şi inconştient de scopul mişcării; la
un sgomot prea tare tresare şi întoarce capul.
|

. In afară de aceste instincte, care apar

îoarte de vreme,

celelalte apar mai târziu şi n'au îndată “pertectibilitatea
în execuţie, cum o au cele dintâi. Aşa e, s. ex. ins-

tinctul umbletului.'

E neindoios că impulziunea

de

a

umbla e instinctuală, însă actul nu se poate îndeplini
perfect din clipa întâi a manifestării lui, ci cere multe
exerciţii penibile, o ucenicie dură şi care pricinueşte
mai totdeauna intense dureri. Asttel de instincte, care
apar mai târziu şi se desăvârşese prin exercițiu, adesea
penibil, întâlnim,de altfel, şi în lumea animalelor interioare omului.
De pildă, sborul la păsări. De sigur
că în păsările sburătoare, actul sborului e ereditar,
instinctua].
Când vine vremea manifestării iui, adică
atunci când organele de sburat au atins desvoltarea ce
îngădue acest act, puişorii“încep dela sine să bată din
aripioare şi să schiţeze actul sborului, aşa cum şi copilul la un moment
dat începe să se înalțe pe picioare.
„Dar ca şi acesta, nici pasărea nu poate sbura, dintr'odată, are nevoie de câteva încercări, de câteva lecţii,
pe care părinţii i le dau cu multă iubire şi prudenţă.
Sar părea, din aceste exemple, că n'am mai avea a
face aici. cu. instincte, din: moment ce. sunt necesare
“exerciţii pregătitoare, o dresură sau o educaţie oarecare. Interpretarea aceasta ar îi. însă greşită. Pasărea schiţează primele încercări de sbor, mânată de o impulsiune instinctuală. Presupunând, în chip fantastic,
că puii de rândunică ar îi părăsiți de părinţii lor, şi că

hrănirea le-ar îi asigurată intrun

mod oarecare

mira-

- culos, e sigur că ei tot ar. încerca să sboare şi fără
lecţiile părinţilor, și în cele din urmă ar izbuti, cum şi
copilul abandonat, tot. astiel, la voia soartei şi hrănit
miraculos, ar încerca
să se ridice şi să umble la vremea
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potrivită.

Deci sunt

instincte şi instincte
: unele
: ime-

diate, altele ce au nevoie

a se pertecţiona.

de o oarecare

ucenicie,

spre

La om cele mai multe sunt din. cate-'

goria aceasta din urmă.
La om, însă, mai are loc și o
adâncă modificare: sfera instinctelor
imediate, perfecte

din ceasul întâi,

se îngustează

şi

se Jărgeşte'treptat;

sfera celor ce nu-s imediat periecte,
ci cer oarecare.
ucenicie, pentru ca apoi să se ajun
gă la sfera şi mai
largă, din ce în ce mai largă, a
activităţii inteligente.

Pe. firul acesta evolutiv dela instinct

imediat. perfect

la
instinct periectibil prin oarecare dres
ură, şi apoi la acte
inteligente, încep să apară treptat
acei factori care sunt
hotăritori în desvoltarea copilului-om
: imitaţia, sugestia,
exemplul, în sens de tot larg: educa
ția.
Noi credem

că în

copii,

în

toţi copiii, zac în adân

c
instinete artistice şi sperăm să dove
dim lucrul cu exem.plele ce vom aduna în curând.
Insă unora ar putea,
cu multă aparență de dreptate,
să li se pară această
afirmaţie, o exageraţie, izvorina
din acea atitudine ditirambică față de copii. Cum?
Manifestările artistice,
care exprimă stări sufleteşti aşa
de complexe şi tine,
"cum sunt sentimentele estetice,
Şi în geneza cărora intră procese sufleteşti superioare, perfe
ct conștiente, ima- : :
gini, jocuri de imagini, judecăţi estet
ice, aprecieri comparative şi câte. şi. mai câte, să
aibă ele rădăcina în
etaju

l de jos de tot al suiletului, în subs
olul întunecos .
al instinctelor inconștiente ce ne înrudesc
intim cu -ani-"
malele ?
|

Și, presupunând
i estetice ar proveni

chiar că aşa ar îi, că manitestările
din instincte,
ar trebui ca toţi copiii

să devină artişti şi să populeze lumea

întreagă numai

cu artişti. Şi totuși aceştia sunt aşa
de rari !
Obiecţiile sunt serioase, dar o.sumară
examinare

vedeşte netemeinicia lor. "La cea

do-

dintâi din ele, aceea

că arta e un fenomen psihic ce se
ţine prea mult de
sfera etajelor superioare deplin conşt
iente, ale suiletu,
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lui, ca să se poată reduce la instinct, noi răspundem
că în inconştient şi sub-inconștient îşi au :origina toate
produsele superioare, conştiente ale spiritului. Şi ideile
generale şi judecăţile şi raţionamentele au întâi forme
de . manilestare interioare, inconștiente şi sub-incon* ştiente, latente, şi treptat, treptat, evoluiază spre îormele superioare, complicate, deplin conştiente.
Intre
funcţiile” elementare și cele superioare ale sufletului,
sunt numai diferenţe de grad şi complicaţie, şi nici 'decum

de

natură,

şi

nu

e

deloc

nicio

înjosire

pentru

» cele superioare să-şi recunoască filiaţia - din cele inferioare, cum nu e ruşine pentru europeanul cel mai ci„vilizat, să ştie că strămoșii lui au locuit. odată în ca“Verne.
Dimpotrivă, e motiv de mândrie pentru omul
de azi, că superioritatea lui a îost cucerită, iar nu dată
gata.
In ce priveşte. obiecţia că, dacă ar exista instincte
artistice în toţi copiii, toți ar trebui să devină artişti,
răspunsul e şi mai uşor: Instinctul nu e o entitate ab„solut imutabilă, cu iorţe - de realizare absolut irezistibile.
- Dacă nu întruneşte condiţii favorabile de desvoltare
în mediul în care copilul - trăieşte, încetul cu încetul
instinctul se atrofiază, până ce, în cele din urmă, dispare
de tot. Dacă atât de puţini artişti se selecționează în
cele din urmă din mulţimea cea mare, aceasta se datoreşte tocmai faptului că mulţi, cei mai mulţi sunt contrariaţi de împrejurările vieţii în desvoltarea lor pe linia înclinaţiiior artistice. Merg mai departe și susţin,
că până la un grad, aceste instincte trăiesc şi în condi-

ţii defavorabile; dar numai la unii
tul zăgazurile

condiţiilor

ele poț rupe-cu to-

defavorabile

țini ajung artişti notorii, cu talente

şi

de aceea pu-

manifest

|

creatoare

de opere ce. străbat în public şi se impun.
Cei. mai
mulți rămân artişti în virtualitate. Voiu trece imediat
la fapte, adunând şi comentând cazuri
de înclinații ar-

|
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tistice ce. se pot numi cu. drept cuvâ
nt instinctuale.
Să vedem cât sunt de receptivi copii
i la frumos
în
domeniul sensaţiilor.
Cine n'a observat cât de timpuriu copiii manitestă intense plăceri la auzul
unor sunete:
cristaline: zăngănit de chei, sunet de clopo
ței, şi chiar
la un cântec melodios de voce ori de
instrument?
De
ce un copil, care până într'o clipă anum
ită a vieţii,
n'4 avut nicio experiență muzicală, se
linişteşte şi-şi
potoleşte plânsul şi adoarme cum aude
un cântec de
leagăn al mamei sale? Dacă tuturor
oamenilor li s'ar
putea povesti viaţa la lumina analizelor
introspective,
atât de numeroase cazuri de interes
muzical ni sar
desvălui, incât nimeni nu sar mai îndoi
că un astiel de.
interes e instinctual, Un invăţător povestea odată: „Acum câţiv
a ani, eram:
la vie; lucrătorii lucrau. Pe la vremea
prânzului m'am
depărtat puţin de oameni şi m'am apropiat
de hotar.
Acolo auzii un fel de mormăit, dar nu
chiar mormăit,
nici gângurit;- ceva mai mult de cât atât
şi impreună.
cu un sgomot ritmic uşor. 'Ascultai mai
atent, sunetele
se înteţiau.
Ce să fie? Mă ducîn direcţia de unde

veneau sunetele.

-Le aud din ce în ce mai tare. Peste:

gard era, casa unui vecin, dar nici pe sala
casei, nici;
prin, curte nu se zărea nici țipenie
de om. Intru în.

curte şi cercetez

mai atent.

tele străbăteau din casă.

Imi

Mă

dau seama

uit pe îereastră.

că suneInăun-

tru, pe un pat de scânduri, o albie ce
se mişca ritmie
la dreapta şi la stânga, iar în ea un
copilaş de 2—2:/,
ani, care scotea un sunet prelung pe două
tonuri şi se legăna singur dând capul într'o parte şi
în alta. Am Tămas uimit pe. deoparte de curajul mame
i, care l-a lăsat
singur încuiat in casă; pe de alta de
autolegănarea în-

trun acompaniament de cântec,

care

se

armoniza mi-

nunat cu ritmul mişcărilor albiei. .Am
chemat unul din
lucrători și ne-am.uitat la copil vre-o
17, de oră. Dela
0 vreme, glasul a început să se înmoae,
să se înnăbușe,

s9.
legănarea şi-a rărit tempo-ul ritmului, mai încet, mai
rar, până nu sa mai auzit nimic şi albia nu sa mai
Copilul adormise, cântându-şi singur, fiindcă.
legănat.
nu era mama să-i cânte“.
Altă dovadă de înclinaţie muzicală foarte extinsă ne-o.
poate aduce o simplă plimbare la câmp printre copilaşii ce păzesc vitele. Ii veţi vedea, ori cu viori de coceni, făcute de ei şi scârţâind toată ziulica, ori cu carabe de ţevi de dovleac, ori cu. tilinei tăcute . din rămurele de salcie. Şi dintre toate jucăriile ce se aduc:
„copiilor de pe la pâlciuri, flueraşele, muzicuţeje sunt.
cele mai preferate.
.
:
“ Sunt şi cazuri de interes muzical precoce exiraor'
dinar,
- D-na Lascaris, în foarte interesanta sa lucrare „L e-.

ducation esthâtigue de Venfant“, citează câteva; foartesemnificative:

„Am

cunoscut

un

copilaş

de 9 luni, care:

avea, obiceiul să urmărească printr'o mişcare a indexului, orice fel de muzică care-i ajungea
un băiețaş care se ducea să se ascundă

la ureche, şi:
după mobile,

ca să plângă, când se cânta înaintea lui.

O altă fetiţă,

cunoscută de noi, avea obiceiul să se ducă la malul
mării, când era vremea rea, şi să-şi amestece glasul cu.
"murmurul

îrumos

al valurilor“.

Citez aceste cazuri, nu fiindcă ar îi destul de rare...
Sunt, dimpotrivă, destul de numeroase, şi le citez 'toc:.
mai pentru a stimula amintiri de observaţiuni ce am
putut face toţi.
De altfel, nu e de loc de mirare, că.există înclinații
muzicale aşa de puternice, că le putem atribui fără. greş epitetul de instinctuale.: Evoluţia acestui: instinct
e veche de tot; ea se urcă până la izvoare chiar ante-.
Se ştie că sunt şi animale care,
-umane, zoologice.

au simţ muzical, care ascultă cu plăcere melodii. -Stră--

vechea legendă a lui Orfeu îmblânzitor de fiare prin
cântecele sale, nu e numai legendă pură, fără niciun
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fond de adevăr,. In deosebi, păsările
şi mamiferele uu
auzul foarte desvoltat, mergând până
la audiţia tonală.
S'au făcut în acest sens experienţe
iagenioase asupra
“câinelui, şi s'a constatat că e] perc
epe diferenţe de un
Sfert de ton şi, prin dresură, s'a
“arătat. capabil chiar
să repete o îrază melodică, destul
de corect.
Cine nu
știe apoi că păsările pot să repete
arii muzicale sau
chiar graiul articulat? * Nu dovedeșt
e aceasta originile
zool

ogice ale simțului muzical?

|

e
De asemeni, simțul şi gustul muzical
e destul de ma" nitest şi la. popoarele primitive.
Căpitanul Cook, exploratorul, a fost viu şi solemn
impresionat de muzica
Neo-Zelandezilor, câna a descins
în ţara lor. De asemeni

, poetul Chamisso a fost

din insulele

Hawai

şi

Tahiti

unei orchestre de instrumente

venea

des, compusă

viu mişcat
şi

de 'toată

de

cântecele

colaborarea.

sgomotoase, care

inter-

din tobe, tuburi “scobite cu care se

„lovea pământul şi bucăţi de lemn
care se loveau unele
„de altel

e. Muzica. propriu zisă n'avea
decât o întindere restrânsă, între 7nij şi Sol,
sau, ca la Tahiti, între
cele patru tonuri de la do la
fa; dar se slujeau în
acelaș timp şi de semi-tonuri şi
chiar de quarte.
Cântecul era pur şi,-când vreo sută
de inşi cântau împreună, el părea'emis de „un
Singur glas“. Cu. toată
mica întindere a gamei lor, ei avea
u totuşi o destul de

mare alegerede melodii sau motive difer
ite, care:

erau
totdeauna simple şi se repetau la
nesfârşit; erau unele
pentru muncă, altele pentru vâsli
t şi altele pentru dans,
pentru plecare la. războiu şi pent
ru plânsul morţilor..

(A. Weissmann: L'h6r&dit6.)

Acestea fiind faptele, nu mai e
de loc uimitor şi: îndoelnic că aceste înclinații muzi
cale instinctuale : sunt
apro

ape universale.

!
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PEDAGOGIA
2

„Orele “de pregătire

trebue

ŞI ARTA.
să fie ore

de sărvă-

toare!'), spune undeva un distins pedagog şi scriitor
german, vorbind de starea sutletească a învăţătorilor
„când îşi pregătesc lecţiile.
Formula e foarte îericită şi ne dă cea mai bună
cheie a progresului artei pedagogice.
Dacă în suiletul
învățătorului, când meditează la lecţiile lui, iu se sco-:
boară o parte măcar din starea aceea a pietăţii solemne, care cuprinde pe un adevărat credincios când
ia parte la slujba sfântă, dacă e îmboldit în meditarea
“lecţiilor numai de îrica de legi şi regulamente, şi de
controlori, ori, într'un caz ceva mai bun, numai de sen-

timentul rece al datoriei, dacă, își socoteşte cariera, numai sub unghiul de privire biurocratic, îuncţionăresc,
el nu va contribui cu adevărat la propăşirea culturală
a ţării lui. Căci cultura adevărată e numai aceea care
e nutrită. de seva interesului cald, a pasiunii de carte
şi de toate bunurile ideale. Şi acest interes cald, această
cucerire pasionată a minţii pentru astiel de bunuri
“ideale, nu poate îi opera unor învăţători îuncționari:
Noţiunea de îuncţionarism e egală cu noţiunea de rutină, de meşteşug arid, de lipsă de inițiativă, de înnăbuşire de personalitate, de inerție intelectuală, de anchi„ loză a sistemului de idei, de stagnare, de supunere
DE.

Scharrelmann, Aus meiner

Werkstatl.

oarbă formelor şi instituţiilor tradiționa
le. Printre stâncile acestea abrupte ale spiritului funcţ
ionăresc, ce stau: în calea curentelor de prefacere şi
înnoire, foarte cu greu se pot strecura năvile pline cu comor
ile culturale,
în plină creştere, ale lumii, Prin arter
ele lui osificate:
„nu poate curge sânge
vioi, cald, împrospătat de oxipe-.
nul locurilor înalte, cu orizonturi largi
și perspective
ademenitoare.
Spiritul biurocratie taie aripele avântului, înnăbuşe entuziasmul pentru misiune.
Stăpâniţi de
„ acest spirit, învățătorii: devin mecanici
rigizi ai sufle=
«tului copilărese, -mânuitori de şurupuri
şi rotiţe fără:
viaţă, nu creatori de personalităţi.. Stările
afective, pe

care le poate provoca concâpţia - învățătorului

nar,

nu

care

stimulează

sunt

dinamice,. propulsive,

energia superiicială,

ci

cel

din

funcţio-

mult

care

stări

nu

se:

poate: rezulta, nici. când o propăşire; ci
numai o onorabilă stagnare, un spirit de timorat conserva
tism metodologic.
”
|
,
E acum întrebarea: cum se pot evita stâncile
abrupte
şi sterpe ale spiritului funcționărescîn didac
tică? Cum.
„se pot emancipa, spiritele învăţătorilor de sub
anchiloza.
“metodologică, sub jugul căreia trăiesc? Cum
să facem
ca arterele şcoalei, persoanele învăţătorilor,
să devină,
din osificate.ori sclerozate, iar mlădioase,
elastice, li"bere pe mişcările lor, cu un cuvânt,
din: persoane
amorie și: omogene,
personalităţi. diferențiate şi: crea-

. toare?

|

|

Remediul unei boale e în iuncţie de cauze
le ei. Etiologia e cheia, terapeuticei, nu numai în
boalele organice, ci şi în cele psihice şi sociale. Să
cercetăm întâi deci cauzele osificării pedagogice și
apoi leacurile:
se vor desemna dela sine. ' Una din cauze
le stagnării
în pedagogie, e că ea a rămas la o bază
şubredă, care .
a avui cândva soliditatea ei, dar care
azi e putredă și
trosneşte din toate încheeturile ei, numa
i că aceia, care

au

rămas

tot

la

această

bază,

nu-i

cunose

sau

se

|
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fac că nu-i cunosc starea de putrefacție

în care

a in-

“trat.
Această
bază e psihologia intelectualistă, abstractă şi generalizatoare.
După această psihologie,
sufletul omenesc în genere se datoreşte unei mecanici

de idei sau reprezentări, din care ar rezulta toate ma-:
nifestările lui concrete, şi afective şi voliționale. Dacă
.aşa ar fi, se înţelege că asupra sufletului nu se poate
acţiona decât prin reprezentări şi idei. Pedagogia atunci
“trebue să poarte tiparul general al mecanismului reprezentativ pur, să fie unitormă, cum uniform se presupune şi procesul.dobândirii reprezentărilor în toate
inteligenţele.
Dar cine este cât de puţin în curent cu psihologia
:ştiinţitică modernă, ştie că această psihologie intelectualistă e de multişor timp intrată în domeniul curiozi-

tăţilor istorice.

Psihologia actuală

e voluntaristă, nu

intelectualistă. Ea recunoaşte în voinţă şi stările afective funcţiile primordiale ale suiletului, și, mai ales, recunoaşte că aceasta e directivă fundamentală a sutle-:
tului sopilăresc.
Intelectul e o eilorescență, un eşato-daj superiicial în viața psihică a copiilor, ca şi în a
* adulţilor, dar la copii cu mult mai accentuat, substanţa
profundă a vieţii psihice infantile e motilitatea și afec„tivilalea..
De aici rezultă că nu printr'o mecanică de idei şi
„reprezentări putem mişca sulletul copiilor, ci prin resorturile lui adânci, esenţiale, care sunt acţiunea şi sen“timentul.. Dar în aceste privinţe suiletele sunt cât se

poate de diferenţiate.

E relativ usor

să creezi

în spi-

rite idei şi reprezentări omogene. Acestea fiind obiec„tive, adică rezultând dintr'un raport mai mult sau mai
puţin constant între un eu cunoscător şi un obiect ex-

“tern ce cade sub 'raza percepţiei acestui eu, pot să se
“transmită în mod uniform.

E cu neputinţă

să turnăm

“tot așa, întrun calapod unic, viaţa. afectivă şi voliţională.
Aceasta, exprimând
esența lăuntrică a fiinţei

.
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umane, altoindu-se pe temperame
nt şi pe diterenţele
| organice ereditare, e foarte
diferențiată şi ea.
O unificare a spiritelor pe aceste latur
i, ale activităţii şi atectivităţii, e, deci, o totală imposibi
litate psihologică.
Și totuşi, aceasta e unica năzuinţă
a pedagogiei şi metodologiei tradiţionaliste.: unificar
ea afectivă Şi volițională

a sufletului copiilor printr'un mec
anism didactic intelectualist
unitorm,
De aici provine şi revărsarea
potopului de "lecţii model“, care abun
dă în metodicile croite

în acest spirit.

|

Noi am opus acestui spirit meca
nizator în pedagogie
un spirit nou, altoit pe o altă
concepție despre suflet .
şi peo altă concepție despre
educaţia sutletului.
In contormitate cu acest spir
it nou,“noi cerem:
1. Pregătirea, personală a lecţ
iilor, după cerinţele şi “situaţiile sufleteşti ale clasei
şi ale locului natal pe care-l bătătorese copiii.

_2. Transtigurarea științei prin sufl
ul arte

i, învăluirea..
ei, deci, întrhain
'oă afectivă intensă.
Ştiinţa e ceva
cu totul relativ; nicio proble
mă nu e rezolvată până
la capăt pe calea inteligenţii
. Ceea ce importă însă nu
e înțelegerea. adevărului, ci
simţirea lui. Ştiinţa care
nu pleacă din inimă, e ca
un material . de construcţie
.
care se zideşte cu un ciment
prost, care nu îace „priză“.
Știința rece, comunicată num
ai prin mecanism pedago*
gic intelectualist nu face
„priză“ în sufletul copiilor
,
Din contră, Ştiinţa care răsc
oleşte, prin procedeele ei
„artistice de a se întățişa,
partea cea mai proiundă
a sutletului, inima, e singura
care se prinde adânc şi de'.
creer,
Ştiu că e greu

talent artistic.

-

de a cere tuturor învăţătorilo
r să aibă

Se inşeală însă cei care cred, că

arta ar
îi picată din cer, ca un dar
prea rar pentru prea puţini
aleşi.
E
Si
|
:
În fiecare om e scânteia spirit
ului artistic creator.

lar dacă nu toţi ajung artiști, pricin
a. e că nu

toţi su-
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îlă în această scântee ca s'o aţâţe şi s'aprindă -din ea:
un îoc mare. Acest îoc il poate aprinde numai munca,
- munca grea, în „sudoarea îrunţii“. Orice artist cu adevărat

mare

a

îost un

muncitor

mare,

un

salahor

neo-

„dihnit, care a adunat şi a. cărat mereu peste scânteia
divină a simţirii artistice, tot ce a găsit ca s'o aţâţe și “să facă din ea un foc mare, începând dela cele mai sărăcăcioase surcele până la cărbunele cel mai plin de „calorii“. Invăţătorul îndrăgostit de chemarea lui, conştient
de marea răspundere ce apasă pe sutletul şi inima lui,
e dator să alimenteze neincetat scânteia de suflu artistic din el.
Suntem convişi' că cele mai numeroase critici, care
s'au îndreptat în conira concepţiilor pedagogice ai cărei slujitori suntem, își au izvorul într'o inerție intelectuală. Realizarea acestor concepţii cere muncă multă -

muncă intensă, fără răgaz, fără preget. Şi

la această

“muncă mulţi refuză să se înhame.
E mai comod să instruești prin şablon, așa cum e foarte comod să disci-plinezi clasa printr'un pocnet de pumn în catedră, daro
astiel de instrucție poartă dia scutece germenul morţii ei, şi acesta e lipsa îinteresului' propriu, „pr ofund
personal şi la şcolari și la învăţători.
Nicăeri nu e mai adevărată ca în şcoală legea socio«logică, a contagiunii psihice dela” superior către interior: împărtăşeşti ştiinţa fără interes şi plăcere, în silă:
şi plictiseală? Silă şi plictiseală recoltezi dela copii. lar .
sila şi plictiseala lor sporesc din nou sila şi plictiseala

ta.

Şi e pentru

noi

un axiom

pedagogic,

că n'are

nicio valoare lecţia, care n'a interesat, deopotrivă de
adânc, şi pe elevi şi pe învăţători. -Și nu poate trezi
acest indoit interes decât lecţia concepută şi realizată
artistic.

ȘCOALA ACTIVĂ:)
Noţiunea de „școală activă“ se aîlă
încă într'un stadiu de elaborare grea. Chiar partizanii
ei activi o concep în înţelesuri atât de felurite, încât
nu e de mirare
că au dat naştere prin aceasta la
contuziuni mari, la

tălmăciri şi aplicări greşite ori unilaterale,
exploatate cu
multă
sari.

vâlvă şi cu aparenţă

de succes

de

către

adver-

“Dacă eu nu m'am înşelat, dacă am izbuti
t să mă orientez bine la încrucişările atâtor drumuri,
care proclamă

toate că duc la o reformă a Şcoalei
într'un spirit care
“să merite cu adevărat numele de
„activ“, mi se parea
îi găsit sub toate formulările divergen
te, două direcții

ale şcoalei active, 'foarte deosebite.
Și o direcţie şi alta dă muncii,
nuale, o însemnătate covârșitoare,

-

muncii fizice, maamândouă luând de

temelie pentru aceasta legea pedologică

“de neînvins

structiv,
Deosebirea

Munca

generală,

a imboldului.

al copilului spre acțiune, spre lucr
u con-

|

începe

acolo

manuală

să fie

adică

„aplicabilă

unde

principiu
oricărui

se

pune

problema:

al şcoalei,
studiu,

ori

metodă,
să

fie

obiect esenţial de predare, aproape
unic sau care să
subjuge pe toate celelalte? Cu alte
cuvinte, lucrul manual să. se predea pentru valoarea
lui educativă, în
scop îormal, ori pentru valoarea lui
de utilitate practică,
IT
1) Din „Pentru Inima Copiilor“,

4
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în scop material ? Poporului să-i dăm cultură generală şi, deci, şi o instrucţie manuală numai întrucât conlucrează la aceasta, ori o cultură practică, esențialmente,
„dacă nu exclusiv utilitară, cum o cer vremurile, şi deci,
"atunci mai mult cultura. muncii practice?
O

direcţiea

şcoalei

muncii

sau

a şcoalei

aciive

a

adoptat principiul formal: lucrul manual principiu ge„neral, metodă educativă a şcoalei. Pentru partizanii
acestei direcții, munca fizică, activitatea manuală trebue să ocupe un loc mare în şcoală, pentrucă ea constitue o excelentă educaţie şi a “spiritului şi a inimii.
O excelentă educaţie, întâi fiindcă se armonizează
periect cu îirea copiilor, înclinată covârșitor spre ac:
țiune ; al doilea, pentrucă ea pune în îuncţiune puterile
spiritului în gradul cel mai mare şi, deşteptând în copii.
sentimentul valorii sociale a muncii și al greutăţii ei,
„seamănă în inimi sămânța marilor virtuţi sociale: sentimentul de solidaritate şi altruismul activ. Comunicând
noţiunile diferitelor studii cu ocazia unei activităţi. manuale, concentrându-le în jurul ăcesteia, şcoala urmează
legea culturii umane generale, în virtutea căreia munca
a
premers
inteligenţei, invenţiei,
raţiunii, necesi-

tăţile vieţii
născocească

practice zilnice au îmboldit mintea să,
unelte multiplicatoare de producţie, să

observe fenomenele naturii; şi raporturile lor cauzale
şi să născocească, pe temeiul aflării acestor raporturi...
cauzale, aparate, maşini care să facă cu putință utilizarea forțelor naturale, pentru sporirea bunurilor şi a .
| tuturor înlesnirilor vieţii, oricând, oriunde şi pe o scară
„cât mai întinsă.
In scurt, cu :0 formulare tilosotică, această direcţie
susține:
Primatul voinţei, în sensul larg al. vorbei, primatul
“acţiunii asupra, celorlalte îuncţiuni sutleteşti, asupra sentimentului şi ideii.
Viaţa constă în mişeare.
Intreţinerea . ei se face prin
“Şcoala activă
3

|

PR

7
,
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“mişcare.
Mişcarea duce fiinţa, întâi instinctiv, în . atingere cu -utilităţile, cu obiectele ce-i pot potoli trebuințele
vitale. Atunci ia cunoştinţă de lucruri —. prin sensaţii
Şi intuiţii — şi concomitent se naşte în ea şi un senti-

ment:

de plăcere, dacă lucrurile atinse îi satisfac ace-

ste trebuinţe vitale, de durere,

dacă nu i le satisfac în-

deajuns sau i le contrariază.
Deci sensibilitatea şi inteligența

|
|
derivă din. mişcare,

iar. aceasta are rădăcina întiptă adânc de tot în ființă,
în
instinctul ei de conservare. Durerile şi plăcerile, spune
Ribot, sunt semne sau îndicii că trebuinţele vitale sunt

contrariate

sau

potolite de obiectele

imprejmuitoare,

iar sensaţiile, intuiţiile, percepțiile, reprezentările acestor
obiecte, şi care se produc consecutiv mișcării — deci

ca electe ale ei şi concomitent cu

durerile şi plăcerile

— servesc ca să transforme incetul cu încetul mișcar
ea
din instinctivă în reflectată. După această filosofie voluntaristă, sentimentele şi reprezentările sunt fiice
gemene de o mamă, care e voinţa, mişcarea, instincțul de
conservare.
După o experiență sau câteva experienţe
ale fiinţei, negreşit că mișcările devin acte de voinţă
propriu zisă, voluntară, într'un grad mai mic sau
mai

mare raţională, încetând sau pierzând. din caracterul
său instinctiv. Dar faptul că, reprezentările dirig pe

urmă voința, raţionalizând-o până la un grad oarecare,
nu ascunde .de loc origina lor primă, voința de
viaţă,
instinctul de conservare, al cărei primat rămâne, deci,
. neindoios.
”
!
i
„In cele din urmă rostul vieţii e să se păstreze şi
să |
se desvolte cu cea mai mare intensitate, şi aceasta
în
ambele ei înfățișări, atât în cea trupească cât şi în
cea
“spirituală. Ideile şi sentimentele sunt călăuzele acestei
porniri de convervare, după ce au luat naştere din
ea.
Totul derivă din voinţa de a trăi, din acea tendinţ
ă a
fiinţei de a persevera în viața sa, cum spunea Spinoz
a

în Etica sa..

o

.

.
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_ Cealaltă tabărăa şcoalei muncii, deși pornind. dela
„aceeaşi constatare a imboldului copilului spre acțiune,
_dă loc mare, precumpănitor, muncii în şcoală, făcând-o |
riguros şcoală de lucru manual, pentru consideraţii cu
totul practice, [utilitare, nu: pentru 'consideraţiile etico-.
pedagogice, pe care se sprijină prima : direcţie, sau în
mod cu totul secundar pentru acestea.
Cea dintâi subordonează munca - educației, exerciţiu- |
lui funcţiilor spirituale şi o cultivă numai, sau în pri-.
mul rând, pentrucă e foarte proprie să ducă acest exercițiu până la maximum.
Cea de a doua subordonează
educaţia muncii, pe care o cultivă în primul- rând pentru utilitatea

ei practică, pentru satisfacerea unor cerinți

- sociale poruncitoare, pentru satisfacerea spiritului economic material al vremii, și în mod secundar pentru .
valoarea ei educativă. Cum se vede, e o deplasare a certrului de greutate dela o direcţie la alta în ce priveşte
munca; una îl pune în educaţia pe care o poate ea da,
alta în utilitatea ei practică.
Dacă una se ridică cu tărie în contra învățământului teoretic pur, contra ştiinţei
„moarte, comunicată numai prin urechi şi ochi şi cu unealta

exclusivă a cărţii, şi dă loc mare muncii, lucrării Co-,
pilului, experimentării lui proprii,o face în primul rând
spre a pune şcoala în armonie cu spiritul copilului, care
e activ, productiv, cu poftă neinvinsă şi cu plăcere mare
pentru creaţie, pentru construire în sensul “propriu al
al vorbei: „Prin proprie activitate la independenţă și
personalitate“ e deviza ei.
Acum, că educaţia, prin
muncă fizică, duce şi la foloase practice, materiale, prețioase, ea nu are decât să. se bucure de aceasta, dar

nu

aceasta ii e ţinta

supremă.

Dacă

cealaltă

se ridică

şi ea tot cu atâta tărie in contra învăţământului teore"tic pur, cărturărese, şi cultivă. şcoala muncii manuale
întrun grad precumpănitor, o îace in primul rând pentru a pune instrucţia în armonie cu necesităţile sociale
ale vremii, spre a forma oameni muncitori cât mai pro-
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ductivi,. meseriaşi, „agricultori, comercianţi.
Că munca
fizică e în: acelaşi timp şi educativă a spiritului, acest

lucru nu poate să-i rămână indiferent,

dar

nu ținteşte

direct la aceasta.
Scuri vorbind, o direcţie e activistă din consideraţii
etico-pedagogico-iilosolice, dar care nu contrariază pe
cele practice; cealaltă e activistă, din consideraţii economico-sociale, care, negreşit, nu dispreţuiese pe cele
„etico-filosofice, dar riscă — primejdia e aproape-— să
le reducă la neant, pentrucă e în firea materialismului,
a utilitarismului nesațiul.
“Şi o societate cuprinsă de nesaţiu
pe povârnişul acesta utilitarist, ajunge repede să se închine numai viţelului de aur.
Dacă aceasta nu motivează în deajuns înrolarea noastră în tabăra şcoalei active spiritualiste, “consideraţii
mai amănuuţite vor încerca să întregească pe cele de

„azi în alte articole,-O obiecjie, însă, trebue să întâmpin azi
a la urmă: .
"Dacă rădăcina adâncă a vieţii psihice e în viaţă, în
general, în pornirea ei de a se menţine și spori, atunci
din rădăcina aceasta nu se poate naşte decât o şcoală
practică, utilitară,. care să inlesnească menţinerea
Și
sporul acesta în gradul cel mai mare.
Aşa ar îi, dar în desfăşurarea ei viața umanăa dobândit şi un organism spiritual complicat şi, deci, legea conservării vieţii impune şi menţinerea şi sporirea
acestui organism. N'a ajuns o parte însemnată din ome- .
nire să poseadă un mai aprig instinct de conservare”
spirituală, etică, decât de conservare fizică — exemplul.
Belgiei în marele războiu — şi nu e vizibil că evoluţia
omenirii mergând spre o progresivă spiritualizare, in-

stinctul de conservare 'etică
înaintea celuilalt?

o „va

lua din

ce .în „ce.

Aşa dar, muncă, consiruire, plăcere de producţie cât

de

+
x

-
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multă în scoată, pentrucă e psihologică această mumncă şi mai ales pentru virtuțile ei educative, şi sub

raportul

sentimentelor

inteligenţei.
Munca mijloc —
7

şi sub

raporiul

viaţa intensă SCOp. .

desvoltării

ȘCOALA UNICĂ +)
Reflecţii pe marginea reformei școa
lei normale, concepulă în timpul ministerului prof.
W. Iorga ..:
S'a depus, şi poate că până la apari
ţia acestor rânduri va îi şi votat, un proiect de
lege, care retormează |
învățământul normal, desființând
cursul lui interior şi
menţ

inând -numai pe cel superior.

Pe

viitor ar

fi ca
normaliştii-să se recruteze dintre abso
lvenţii gimnaziilor.
Aceasta e esența reformei.
,
|
Mă simt. îndemnat să mă amestec
şi eu în discuţia,

unei asttel de reforme, |

a

Nu. odată am s>us, că dacă îelur
itele retorme SŞcolare
ce s'au incercat du pă războiu,
n'au dat rezultate, pricina

e că la rădăcina lor n'au stat princ
ipii radicale,. curajul unor inovaţii întregi, ci numai
veleităţi timide de
schimbare şi spiritul de compromis.
Cu temelii așa de
şubrede, reformele nu puteau îi, în
fond, decât „compromisuri“.
De aceea ele s'au Și reluat mereu,
şi: aşa
trăim de mai bine de un deceniu
sub zodia maniei re-

formatoare. . Dacă dela inceput se concepea
şi se realiza o retormă pe bază de principii psiho
logice, pedagogice

şi sociologice! radicale, se creia
un: organism
Şcolar unitar, în. care nu mai avea
cum să se facă breşe
. reformatoare dela ministru la minis
tru. Negreşit, o reformă .şcolară nu poate îi concepută
ca ceva rigid, țeapăn şi la adăpost de un ritm evolutiv
viu. - O reformă
1) Din „Pentru Inima Copiilor“,

-
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şcolară, şi mă refer. mai mult la

programe şi. metode

reforma

şi spirit: didactic,

lăuntrică,: de

are suişuri

şi

scoborişuri, ondulaţiuni ce pleacă) din contingenţe. psihologice..nespus de variate. Propriu vorbind,: o reformă
şcolară” interioară nv s'a. făcut, ci se face” mereu.. “Nu
i se poate întrevedea un capăt terminus, căci nu se
poate concepe o evoluţie, care să se termine.
. In ce priveşte însă cadrul exterior al retormei, eta" jarea, gradelor de învățământ şi articulațiile. lor orga- nice, acestea, trebuesc, fără îndoială, îixate pe 6 perioadă
de timp mai indeiungată.. E posibil să se creeze un

cadru organizator, care să dureze decenii;

Schimbarea

lui la intervale prea apropiate, însă, n'are decât conse" cinţe dezastruoase. Viaţa școlară se. turbură și. se, zăpăceşte, şi anarhiaîi paşte paşii.
Fireşte, s'ar putea ridica o.obiecţie pornind -din cunoașterea psihologică a oamenilor noştri de stat. Cu ce

s'ar mai remarca miniştrii dacă n'ar veni fiecare cu re-

forma lui ? Cu psihologia aceasta vanitoasă,

putea să

se îacă o reformă de organizare cât de. bună, ea nar
___ fi dăinuit; căci cum şi-ar mai fi justilicat ministrul ur- mător prezenţa lui în îruntea departamentului?
Cine poate îi satisfăcut numai cu rolul, ce pare prea
mic, de a administra bine un departament, de a-i cunoaşte bine, amănunţit, resorturile şi de a le pune serios în mişcare?
Eu, însă, am naivitatea să cred că.
o reformă, concepută radical şi realizată aşa, dela început,. ar îi pus un zăgaz maniei reformatoare. Mai înțâi,
ea sar îi putut realiza printr'o concertare a tuturor personalităților politice şi didactice de îrunte, chiar, dacă
“pentru această concertare ar îi fost necesare discuţii :
ample şi prelungite mult în timp. Dar şi în ipoteza
irealizării. acestei concertări, tot ar îi fost foarte! greu

să se mai vină cu mici reforme după o retormă totală
radicâlă, căci ar îi sărit în ochi ridicolul unor încercări
de a cârpăci o haină așa de bine croită

dela început..
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Acum

să vedem

de tot dela, început:

care ar îi fost

această croială bună..

Care sunt acele principii radicale,

de care ar fi fost greu să se atingă prea curân
d o altă.
reformă?
ai
.
i

Cel. dintâi principiu care trebue să stea
la baza unei
reforme şcolare, e principiul psihologic
, al armoni-

zării

organismului! Şcolar

cu

natura:

sufletească

a

elevilor. Psihologia, Ştiinţitică modernă
pare a îi do-:
vedit—zie „pare“ pentru a nu întrebuinț
a expresii prea
dogmatice întrun domeniu de fapte cu carac
ter aşa de
mobil şi viu dinamic, cum sunt faptele
sufleteşt
— pare
i
a îi dovedit, zic, că evoluţia psihică a
copiilor are un
caracter relaliv asemănător până la vârst
a pubertăţii,
14 sâu 15 ani. - Fireşte, şi până atunci Sunt
între copii
diferențieri. Dar dela vârsta pubertăţii, ele
se reliefează,
puternic şi evoluează în temp
: destu
o l de: rapid spre .

aptitudini de specializare. Şi, fireşte, copiii
devin ei
înşişi conştienţi de aceste aptitudini, fiindcă pulse
ază viu

din adâncul sufletului lor, la o vârstă când
conştiinţa de
sine e, orice s'ar: zice, “oarecare realitate.
Mult mai
mult în orice caz, decât la vârstă când termi
nă şcoala

primară, 11 ani, şi. când, după organizarea actuală a
în-

văţământului nostru, cu şcoale așa de ditere
nţiate după
"Şcoala, primară -de 4 ani, ei sunt puşi să-și
aleagă vii-

- toarea carieră.

”

„Să-şi aleagă“a e o expresie cu totul eutemistic
ă. Nu.
poate îi vorba de aşa ceva la vârsta de 11
ani. „Alegerea“ o îac părinţii, nu însă după un exam
en . psihologic de aptitudini, pe care nici nu sunt pregăt
iţi, în
imensa lor majoritate, să-l facă, şi nici nu
l-ar putea
„ ace, chiar de ar şti să-l facă, pentrucă n'ar
îi la acea
vârstă deloc revelator. Alegerea se îace după
prognosticul practicităţi
spre
i care îndrumează şcoala aleasă.
"Cred că e absurd, psihologiceşte, să se difer
enţieze

atâtea îeluride şceoale din trunchiul

* primare de 4 ani (la vârsta, de 11
bă

.

comun

al şcoalei

ani), fiindcă e absurd

să decidem

la aceă

vârstă,

care

copii

„vor
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îi“ buni

de

învăţători, care. de meseriaşi, care de cultura, generală
a liceului, etc. .
- Având în vedere evoluţia psihologică a copiilor, relativ asemănătoare până la 15 ani, trebue să construim
“până la. această vârstă un organism şcolar unitar, şcoala
unică... Aceasta e şcoala realmente. psihologică. Şcoala
diferențiată dela 11 ani e o şcoală total antipsihologică
şi ignorarea psihologiei se răzbună adesea sub îorme
deosebit de dureroase şi primejdioase : sau la sfârşitul .
şcoalei speciale, pe care au urmat-o, elevii îşi descoperă deodată altă vocație, şi atunci iac toate storțările
“să dezerteze din cariera ce li s'a ales; căutându-şi alte
drumuri, şi aceasta nu se poate face fără adânci crize
suileteşti ; sau se resemnează să intre într'o carieră în
îond detestată
sau în orice caz nesimpatizată, şi atunci
devin în ea repede nişte rataţi şi declasaţi. 'Intâmplarea poate face, desigur, ca să şi coincidă alegerea pă- rinților
cu aptitudinile. sufleteşti ale copiilor, ce se vor
revela mai târziu; dar şcoala, ca organism social con- ştient, nu trebue să conteze cu întâmplarea, ci cu o relativă certitudine, atât cât e cu putinţă
în domeniul aşa
de subtil şi greu precizabil al realităţilor suileteşti. -O şcoală unică până la vârsta de 15 anie psihologică,
pentrucă nu sileşte pe copil la o specializare prematură şi, adesea, contrară firii şi temperamentului lor. Şi
concep această şcoală unică programatic aşa întocmită,
încât

să dea

posibilităţi

de a

trece,

la 15

ani, în

orice

fel de şcoală specială, după aptitudinile . ce au avut
timp să se deslușească până la acea vârstă.
Va. îi
adică o școală cu -program
teoretico-practic:
şi de

“muncă intelectuală, de cultură cărturărească, şi de muncă
manualăşi gospodărească. Prin însuşi contactulimultilateral al spiritului lor cu tot felul de discipline :. şi teoretice şi practice, elevii se vor selecta : aproape. dela
sine în cursul şcoalei unice, spre şcoalele de specializare
cp

it

:
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La absolvirea, şcoalei | unice, de-o
durată
(7—15), elevii vor primi un certi
ficat, care

fica

în ce anume ramuri

de activitate. ei au

de':8 ani:
va speci-

doveait
aptitudini marcante.
|
Da
|
Din această școală unică — să-i zicem
de
bază
—
se
vor

ramiliea, ca dintr'un trunchiu comu
n, şcoale speciale
de grad secundar, şi de grad supe
rior din acestea din

urmă, așa cum se vede în următorul
tablou:

IL. Şeoala-unică, de bază 8 ani (7 - 15
ani),
II. Școala specială de grad secundar :

a)

Şcoala

b)
c)

d)

e)
f)
III.

de arte şi meserii

Seminar (4 ani);

o

(4 ani);

Liceu (4 ani);

Şcoala normală (3—4 ani):

Şcoala de comerţ gr. II (4 asi);

Şcoala protesională de fete (3 ani).
Invățământ

superior :

__4)
Academie profesională pedagogică,
de 2 ani, peniru absolvenţii școalelor de meserii,
ce vor să se destineze carierei de maeştri la aceste
școale.
b) Facultatea teologică pentru semin
arişti ;
-€) Diferitele facultăţi pentru liceişti
;
d) Academie pedavogică, de 2—3 ani
pentru nor-

malişti :
€)

Academie

comercială

Şcoalelor comerciale.

[)

Academie

de 3 ani pentru

pedagogică profesională

ventele şcoalelor proiesionale,

absolvenţii

pentru . absol-

ce vor să se facă

maestre
la aceste şcoale, . Eu sunt adânc convins, că la vârsta de
15 ani tinerii

îşi pot da

mai bine seama de aptitudinile
„vârsta de 11 ani, Şi că. işi vor alege (de lor, decât la
astă dată fără
semnele
citării)
mult mai mulţi
- După această
"din configuraţia

şcoala specială de grad secundar
, cu
sorţi de ao face in raport cu vocaţia
lor,
concepţie, a; şcoalei unice, ar disp
ărea
învățământului “nostru cursul inte
rior

|

-

E

107
dela toate şeoalele, care acum se zic de grad secundar:
dela normale, seminarii, licee, profesionale, etc.
In lumina acestor principii judecând reforma, ce se
proectează, a, şcoalei normale, naş putea să mă ridic
în contra

ei.

E

"Dar. ca şcoala normală, de tip curs superior, să fie
o școală

temeinică,

serioasă, ea

nu

trebue grefată pe

actualele gimnazii, care sunt cu. totul departe de a
avea spiritul, descris mai

sus, al școalei unice...

Din

gimnaziile actuale nu s'ar putea recruta normalișii,
care. să nu înșele așteptările.
Din şcoala unică ar
intra în şcoala normală elevi, care au făcut şi lucru
“manual, și grădinărit, şi învăţământul experimental de
laborator, îu fizică şi chimie,. şi care iși vor îi însușit
bine şi elementele de cultură generală.
Altă formaţie,
mult mai adaptabilă şcoalei normale, vor avea absolvenţii şcoalei unice, decât ai actualelor gimnazii amorte.
Obiecţiile de căpetenie vor îi, ştiu, cele de ordin financiar.
Intr'un studiu publicat în revista „Școala și
viața“, am întâmpinat şi această obiecţie, şi pe baze de
“date bugetare mi s'a părut că pot susţine că, poate nu
cu prea mari cheltuieli peste cele de acum, şcoala unică
sar putea realiza, căci ea, deşi obligatorie, ar aduce o
mai mare concentrare de material didactic, de mo„bilier, de clădiri, de laboratoare şi ateliere, de tere-. nuri de experienţe agricole şi de personal didactic.
Se poate să mă înşel, nu sunt financiar. Dar dacă
toată: lumea recunoaște că numai școala psihologică e.
sănătoasă şi rodnică, nimic nu trebue să i se împotri- .
vească, mui ales bugetul nu, căci sunt alte izvoare de
“economii mul mai puțin dureroase şi primejdioase. |

„ALTĂ ȘCOALĂ)

!

In auzul normaliştilor

răsună

multă: vreme

după ce-

„ au ieşit din şcoala normală stereotipele
principii: „Invățământul trebue să fie intuitiv, solid,
durabil,: practic,
concentrat,“ ete., ete. In locul acestor princ
ipii intelec“tualiste, eu aş vrea să li se dea unul, care,
dacă le-a.

pătruns în inimă,
învățământul

celelalte devin

să pătrundă

pentru ei o jucărie:

totdeauna

în

înima co-

numai

inimă, - un

piilor.
Aceasta e taina, marea taină a pedagogiei
şi:
didacticei.
Ca să pătrundă, însă, în inima copiilor,
învăţământul trebue să pornească întotdeaun
a din inima. -

învățătorului,

iar

învățătorul

să

fie

vrăjitor prin. darurile ei. Dar cine se
normală de aşa ceva! „Invățământul
centrat“ ; „învățământul trebue să fie
mântul trebue...“
Şi acest „lrebue“

Şeşte.

Ei bine, nu

mai „trebue“

îngrijeşte în şcoală...
trebue să fie con-"
gradat“; „învăţă-nu se mai stfâr-

nimic

în

educaţie

şi.

insirucţie, nici pentru copii, nici pentru învățători
. Afară.
din școală cu: obligativitatea, cu silnicia,
cu, programul
uniform,cu metoda
- fixă şi generală, cu acel „trebue“
„fără de sfârşit. Copilului trebue să-i placă
ceeace în-.
vaţă.— Fără de voie lunecai şi eu cu acest
„trebue“ în.
făgaşul vechii pedagogii. Vreau să spun,
că ceeace nu.
găseşte 'ecou sin inima copilului, n'are ce căuta
în şcoală;
Şi nu găseşte ecou în inima copilului lecţia
, prin care.
i se aminteşte mereu că e Şcolar, că la
şcoală învaţă,

că în

şcoală

1) Extras

se

găsesc

din Lamura.

tablă,

bănci,

catedră,

sobă,
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| tablouri. Cine a deschis cărțile de citire şi abecedarul,.
ştie 'câte pagini, ca acestea, de descrieri uscate și fără
de viaţă sunt în ele. Nu găseşte ecou în inima copilului lecţia în .care i se spune, ceeace el ştie foarte
bine, că pisica are ochi, trup, coadă, patru picioare,.
ghiare ascuţite şi că e folositoare; nici că nucul are rădăcină, -tulpină şi coroană şi că şiele folositor — generalizare

obicinuită

la toate

şi fireşte, nici că grâul se
făină se îace pâine.

lecţiile

macină

de

la

îelul acesta;—

moară

şi că din

„ _“ Nu găseşte ecou în inima copilului tratărea acestor
lucruri după acelaș plan — neschimbatul, eternul plan
—

şi. cu aceleaşi întrebări calculate matematiceşte.
Nu găseşte ecou în inima copilului nici lecţiă din
clasă. în care i.se defineşte: ce e pas sau trecătoare,
vale şi munte, câmpie şi movilă, lac şi insulă, platou Și
poiană, orizont și puncte cardinale.
|
"'—. Mă găseam odată într'o cofetărie. La o masă, fetița cotetarului, şcolăriță în clasa II-a primară, își „în„văţa“ lecţia la geografie. 'Ţinea cartea în mână, cu.un ..
deget pe pagina cu „orizontul“ şi cu celelalte pe copertă.
„Citea, şi iar citea: - „Locul und se' împreună cerul cu
pământul se-numește orizont.“ Apoi închidea cartea şi
“repeta, definiția pe de rost. Când i se părea că greşește,
o redeschidea, mai citea odată, iar o închidea şi rostea
" papagaliceşte: - „Locul unde...“ Mă uitam la ea lung.
Când m'a observat, i sa părut că greşeşte, a redeschis
cartea, a citit din nou şi iar a repetat pe dinalară. La

urmă, cu un-ton
Şi lecţia era

de biruitoare,

învățată.

zise:

-Mă, 'ntreb

de „tocire“ a memoriei, a fost

însă:

„acum e gata!“
lecţia

aceasta

sădită de învăţătoare în

inima copilei? Ieşit-a învăţătoarea cu fetiţele ei afară,
în curtea școlii, pe la un apus de .soare, în strălucirea -

de îoc a cerului, şi arătatu-le-a ea orizontul aşa cum se
vede acolo? Apoi, -dac'ar îi făcut-o, ar mai îi stat fetița cofetarului să repete de zece ori pe dinafară detiniţia,
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seacă a orizontului din carte? Dacă
aşa se'nvaţă geo„grafia, pe foc cărţile de geografie,
şi, dac'ar atârna de
mine, n'aş aproba de aci încolo Niciu
n manual de geografie! L-aş interzice.
Nu găsește ecou în inima copilului,
nici definiţia, că

para
p lele

sunt

liniile

care

ori

cât s'ar -p relungi

nu

se'n-

g
tâlnese niciodată, dar ar găsi ecou
fără de stingere
lecţia, aceea care, într'un oraş.ca Bucur
eştii, ar. porni
dela liniile paralele ale tramvaielor,
ori ale şinelor de
drum de îier, dela, dâra 'automobilel
or şi trăsurilor, iar
„la ţară dela urmele ce lasă căruțe
le
'pe pământul ud, .
dela marginile şoselelor, dela reze
mătoarele podurilor... Dar dela câte lucruri dia dome
niul vieţii zilnice,
nu s'ar putea pleca!
„

Nu găseşte ecou în inima copilului, nici
problema

că
un negustor a vândut atâtea oi ori atâţia boi,
cu preţul
de

atât. unu, şi i se cere să socotească
cât-a luat peste
tot; va găsi, însă, un ecou, ce nu
se va stinge iarăși
niciodată, o lecţie de aritmetică atunc
i când, inainte de
a trece la operaţiile matematice, învăț
ătorul ar stârni
între copii o discuţie vie şi familiară
despre solidari-

tatea tuturor ungherelor pământului în prod
ucerea măr-

-

furilor, când ar face să „deiilezeîn
imaginaţia. copiiilor
cetele nenumărate ale muncitorilor
de toate culorile şi
de toate graiurile, care pun mână. de
la mână pentru a
făuri condeiele de scris, hârtia cărţilor,
cerneala, literele
Şi presa, băncile şcolarilor, nasturii
hainelor, gumele cu
care ei, micii şcolari, şterg desenuri
le greşite, bricegele
cu care îşi ascut crejoanele. După
o introducere aşa de
vie, ar urma socotelile felurite, care
ar duce la stabilirea costului unui creion, al unui
toc, al unei peniţe,
etc. S'ar vedea de către copii în acela
ş timp şi feluritele operaţii prin care a trecut fabri
carea unei peniţe și
costul succesiv-al acestor operații,
până s'ar socoti costul
uneia dintre acestea.
Nu găseşte ecou in inima copilului,
nici definiţia ver-

i
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bului după ce s'au scris câteva propoziţii pe tabiă — în
care desigur „şcolarul“ şi „învaţă“ nu lipsesc— şi s'au
subliniat vorbele cu pricina, storcându-se cu cleştele

întrebărilor

solemne

nota

cazuri. Va găsi, însă, un
matică în care s'ar scoate
abundență copleşitoare de
bunăoară, ar aduce vorba

conversaţie

asemănătoare

a îeluritelor

ecou nesfârşit lecţia de graîn reliet viața verbului dintr'o
intuiţii verbale. Invăţătorul,
despre actul mâncării, şi, prin

liberă, ar face pe copii să rostească “toate

actele parţiale ' din care se compune actul mâncării:
Mama ne poiteşte la masă. : Ne adunăm toţi. Ne închinăm şi ne aşezăm. Se aduce supa. Ne punem şervetul

la gât. Luăm lingura în mână. -O cutundăm în farfurie.
O ridicăm
stoasă.

la gură.

Mâncăm

Sorbim
şi

din ea.

alte mâncări.

Supa e foarte guNe

ştergem

cu

şer-

-vetul la gură. Mestecăm cu dinţii. Ne-am săturat., La:
sfârşitul mesei ne închinăm iarăși, mulţumim tatei și
sărutăm mâna mamei. Apoi ne sculăm și ne ducem în

curte.

Cerul e vesel şi noi ne jucăm.

Putem tot aşa să aducem vorba despre jocul cel mai
drag al copiilor, jocul de-a soldaţii, bunăoară, şi tot
astiel, printr'o 'conversaţie liberă, vie şi inlănţuitoare,
s'ar revărsa- mintea într'o ploaie de propoziţii fermecătoare : Ne impărţim în două cete. Noi facem pe Românii,
ceilalţi îac pe Turcii. Gornistul sună, de atac. Ne repezim la dușmani.
Când isprăvim muniţiile, ne întoarcem să mai luăm. Şi Turcii se bat bine.. Multă vreme.
nu-i putem dobori. In cele din urmă îi biruim.
Ce

chiote de bucurie!
„Ori actul dormirii:

Am

E
terminat

_
lecţiile de învățat,

Tata îmi spune să mă duc la culcare. Intru în odaia.
mea. Incep să mă desbrac. Imi aşez hainele pe scaun.
Mă îmbrace cu cămaşa de noapte. Spun „Tatăl nostru“.

Mă

întind în pat.. Nu trece

mult şi aţipese.

Tot mai.

aud ce se petrece în jurul meu. Mama vine binişor şi.
se apropie de pat. Se uită dacă am adormit şi mă bine-
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cuvântează.
După asttel de intuiţii verbale, definiția
verbului răsare: dela sine, luminos,
viu şi. foarte atrăgător.
Se
N
Azi însă mai nimic din ceea ce se învaţă,
din cauza
modului cum. se învață, nu găseşte
ecou în, inima copilului. Şi aceasta pentrucă se iau
drept bază legile
inteligenţei, în loc să se ia sentimen
tul, care e atotputernic la copii. Dacă s'ar lua în seam
ă inima copiilor,
sentimentul lor, ar fi în şcoală mai
multă povestire,
mai mult joc, mai multă plimbare,
mai multă poezie,
mai mult sentiment religios, mai
multă muzică, mai
multă artă. Şi, fireşte, mai multă
libertate, mai. multă
prietenie între învăţători şi şcolari,
mai multă colaborare între unii şi alţii. Şi, ca urma
re: firească, legături

nepieritoare.
o.

|
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ORE PLĂCUTE DE GRAMATICĂ ')
In cel dintâi articol am schiţat, în fugă, ce gramatică
"ar fi aceea care ar găsi un viu şi puternice ecou în inima
copilului, devenind din searbădă, abstractă, uscată şi,
deci, plictisitoare, vie, intuitivă, plastică, substanțială Și, deci, plină de interes.
O gramatică transplantată. şi cultivată: în domeniul
„vieții zilnice a copilului. In ceasurile de gramatică,
“învățătorul va ţintui mintea şi inima copilului, dacă va
. întreprinde o călătorie imaginară prin toate ungherele,
vieţii copilăreşti, şi va răscoli toate şiragurile de imagini ce se leagă de această viaţă. In condiţiile ce vom
vedea îndată, ele ţâșnesc aiât de numeroase, explodează aşa de -puternic, în haina cuvintelor şi propozi- -

țiilor intuitive, încât e greu să mai opreșşti pe copii.
Plăcerea de a veni îiecare cu contribuţia lui de ima'gini şi de cuvinte e aproape de neînvins. Şi trebue s'o
__potoleşti, tăgăduindu- -le că ai să-i asculți pe toţi, altădată, ori cerându-le să- ţi comunice în scris cele ce dau
năvală afară, din inima şi din amintirea lor.
” Aceasta importă mai mult la gramatică: întrebuinţarea
vorbelor în' referire la domeniile realităţii, stârnite de
asociaţiile cu' viaţa de îamilie a copilului, cu viaţa. so„“cială, cu viața străzii şi uliţei, - cu aceea; a satului ori
orașului lui în general.
“Nu importă ca şcolarul să ştie; bunăoară, definiţia,
adjectivului. Şi de nar afla niciodată, sau şi de ar uita
- 1) Extras din Lamura.
Şcoala activă

-

e

!

i

o

8
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repede şi pentru

totdeauna,

acest nume

întrebuința totuşi adjectivul

pedant,el va

bine, cu rost, din belşug,

„dacă învățătorul va fi avut

măestria

să-i trezească in-

„_teres pentru
. această categorie de cuvinte. „Şi-i poate
trezi acest interes, dacă începe: să se plimbe
cu el,
câteva ore întregi, prin labirintul. imaginilor
depuse în
amintirea lui de sensaţiile de însuşiri sau de
calităţi ale
lucrurilor, din cercul lui de intuiţie, sensaţii
mijlocite

de toate simțurile lui externe, ba şi de cel intern.
1.

Simțul

văzului. mijloceşte

cunoaşterea

formelor,

culorilor şi a mărimilor. In deosebi pentru culori
copiii

„simt cea mai puternică

atracție,

De aceea. şi numele

culorilor le vine uşor pe buze. Intreabă-i ce culoa
re are
zăpada

meni

şi ce alte

lucruri

mai

sunt

albe, şi te vei po-

cu un potop de exemple, cu un val: .

a) Ce lucruri sunt albe:
Zăpada e albă,

Hârtia, e albă,

Varul e alb,

-

Crinul e.alb,

“Mărgăritarul e al9, - Făina e albă,
Ghioceii sunt albi,
Laptele-e alb,
Dinţii curaţi sunt albi.

Toate aceste exem ple se scriu pe tablă, şi le
scriu şi

copiii pe caietele lor,

N

Lucrurile albe nu rămân totdeauna âlbe, se decolo-

rează. sau se murdăresc. E destul să pomeneşti
de
această transformare, şi alt potop . de adjective
se

. Yevarsă:

Da

b) Cum ajung unele lucruri negre sau se
decoloreazti:

Rutele murdare sunt negre,

Mâinile nespălate

sunt negre,

*

:

|

|

|

„45

+ Unghiile 'necurăţate sunt negre,

»

Zidul vechiu. e negru,
Zahărul

ars e negru,

E
Hârtia veche e galbenă,
Ghioceii veşteji sunt galbeni, ete.
Astfel,

amintirea

transformării

culorii

albe

a lucru-

rilor, prin. murdărire sau decolorare ori amestec, aduce
pe planul întâi al conştiinţei alte adjective. Şi nu ştii
cum să mai pui stavilă, pornirii copiilor de a da exemple.
Din nefericire ora e prea scurtă!

c) Ce lucruri mai sunt negre:
- Şi
“Şi
Şi
Și
_Şi
Și
Și

cerneala e uneori neagră, |
unele haine sunt negre,
noaptea fără lună şi. stele e neagră,
corbul e negru,
o
unii 2ai, unii câini- sunt negri,
unele pisici: sunt. negre,
cafeaua turcească e neagră,

" Unii-o0chi sunt negri,

:

Coşarii au faţa neagră,
Cărbunarii sunt şi ei negri,

Mi se
trăiesc.

pare

că

ete.

acum: Şi vorba alb şi vorba „negru

d) Viaţa ambelor adjective e ȘI 1mai

pun în contrast:

intensă, dacă se

Oamenii negri din Atrica au dinţii: albi
La spălat, rufele negre se îac albe;
„Unele pisici sunt albe, cu pete negre pe
Cingătoarea. "e neagră, dar are cataramă
Tabla e neagră, iar creta. de scris albă;
Foile cărţii sunt albe şi rândurile negre,
“O

întrebare

asupra

drapelul . naţional

culorilor din

stârneşte

alte

ca laptele;
spinare ;
albă;
etc.

curcubeu

valuri de

ori

din

imagini de |
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pa

calităţi. Din asociaţie de imagini în asociaţia. de imaî
-gini, mintea copilului se plimbă cu. plăcere prin: lumea.
culorilor de toate nuanțele.
e) Ce lucruri roşii ştiţi 2.

- Mărul e roşu,
„Jăratecul

_

Sângele

Da

"Macul e roșu,
Unele vinuri sunt roșii,
“Cărămida

S

e roșu,.

e roșu,

_

e roșie,

Arniciul e roșu,
Unii trandafiri sunt roșii
Obrajii omului sănătos sunt roșii, etc.

Î) O întrebare iarăşi asupra transtormării lucrurilor .
şi culorilor dă prilej copiilor să “rostească din belşug .

Di

iar adjective:
Mărul crud-e verde,
Cel pârguit roșiatic,

"Şi cel copt roșu.

o

,

IE

Grâul necopt e zerde;
|
Grâul copt e galben-auriu.
Primăvara şi vara frunzele sunt verzi;
"Toamna se îac galbene şi roșii ca rugina.
Cerul senin e albastru;
a
Cerul noros e cenușiu.
A

Haidem acum cu copiii şi prin lumea formelor.
Ce
belșug de propoziţii cu adjective se revarsă și acum de
pe buzele : copiilor, dacă-i provoci să observe şi să-și

aducă aminte de tormele lucrurilor înconjurătoare ! .
a

8) Ce lucruri sunt rotunde:
Portocala e rotundă, (în înţelesul copilă“
Tes6, nu geometric strict)
“Măral

e rotund,

s

Ceasornicul

e rotund,

|

Fariuriile sunt rotunde,
Mingea -e rotundă,
Inelul e rotund,

.

*.

i

ete.

») Dar pătrate?
Masa e pătrată, (tot în înţeles copilăresc)
Tăbliţa e pătrată,
Peretele e pătrat, .

"Duşumeaua e pătrată, .
Grădina e pătrată, etc.
i) Imagini şi adjective din lumea mărimilor, în asociaţie prin asemănare sau prin contrast:

Lucruri mari:
Si
+
Pământul e mare,
Cerul e mare,
“Muntele e mare,
Stejarul e mare,

Calul e mare, ete.

.

j) Lucruri mici opuse celor mari:
'

„
!

Puricele e mie,
Elefantul e mare;
Piticul e mâs,
„Uriaşul: e mare;
Copiii

“Cei

:

-

din clasa I-a sunt

din a patra

-

.

mici,

mari;

|

Vrabia e mică, . !
Barza e mare; -.-

Da
N

- Movila e mică,
_ Muntele e mare;

Vara nopţile sunt mici, zilele mari;

Iarna nopţile sunt mari, şi zilele:mici.
-Răscolirea imaginilor de gust stârnește altă inundație

de adjective:
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Lucruri dulci: zahărul e dulce, mărul e
dulce, mierea e dulce, prăjitura e dulce, bomboanele
sunt dulci,
strugurii copți sunt duici, miezul de nucă
e dulce, mustul e dulce...
a
-

Lucruri acre: oţetul e acru, merele crude sunt
acre,

„agurida

acră.

e acră,

:

Amare:
amar,

castraveți

muraţi

sunt

”
chinina

sâmburii

e amară,

de prune

acri,

-

amari,

e

-

berea e amară,

sunt

lămâia

coaja

pelinul e
de nucă

e

amară...
Dintr'o plimbare prin “dumeniul imaginilor
. tactile:
“oglinda e netedă, fața mesei e netedă, ghiaţa
e netedă,
Zidul e aspru, creta e aspră, nisipul e aspru
.
Imagini în contrast din domeniul sensaţiilor
TMUSCUlare: Fulgul e ușor, piatra e grea; lâna
e ușoară,
fierul

e greu, lemnul de teiu e uşor, cel

de stejar greu...

Ceasuri întregi putem răscoli în chipul acesta
comoara
„. de adjective pe care sunt: stăpâni copiii
, fără ca ei să
se plictisească şi fără ca noi să ne zorim cu
stoarcerea
„definiţiei.

Recitarea ei nu. importă. Ceeâ'ce ne inter
esează e!
traiul cuvântului în viaţa zilnică. Din plimbarea
aceasta

prin toate domeniile, ne încredinţăm cu
adevărat
sunt de stăpâni copiii pe uzul: adjectivului.

E nevoie

vrem

oare

să învețe
să

de altceva
vorbească,

Ia copiii cei mici?

nu

să

cât

Noi

definească.

- Putem face ceasuri întregi de gramatică vie,
fără ca *
școlarii să simtă că facem gramatică şcolă
rească.

Când îl vu veni Şi ei rândul,

ce temelie

trainică va

„găsi această gramatică în exerciţiile
vii arătate mai sus!
- Dia lumea mai finăa vieţii sufleteşti putem
deslănţui,
tot aşa, un şirag neisprăvit de adjective.

In legătură cu atrăgătoare povestiri,

ori cu istorisiri

de ale copiilor, -prin discuţii familiare,
ajungem să înșirăm .atâtea şi atâtea calităţi suileteşti de
ale oamenilor

şi animalelor:

.

Si
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„ Sunt
cruzi,

oameni:

mânioși,

răutăcioşi,

Ori oameni:

bravi, viteji.

supărăcioşi, Tăzbunători,

posomoriţi,

nervoși...

|

cz

fricoși, sfioși, sau: „curajoşi, îndrăsneți o

-

Unii sunt: mincinoși, ascunși, vicleni; alţii: snceri,
încrezători, iubitori de adevăr.
|
Unii lacomi, alţii cumpătaţi;. unii deştepţi, alţii
proşti; unii îuţi, alţii domoli, unii îngâmfaţi, alţii
modești, 'unii cuminţi, alţii zăpăciţi.
Cu chipul acesta facem o plimbare şi prin lăuntrul
suiletului, trăind un fragment de psihologie vie, negreșit
în chip nedidactic pentru copii.
N'are nicio importanţă, la inceput, pentru şcolari, definiţia numărului şi genului substantivelor, dar are o
îvarte mare importanţă. întrebuințarea singularului şi
pluralului, a masculinului :și femininului: numai în asociaţie. cu realităţile imediate, trăite de ei.
"
Singularul e întrebuințat de ei, în vorbirea lor zilnică,
naturală, numai sau mai numai când sunt în „preajma
lucrurilor ce sunt o singură dată 'sau cână își, aduc
aminte de lucruri ce sunt o singură dată în satul sau
în oraşul-lor, pe stradă, acasă, în fiecare odaie...
.
Când am predat la gramatică - lecţia ' aceasta, despre
numărul substantivelor, - i-am întrebat ce lucruri sunt
numai odată în oraș, Şi îndată am „umplut tabla, Și ei
caietele :
|
Ce e o singură dată în oraş: un toişor de foc, o
gară, o poştă, o primărie, un primar, un prefect, o poliţie, un „regiment, un colonel, un 'episcog, o administraţie financiară, un: tribunal, un_seminar, etc... *
|
Ce 'e de mai multe ori în oraş: două şcoale normale, patru şcoale .primare, institutori, institutoare, profesoare, consilieri comunali, telegrafişti, băcani, „cofetari,
hoteluri, librării, croitorii, biserici, preoţi, ete.
_“ Astiel şi pluralul a răsărit din viaţa oraşului. Ca temă
pentru acasă, le-am spus să se uite bine prin odăile lor
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şi să serie

pe

caiete ce lucruri au numai câte unul, şi

ce lucruri au câte două sau mai multe.

Sie

Genul se face foarte interesant în legătură cu ocupațiil2 oamenilor.
Ce se pot face femeile: “Croitorese, spălătorese, pro=
fesoare, lăptărese, servitoare,
bucătărese,. precupeţe,
îlorărese, artiste, dansatoare, etc. *

Ce se pot face bărbaţii: plugari, bucătari, protesori,

funcţionari, servitori, vânzători, cismari, pictori, sculptori,

“cârciumari, artişti, ete.

”

„Verbul trebue să răsară
din activităţile: zilnice ale.
copiilor şi semenilor din. jurul lor. . Ce lesne curg
din |
gura.lor cuvinte ce denumesc lucrări, aruncând
numai .
întrebările acestea familiare: Ce va gătit mama îeri?

Ce face ea în bucătărie? Ce face când vin cunoscuţi

în vizită 2

Verbele:
copii de
duc ca o
Din toate
degetele

gătit,

bucătărie, “vizită, etc. sunt

pentru

o mare putere sugestivă de imagini, ele proscânteie electrică o mare explozie de verbe.
ungherele clasei și din toate băncile se agită
nepotolite, şi propoziţiile cu verbe pline de

-sevă intuitivă dau năvală. |
a
Dar și mai mare e interesul când îi plimbi prin lumea
basmelor şi poveştilor. O pildă: le-am istorisit mai de
demult; copiilor o poveste: Porcul încăpățânat, în care
|

era 'vorba

de o femeie bătrână, care a găsit un galben

şi care s'a. dus 'cu el la târg să cumpere un porc. A
cumpărat porcul şi ă pornit cu el spre casă,
Pe la mijlocul drumului întâlniră pe el o barieră şi
porcul nu vru să sară peste ea. Atunci ea legă porcul,
şi se duse mai departe, şi întâlni un câine, şi-l rugă să
"vină să muşte porcul, ca el să sară bariera. Insă câinele

„nu vru. Tot aşa un băț întâlnit în cale:i nu vru să bată

câinele, un foc nu vru să ardă băţul, o apă nu vru
să.
stingă focul, o vacă nu vru să bea apa, un măcelar
nu
vru să taie vaca, o funie nu vru să spânzure” pe
mă:

.

a

|

|

Ei

»

celar, un şoarece nu vru, să roadă funia; însă o pisică
îi făgădui să prindă şoarecele dacă îi va aduce o ceaşcă.
de lapte dela 0. vacă ce păştea pe câmp; vaca i-a făgăduit să-i. dea lapte, dacă-i va aduce un braţ de fân
proaspăt cosit. Baba i-a adus fânul, vaca i-a dat lapte,
„pisica, l-a mâncat şi apoi a alergat după şoarece; şoarecele atunci a alergat după îunie, îunia după măcelar,
măcelărul după vacă, vaca după apă, apa după toc,

“focul după băț, băţul după. câine,
muște,

câinele la porc să-l

iar” acesta de îrică a sărit bariera.

-- Toate persoanele şi lucrurile personiticate din această
povestire sunt asociate.cu acţiuni specifice lor: câinele
mușcă, băţul bate, tocul arde, apa stinge focul, vaca:
"bea apa, măcelarul taie vaca, îunia spânzură, şoare“cele roade, pisica mănâncă lapte, -vaca mănâncă fân,
femeia mulge. vaca. Apoi, când are loc desnodământul, „.
şi fiinţele şi lucrurile. personiticaie din poveste fac de
îrică ceea ce baba, le zugase, verbele ce arată aceste
acţiuni se repetă din nou: pisica alergă 'după şoarece,
şoarecele alergă să roadă îunia, îunia să spânzure pe.
măcelar, etc. :
|
Dar, în legătură cu povestea, aceasta, putem adânci
activităţile. acestor fiinţe şi lucruri:
Baba mătură prin casă, găsi un galben, se “duse cu
el la târg, cumpără un porc...
„Porcul: grohăie, mănâncă, râmă.
- Câinele: muşcă, lairă, sare, aleargă, păzeşte casa...
- Băţul: lovește, bate, ciomăgeşte,. vâjăie.
Focul: arde, dogorește, încălzeşte, luceşte, pâlpăie...
" Apa: stinge focul, curge, murmură, se revarsă, cară...
bolovani, fierbe, înneacă oameni, seacă. .
Măcelarul: taie vite, vinde carne, face cârnaţi, îşi,
ascute cuțitul, despică bucăţile mari de carne, cântă- |
reşte..,
Şoarecele:. roade, chițăie, fuge, "mănâncă, stănină.....

Pisica: miorlăie, toarce, sfâşie, sgârie, fură, se suie.
1

122
"pe case, prinde Șoareci; vaca
mugeşte, paşte, rumegă,
“bea apă, linge sare, spală.viţ
elul.cu limba, ne dă lapte,
Cred că

în chipul acesta verbul devine” cu
adevărat
=
aa
o
i
"g) Procedeul acesta se poate apli
ca
la
toat
e
cate
goiile de cuvinte şi
interesant.
noţiunile,

Sus,

sunt

la toate lecţiunile de sintază.
Toate
de care se vorbeşte ceva în
şiragurile de mai
subiecte,

toate

verbele

ce arată activitățile . lucrurilor şi fiinţelor denumi
te de acele subiecte, sunt
|
". predicate. - Și găsim, în
propoziţiile de mai sus,
şi
atâtea complemente!
In deosebi complementul
drept
se poate iace în legătură cu
descrierea unei activităţi:
Cismarul face ghete :. el ia
măsură, taie pielea, o întinde pe calapod, o coase
la maşină, pune talpa, o
lustrueşte, bate ținte, pune
şi locurile, etc.
|
Spiritul acesta, ce trebue să
"nsutleţească lecţiile de
-gramatică, are un multiplu folo
s: copilul prinde interes .
viu pentru graiu, îşi limpezeşte
noţiunile -pe nesimţite ;
îşi deschide ochii asupra lucruril
or, ființelor şi acțiunilor '
din viaţa zilnică,-de care
Şcoala abstractă şi rece îi
depărtează, şi mai ales îl face
comunicativ. Ce poate
“dori mai mult

un învăţător ?1

1) Vezi F. "Gansberg:

-Sprachlehre

|

Jie cir die Welt begreifen,

în „Lebensgebiele,

|

.

Karl Linke:

„O FAPTĂ PEDAGOGICĂ
| CĂMINUL

ŞCOLAR

IN GERMANIA.

Cu prilejul: participării la Congresul internaţional de
„educaţie nouă, ce sa ținut în vara anului 1928 la Elseneur,
în Danemarca, am asistat printre altele şi la unele foarte
interesante conterenţe privitoare la mişcarea pedago- |
„gică din diferitele ţări, care şi-au trimis reprezentanți.
Am ascultat, astiel, pe distinsul pedagog austriac; Dr.
Otto Glâckel, reformatorul şcoalelor vieneze, care a
vorbit tocmai despre reformele vieneze şi: rezultatele
lor; pe Dr. Iulius Gebhard, din Hamburg care a, vorbit
despre. mișcarea şcolară din acest oraş; pe Dr. Deiters,.
care a vorbit despre desvoltarea educaţiei şcolare. în
Germania, sub regimul republican, etc. Despre. unele
din aceste conterenţe voiu iace câteva dări de seamă.
în „Educaţia“.
Ceeace mărea importanţa. acestor conterenţe, era faptul |
că ele erau ilustrate prin îilme, care prezentau în tablouri
vii auditorilor acţiuni şi rezultate. ale nouii educaţii.

_ Unul din filmele care m'au impresionat mai mult, a tost
„cel prezentat de Dr. Iulius Gebhard, ca ilustrare a con-

ferentei sale. Filmul era privitor -la una din realizările
cele mai remarcabile ale mișcării pedagogice ddin Germania : anupie căminul școlar...
Dacă e p.realizare mai demnă; de invidiat. şi, deci,
"de imițat,, dela alţii, apoi aceasta e marea faptă 'pedagogică, a căminelor scolare, germane, „Ele sunt o Măr
1) Din revista „Educaţia. a

|
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„turie viea celei mai intime şi mai pline de devotament

„colaborări între familie şi şcoală.
Căminul 'şcolar e o instituție

E

care

urmăreşte

două

scopuri: să pună școalele din oraşele mari
întrun
raport cât mai intim cu natura și cu viața
poporului, ducând pe şcolari să trăiască cel puţin
o lună
__Pe an în libertate la (ară; şi totodată să,
facă -opera
" protund umanitară, de a înviora sănătatea
copiilor, ce.

„se. resimte

de. viața

din

oraşul

mare,

—

aşa

cum

sunt

concepute, dealttel, și la, noi coloniile de vacanţă.
Numai
că aceste colonii dela noi sunt concepute
numai în
„ acest scop îilantropie şi de. avantajele
lor se bucură
puţin. copii; pe câna căminul german e pentru
toţi
şcolarii, indiferent de starea sănătăţii, şi urmărește
în
plus, şi în primul rând, scopul educativ de a
iniţia pe!
copii în cunoaşterea vieţii populaţiei dela ţară.
“ Contact cât 'mai intim între Școlari cu natura
şi po_Porul, aceasta e ținta cea' mai înaltă, lozinca
mișcării
“căminului Şcolar. . Astfel de cămine şcolare
s'au orga-

nizat întrun 'număr

remarcabil la Hamburg, Frankturt,<

Breslau, Berlin, în ţinutul Ruhrului,

xonia, etc.
Căminul

i

şcolar s'a,

mai intimă şi mai

-

născut,

în

Bremen,

în Sa-,

i
cum

reală colaborare

am.

spus, prin

dintre fâmilie

cea

și

școală. - După război, când această. mişcare răsare şi ia

avânt, inițiatorii “dobândesc

dela. autorităţile

militare,

materialele. iostelor barăci, spitale ambulante, etc.
'Toţi
'părinţii elevilor participă la construirea căminului,
care
se ridică în localităţi maritime, aproape de plăji splen-.
.
dide, cum sunt în ținuturile nordice. Zidarii părinţi
,
fac gratuit lucrările de zidărie, tâmplarii cele de tâm-

plărie, pictorii cele decorative, ete.
cea mai simplă arhitectonică

şi

Odată construit, în

gospodărie

cu obolul în muucă şi în donaţii de

interioară,

materiale

ale pă-

rinţilor şi cu sprijinul neprecupeţit al autorităţilor, viața
şcolară e organizată astfel în cămin : Copiii. sunt duşi

-
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în serii: de 25—30, pentru 2—3 săptămâni. Ei sunt conduşi. de o parte din personalul didactic, care trăiește în
cea mai mare intimitate cu şcolarii. : Ai zice. o adevărată viață patriarhală de. familie.
Pe lângă învăţători mai pleacă şi câteva mame de

copii, care se devotează

cu

o rară plăcere

şi cu un

extrem 'spirit de sacrificiu, ăctivilăţii gospodărești a
familiei şcolare ce s'a instalat în cămin.
Dar nu cade
numai pe umerii lor gospodăria. căminului. Ele. mai .
mult o îndrumează şi o conduc.
Adevăraţii gospodari
sunt şcolarii înşişi, care.
își organizează. singuri viaţa,
în toate amănuntele ei, şi-şi creiază singuri toate mij-

1

loacele de traiu. Filmul văzut ne-a arătat toate mişca“rea dintr'o zi în cămin: sculărea, facerea paturilor de
către şcolari, curățirea şi aerisirea dormitoarelor, pre- |
pararea cinei de dimineaţă, cultivarea grădinii pentru :
recoltarea, legumelor: necesare. subsistenței, ingrijirea
păsărilor şi a celorlalte animale; orele de joc, de recreaţii:
artistice: muzică, dans, declamații, prepararea celorlalte
:mese, primirea corespondenţei, viaţa pe plajă, şi orele
de învățământ.
Căci căminul: nu e numai vacanţă şi
flanare a spiritului. Se şi învață serios acolo, sub conducerea învăţătorilor ; dar învățământul e cu totul liber,

se face în natură şi provocat de realităţile naturale înconjurătoare, fiecare elev se dedă domeniului care-l.
interesează mai mult şi e lăsat să cerceteze şi să experimenteze singur: unii observă la microscop, alţii fac
arpentaj;. unii se. ocupă mai mult cu literatura, alţii cu
desenul ori pictura, ori muzica, ori lucrează în ateliere.
Sunt şi ore de conversații didactice, în :care elevii comunică învăţătorilor lor .rezultatele unor observaţii,
notate minuţios în caiete, ori pun întrebări -privitoare la .
chestiuni ce comportă: explicaţiile acestora.

Multe ore sunt folosite de elevi pentru înfrumusețarea
- căminului,

care astiel, din an în an, devine mai plăcut,
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mai atrăgător, respirând din

Şi voloşie.
Mai

toate ungherele simpatie:

e

presus
de toate, însă,

E

preocupările

.şcolarilor se

îndreaptă spre cunoașterea tem
einică a: satului

_ trăiesc acest timp

în care

de curată destătare suilet
ească:

unii
studiază obiceiurile Satului, felu
l de viaţă al locuitorilor,
dialectul

lor, poveştile şi cântecele
populare, istoria: satu„lui; alţii economia rurală,
spiritul gospodăresc al săte
“Rilor, cultura păm

ântului şi mij
sebită plăcere şi cu un viu interesloacele ei. Cu o deourmăresc ei, în timpul.
secerişului, lucrarea

secerișului, a legării snopil
or şi a:
-treeratului; învaţă în 'mod
cu totul concret ce e grâu
l
de vară şi cel de iarnă,
cerinţele deosebite pentru
-îie.
.
care în ce priveşte. terenul,
clima și felul de muncă
al
sătenilo

r.

Cum vizitele sunt organizate
astiel, incât ele.
ano

au loc în toate

timpurile,

școlarii au:

noască cultura cerealelor în
fiecare

ocazie să cu-

stadiu

evolutiv'al ei, căci tuturor le vine rân
dul să călătorească, în
curs.
de câţiva ani, în toate
anotimpurile. Niciun învă
ţă-.
mânt, în Şcoala din oraş,
n'ar putea îi aşa de fec
und
în ce priveşte calitățile
culturii pământului, cu
indus..
triile aferente, cum e aces
t: învățământ ce -se pra
ctică
în
căminul

Şcolar.

i

i

|
” Fiecare şcolar ajunge să
facă observaţii amănunțit
e:
despre 'arat, semănat, sece
riş, treerat, măcinat, etc..
Ast-.
„fel rugăciunea pentru „pâ
inea cea 'de toate zilele“
de. :
„vine 0 cerere: serioasă Şi neb
anală şi pentru copiii dela.
Oraș,
pâini.

care cunosc acum câtă
|

trudă

cere câştigul unei
a

Cele mai adesea, învățământul dec
urge

în chipul următor: Invăţătorul pune drept
scop al activităţii unei perioa-'
de de tim
cerceteze

p, tema , Viaţa satului“,
comunitatea

şcolară.

pe care

EI împarte

trebue

pe

s'o.

copii în

grupe de 4—5 și încredinţează
fiecărui grupo anumită.

latură a chestiunii.

Unii trebue să

facă

în

acest

pre locuitori şi se împrieten
esc

referinţe des-.
Scop

cu pri-.

|
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marul şi pastorul. - Alţii se informează la directorul
şcoalei locale despre realităţile : şcolare. din sat.
Oa
treia grupă: ia cu mijloace simple un plan al satului,
alt grup compară îelul de construcţie al caselor, altul
vizitează pe meseriaşi la lucru: pe tâmplari, zidari, bru=
tari, ete. 'După' un anumit timp de cercetare, toată clasa
se adună spre'a face dările de seamă, cu care prilej *
se iscă discuţiuni interesante, se lămurese probleme, şi
interesul ce se naşte în astiel de discuţii e un stimulent pentru mai departe cercetări. In astiel de discuțiuni, învățătorul nu intervine autoritar, ci le lasă deplină libertate, el oarecum se dă deoparte spre a lăsa pe
primul plan pe elevi, el numai aprofundează la nevoie
unele explicaţii şi le sintetizează.' Nu e învățătorul în
sensul obişnuit, ci conducătorul unei comunităţi de
muncă.
O adevărată „Şcoală activă, în înțelesul sintetic
de : proprie activitate, şi fizică şi, mai ales, psihică, se
înfăptueşte în căminul școlar. Şcolarii : cercetează şi
- experimentează singuri, şi citese mai ales o carte:
cartea naturii. Iată cum se exprimă asupra, spiritului
didactic ce domneşte în căminul şcolar, unul din iniţiatorii şi . conducătorii instituţiei ce poartă numele:
„Uniunea germană pentru: căminele şcolare“, şi anume
Dr. Sahrhage din Hamburg: . „Nu socotesc: nimerit, ca
învățământul! să se practice în căminul şcolar, în forma.
“în care se practică în, școala din oraş şi nici chiar ca
învățământ în aer liber, căci aceasta ar însemna să
schimbi numai locul, dar nu şi punciul de vedere.
“Aici nu trebue să vină la rând, oră după oră, toate
obiectele, ci un singur material sau o singură problemă,
să îie tratată într'un spaţiu de timp mai îndelungat.
Și să nu se pună o anumită temă dinainte şcolarilor,
ci să fie lăsaţi:să meargă ei spre lucruri şi să le cer-

„ceteze.

Jfunca

școlarilor

devine o muncă

îndepen-

dentă şi productivă.
Cum spune -Rudolt Hildebranat:
„Ceea ce învățătorul îngrămădeșşteiîn memoria şcolarului
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| fără participarea lui activă, rămâne numai
la suprafaţa
spiritului său şi nu prinde rădăcini ; ceea
ce însă, ŞCOlarul își aproprie cu viuşi proaspăt interes...
prinde, rădă-

„“cini în adânc şi creşte mai departe...“

„Astiel pornese

dela căminul școlar adevărate radiaţiuni de
învăţământ
educativ, care împreună cu urmările “asup
ra sănătăţii

_Şi asupra desvoltării corporale a copiilor
trebue să fie
“unii din. factorii esenţialiai oricărei-munci
şcolare. Că-

minul şcolar e realizarea

Şcolar“.

practică

a unui nou ideal

a

i

Costul călătoriei şi întreținerii în cămin
e suportat de
"Părinţi, dând fiecare o sumă după puteri
.
Cei mai cu
stare dau mai mult, cei mai săraci mai
puțin, dar 'sur„ plusul unora. nu. e destinat unui surpl
us de avântagii
pentru ei, ci spre a da posibilitate
să fie trataţi la fel

şi cei săraci.

Asttel, căminul şcolar

-

e şi o admirabilă

faptă de solidaritale socială, - |.
a
In rezumat: s'a pornit dela ideia filan
tropică de a
“duce pe copiii din oraș să se întremeze
la ţară. Acestui

scop însă i s'a adaos repede un altul: acela
dea pune.

pe copii în contact cât mai intim cu natur
a şi cu viaţa
poporului.
Şi apoi şi scopul social: de a întări sentimentul de solidaritate, de respect al munci
i grele, şi .
- sentimentul
de răspundere prin încredințarea unei sarcini ce trebue împlinită - conştiincios şi cu
devotament

pentru binele comunităţii.

a

i

După această relatare, care ' scuteşte de alte comenmi se îndreaptă. cugetul. spre

noastră și mi se'impun comparații.

--realiza şi la noi căminul
în alt articol.
-

ţara

Oare nu s'ar putea

şcolar ? : Dar

[
7

despre aceasta

+

"tarii, fără să vreau

:

GEOMETRIA IN DOMENIUL VIEȚII :)
„Geometria, Domnule Director, geometria şi la urmă
+
şi o poveste.“
Cu vorbele acestea m'au întâmpinat anul acesta, de:
cele mai multe ori, copiii şcoalei noastre .de aplicaţie,
de câte ori păşeam in fața lor cu intenția de a îace
vreo lecţie.
.
Geometria a fost obiectul lor de studiu iavorit: Pentru
că, predată cum se va vedea îndată, a deșteptat în el
un puternic interes: a fost o geometrie * trăită, culeasă
din realităţile imediate ale vieţii lor, şi care a apelat
„în foarte mare măsură la spiritul lor activ,
Principiul cardinal al. acestei geometrii „active“ ori
„Droduciive“ — după o expresie care se încetățeneşte
din ce în ce și în literatura noastră - pedagogică — e
acela pe care l-am pomenit aici şi altă dată; cu prile“jul vorbirei despre gramatică : intuiţie din belşug, lucruri,
“lucruri cât mai multe lucruri, geometrie de realităţi
apropiate şi trăite, nu de forme, geometrie mutată din
câmpul abstracţiilor şi al problemelor unitorme şi uscate,
în câmpul vieţii copilăreşti cu probleme care-să aţâţe

şi judecata, dar şi sentimentul și imaginaţia

în gradul

„cel mai mare, şi care, mai.ales, să dea prilejuri copiilor
de muncă constructivă.
|
Scurt vorbind:
geometrie de lucruri, pentrucă din

nevoia de a fasona; lucruri de uz zilnic s'au născut cele
1)

Din Lamura.

,

30
.

dintâi intuiţii conștiente de îorme geometrice
, după cum

„din graiul viu sa născut gramatica...
Să intru, însă, mai
repede în domeniul practicei ei în şcoal
a noastră.

Impresionat de marea plăcere a copiilor
pentru geometrie, nu pășeam niciodată .în curtea
şcoalei, ori în clasă,

decât cu această stare de spirit: să fiu mere
u la

:
pândă, ca să prind ceva actual, trăit
de 'copii, care să-mi .
slujească de introducere pentru : lecţia
. de geometrie.
De
n'aş îi S găsit -nimic de felul. acesta. în' ziua:
„W
orei de .Ş
geometrie, n'aş mai îi făcut-o.
Negreşit,.e foarte uşor să faci o pregă
tire minuțioasă x

în sensul didacticei intelectualiste, în form
a care abundă:
prin tratatele de metodică

cu „lecțiuni model.

astiel de pregătiri sunt sătul
Şi mai mult,

până

In locul scopului intelectualist — deşteptarea

Pi)

Dar de

în creştet, şi copiii.

ideilor.

aperceptive,
care se face dela sine — eu.dau introdu-.
cerii lecţiunii un scop afectiv: Dispunerea
inimii copiilor! pentru ascultarea temei noui, trezirea
celui mai viu
interes pentru problema nouă ce se
ridică dinaintea .
minţii lor, pe care o las, mai „bine zis,
în seama vie- :
ţii so ridice. A face pregătiri intel
ectualiste” minuțioase, aşa cum se practică, e a avea o
idee prea infe-:
vioară despre puterea : minţii copiilor
noștri. * Numai
cine nu şi-a dat osteneala să-i observe,
poate avea o
idee așa de inferioară despre această
putere.
Copiii
“prin curiozitate și poită înnăscută de
observaţie au şi
adunat, până la vârsta şcoalei, o comoară
de intuiţii

geometrice.

ignorării

A face tabula rasa de ele?

suiletelor „copiilor, ceva

gic'şi, deci, antipedagogic.

protund

Ar fi culmea;
antipsiholo-

Dela ele trebue să pornim...

Și cum multe au prins, prin mulţimea
repetiţiilor lor
fatale, o crustă de banalitate, scopul intro
ducerilor mele

e să stărâm această crustă, trezind

în copii un interes

nou și neaşteptat pentru nişte întuiții vechi...
Cum? Nu e mijloc mai rodnie de. cât pornind dela.
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„ceva, trăit, local şi actual.— Dar nu e mai greuşi mai

"complicat ? vor obiecta unii..
—. Pentru copii în. niciun
caz nu e mai greu, şi nici pentru învățătorii 'ce se simt
chemaţi. Aceștia au nu numai răbdarea,
dar şi plăce- rea cea mai vie de a urmări viața mai intimă
şi mai
particulară a copiilor. Cei care n'oau sunt învățători
slujbaşi.
Aceştia, să se ducă la tratatele de lecţii model,
turnâte în: acelaș tipar. "— Dar trebue să recunoști,
în
“orice

„unii.

caz,

că

—.Mai

„. de noţiune;

e mai

complicat,

vor

mai

complicat, desigur, aşa

dar dacă mersul

cum

obiecta

totuşi

e intuiţia față |

psihologic nătural-e dela

"complicat: la simplu, dela intuiţie şi toată complexitatea
împrejurărilor în care se produce ea la noţiunea
spă„“lăcită, abstractă, evaporată din marea, vieţii
concrete,
„cine poartă. vina. necunoaşterei acestui mers?
E o gre_ şeală prea răspândită, că mersul minţii e
dela simplu
“la complicat. ' Dacă: ar îi aşa, atunci copiii
ar avea întâi
noțiunişi apoi intuiţii. A pune problema,
e.a-i demonstra -dintr'odată ' absurditatea.
In “copii domină legea

„contiguităţii, ei pricep toate 'intuiţiile şi percepțiile
în
.
asociație intimă de tot cu complexitatea împrejurărilor ..

_în “care ele se produc,

şi

izolarea

prematură

a lor din

- şiragul acesta asociativ îngreuiază priceperea lor şi mai
-

„ales gustarea lor întreăgă, cu poită. Pentru
copii e.
"mai greu simplul, nu complicatul, “tocmai datorită
spiritului lor cu predominarea asociaţiei de contiguitate..
„Dar'e timpul să. scurtez vorba în privința
introduce-

rii lecţiilor, şi să arăt în fapt 'cum se realizează ea:

-. Intrând înitr'o zi în curtea şcolii, după ce copiii
intra-

„seră, în clasă, am zărit în jurul unui pom un
cerc tras
„de. copii, cu băţul, pe pământ.
Natural, imperfect.

Mi-am zis îndată:
a trata despre

cerc.

îndată. conversaţia

iată ocazia cea mai nimerită pentru
Am

intrat în

clasă,.şi am

despre cercul. lor din, curte.

început

Sau. ridicat cei ce l-au tras şi mi-au istorisit, cu prile,

132
jul cărui joc l-au tras. Pe urmă, eu le-am. comunicat
observațiunea asupra formei impertecte a cercului lor,
i-am întrebat, care ar putea să facă pe tablă unul mai
bun. Au ieşit vreo zece copii unul după altul. Eu, din
fundul clasei, le'exaiminam pe toate, făcând pe minu-

țiosul în observările ce le făceam. Unii

l-au

făcut ca

şi pe cel din curte, alţii mai bine, unii chiar foarte bine
pentru: procedeul cu .mâna ' liberă,'dar
eu trebuia să mă
„ac nemulțumit şi îaţă de al acestora, pentru ca să pro-

voc cererea

de a-l trage

cu

compasul.

Când

aceasta

s'a produs,nu m'am agăţat îndată de ea, căci vreau să
le dau întâi un moment de geometrie primitivă, naturală, nu artilicială. Le-am propus că sunt convins că-l
pot îace cu compasul foarte bine cu toţii, dar că ace-

sta e lucrul cel

mai

uşor

din 'lume.

face bine de tot fără compas?
Nicio

Cum l-ar-putea

'Tăcere de câteva clipe.

soluţie, nici bună, nici rea. Atunci

aduc vorba

despre ronturile de îlori — se aflau şi în curtea școalei,.
în faţa. clădirii.
Cum le fac grădinarii așa de pertect
rotunde? Acest lucruil observaseră mulţi. Acum multe
degete se agită. Unul îmi spune procedeul grădinarului, ceilalţi îl coniirmă.
Nu vreţi să 'ncercăm şi noi?
ii întreb.
.
_
Un da voios şi unanim, şi copiii să şi dea busna pe
ușă. Cât-ai bate din palme iată-i în îundul curţii, căutând unii o stoară, alții un ţăruş de bătut în viitorul .
centru al cercului, alții un băț cu care să tragă cercul.
Găsim repede ce ne trebue. Numai o greutate aproape
de neinvins şi care-mi apăsa tare pe inimă mai aveam.
Toţi voiau să-l facă. Pe care să-l pun şi cum să-i îmblânzesc pe cei care se rugau îerbinte să-i pun pe ei?
Natural că nu toţi puteau să-l facă odată, aşa că irebui
să mă resemnez la a destina pe: unul. Dar îi dădui aju-

“toare.

Unul să facă ochiul stoarei,

aşa încât să nu se

întăşure pe ţăruşul din centru, ca să nu se scurteze din moment în moment viitoarea rază, cu care. avea să se
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„tragă cercul.

Altul să lege de celălalt capăt al stoarei

băţul cu care avea să se opereze tragerea.
Preparativele se sfârșesc şi elevul designat să facă cercul începe
operaţia. Dinadins nu i-am atras dinainte atenţia că.
trebue. ţinută sfoara pertect întinsă tot timpul. Aşa că,
în chip firesc, elevul o slăbeşte pe alocuri, dar atunci
nu iese cercul bun și copiii: din rânduri. protestează,
- unii îi explică.
Atunci îi atrag atenţia să ţină sfoara
periect întinsă; ca să nu strice cercul. In interval, unii
l-au şi şters pe cel început, cu tălpile ghetelor, aşa că
operatorul designat îl începe. iar, dar de data asta îl
duce la bun stârşit. Cercul e bine făcut, mare, vizibil,
bine întipărit în pământ.
Să trec acum la teoria cer-

„cului?

Imposibil, căci strigăte de „fac şi eu, fac şi eu“.

mă asaltau.

-

Mai fac şi alţii câteva în alte locuri.

“Pe urmă pun pe unul să însemneze din loc în loc,
“la, capătul razei, cu băţul, numai puncte, şi-i provoc să
spună cum s'au făcut punctele:. Cum afost ţinută sfoara,

tot timpul?

(Tot timpul perfect întinsă).

-

Adică cât de

.

departe s'a găsit tot timpul băţul, cu care le-a însemnat, de ţăruşul înțepenit?. (Tot timpul la aceeaşi de- :
părtare). Atunci punctele trase cât sunt de departe .

.

toate de ţăruşul fixat?

(Deopotrivă de departe). Acum

.

să le unim pe toate printr'o linie. Unul o trage, natu_ ral, tot cu sioara, spre a ieşi cercul bun. “Acum copiii
observă linia rezultată, spun că. e .cerc, eu îi întreb,
_ apelând acum la aparatul lor aperceptiv de geometrie,
ce îel de. linie

e cercul

acesta

(Linie curbă).

Amintinăd

procedeul tragerii ei, întâi cu puncte, felul cum a ţinut
sfoara tot timpul operaţiei, - foarte repede i-am dus la
definiţia : linia

curbă

închisă. cu toate

trivă depărtate de punctul

din

punctele

deopo-

mijloc (locul: țăruşului .

“ fixat): centru. A lost o definiţie genetică, constructivă,
la, care i-a dus punerea unei probleme din viaţă: cum
procedează grădinarii la, facerea .ronturilor de îlori de
formă circulară. .Procedeul se poate aplica şi în clasă,

|

.
-
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făcând pe tablă cercuri tot în chipul
acesta practic,
Toate celelalte noţiuni: rază, diametru,
coardă, arc,
tangentă, secantă, cercuri concentrice
şi paralele, etc.
“Sau comunicat foarte iesne, prin acelaş
procedeu activ,
constructiv.
E
Pe urmă, în clasă, copiii au făcut cercuri
şi cu compaSul, şi li s'a dat să: lucreze şi acasă: cercu
ri: concentrice,
arce” de atâtea grade şi coardele lor, cercu
ri tangente,
„Secante etc, etc. Au învăţat repede mânui
rea raporto"-rului, şi atunci am putut să le demonstrez
în mod întuitiu şi inductiv, prin măsurători, o mulţime
de teoreme
geometrice, care, natural, nu sunt în pro
gra. mşi, la

urma, urmelor, n'ar fi.pentru copiii

din primară.

i

Dar

eu fac experienţe, şi procedeul de demonstr
are intuitiv
şi inductiv, şi cu măsurătoarea pas cu pas,
a trezit atâta
interes în copii, încât am făcut păcatul să
fac şi geo-

metrie mai inaltă cu ei.

Şi de or fi uitat multe din!

„ formulările teoretice ale. teoremelor, cândle
vor învăţa
. în liceu sub forma riguros demonstrativă, ele
vor găsi |

-

o bază intuitivă puternică,-care atunci se
va inălţa în
chip plăcut de tot — sunt încredinţat — în
sferele amin:
tirii, . |
po
|
|
Ca să iau câteva exemple, foarte uşor le-am
demonstrat că, într'un cere sau în cercuri egale,la
arce egale
corespund coarde egale . şi viceversa, „Au măsura
t pe
cere un arc:de :30 grade, să zicem, şi. i-au desena
t
„coarda, apoi.au mai luat, pe acelaş cere,
un alt arc tot„de 30%, ducându-i și lui coarda; au măsurat pe
„urmă

; coardele şi le-au aflat egale.
“Lucrarea

s'a repetat la

câteva

cercuri,

şi

repetiţia

aceasta i-a dus la convingerea că la arce egale
core-.
spund coarde egale şi invers, prin acelaş procedeu
de

măsurări repetate, că la coarde egale, corespund
arce
egale.
DI
De sigur, e 'o-demonstrare empirică, inductiv
ă, care
nu poate duce la concluzii universale și nece
sare, cum
.

_
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sunt cele ale demonstrațiilor geometriei mai înalte, din
liceu. Dar, pentru copii, această convingere intuitivă-inductivă: e suficientă... In orice” caz, interesul pentru.
această realitate geometrică a fost foarte viu.
'
“Egalitatea unghiurilor opuse la creştet se demonstrează
| foarte uşor în acelaş. chip intuitiv-inductiv.. Mai întâi
am căutat lucruri concrete la care să se aile unghiuri
opuse la creștet.
Unghiurile formate .prin încrucișarea spetezelor smeului cu care se joacă copiii, unele ascuţite, altele obtuze;
unghiurile iormate de drugi de îier; unghiurile formate

de clapele plicului de scrisoare; unghiurile

ce

se for-

„ mează prin încrucișarea a două linii ce închipuese cru- cea; “unghiurile formate la puţurile cu cumpănă de prăjina mobilă cu greutăţi prin încrucişarea cu furca pe
care

-se reazemă, eic,; etc.

Copili

mi-au

spus-o. sume-

“denie de lucruri de acestea. şi mi-au: desenat pe tablă |
schemele unora din ele. Acolo.am însemnat prin arce
unghiurile opuse la vârturi şi i-am pus pe copii să le

" măşoare cu raportorul.

Peste

tot au

observat egalita-

tea lor.
,
Egalitatea unghiurilor de aceeaşi parte a unei dreptă
cu 180” se demonstrează pentru copii tot aşa, prin tel.
de

îel de „măsurători.

Cazurile de egalitate ale. triunghiurilor le-am demonstrat prin construiri de triunghiuri din hârtie ori carton,
cu toate laturile respectiv egale, cu unghiul egal şi la- turile componente respectiv egale, etc., după cazurile
„de egalitate enunțate de teoremele cunoseute.
Toţi “

construiam în clasă cu rigla şi răportorul.

Pe urmă le:

tăiam prin îndoirea hârtiei pe urmele laturilor şi le sco-

team din foae. După. aceasta, copiii au fost întrebaţi:
Cum putem noi ști, dacă două lucruri de acelaș fel şi
de aceeaşi formă 'sunt deopotrivă de mari, fără .să le
- măşurăm suprafeţele ? Astiel au tost aduşi copiii la
ideea „Suprapunerii, şi i-am provocat să „Suprapună îri- |
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construite,

iăcute de mine.

Suprapunându-le

Imediat au avut

şi

eu

pe cele

intuiţia egalităţii.

„In toate definițiile geometrice am
plecare în intuiţii de lucruri reale,

sunt realizate formele geometrice,

căutat punctele de
apropiate, în care

„. Cilindrul, forma şi definiţia lui, suprafața
laterală și
totală, volumul lui, toate aceste noţiuni
se pot preda
„în timpul unei excursiuni în care se întâl
nește un puț;

cilindric.

Ori se poate porni

-

|

dela forma

z.

unghiurile

jobenului, a .

unui paharde apă pertect cilindric, a unui
sul de hârtie,
a unei ţevi de fier, asticlelor de lampă
dela instalațiile de lumină cu gaz aerian,a unei tingir
i,a olanelor
dela

sobe,

a

cazanului

locomotivei,

: a

borcanelor

de

:

dulceaţă, a cutiilor de conserve, etc., etc.
Trebue să |
Îi trăit asemenea ore de răscolire a intuiţ
iilor copiilor,
ca să simţi cât de multe au şi cu câtă pottă
se reped
toţi să spună.
După această răscolire, unii desenează
pe tablă schemele lucrurilor cilindrice, şi toţi,
din bănci,
şi ei, pe caetele lor; apoi se intueşte perfe
ct forma geometrică a cilindrului, iar ca aplicări e bine
să construiască; cilindre' din carton ori humă.
Cele mai bine fasonate să se oprească, ca material didactie
pentru şcoală.
Lecţia despre triunghiu am făcut-o pornind
dela feţele
turlei bisericii evanghelice din orașul nostru
, turlă de |:
formă piramidală, dela forma lamei unui cuțit
mare de
"bucătărie, dela acea a marginilor acoperișur
ilor caselor,.
"a feţelor unui turn al clădirii poştei,
a prăjiturilor în

trei colțuri (trigoarne), etc.

o

.

Nu e definiţie geometrică, care să nu poată
porni dela.
lucruri reale, şi nu e chip mai interesant
de a le turișa
în sufletul copiilor.
In scurt, geometrie în domeniul vieții va
să zică:
să pornească dela lucruri, adică dela realit
ăți ; căci
numai. formele singure sunt abstracţiuni, . realit
ăţile să
fie cele 'mai zilnice, dar înfrumusețate tie printr
'o povestire, fie printr'o legătură cu un joc plăcut
copiilor,
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fie printr'o conversaţie liberă şi familiară din care să
reiasă importanţa temei geometrice de predat; trecerea.
dela realităţile geometrice la definițiile abstracte să se:
facă în mod genetie, construciiv, dându-le copiilor pri-“
„lejuri numeroase de a desena şi mai ales construi, din. :
materialul uşor de fasonat şi ieftin lucruri cu anumite
forme geometrice; să fie un studiu prin excelenţă practic, de utilitatea căruia copiii să se convingă în tot

momentul.

Când fiecare școală va avea un atelier de

lucru manual şi o grădină de cultivat, convingerea
folosului geometriei pentru viaţa. practică va, îi desăvârşită. . Căci “lucrările ocazionate de aceste ocupaţii
practice sunt cele mai legate de geometrie. Oare nu
din nevoia de a împărți pământul pentru cultură şi din
aceea de a îasona lucruri de uz zilnic s'a născut: geo'metria ? Geneza ei ne dictează şi metoda predării:
dela construcție de lucruri la forme geometrice. şi
definiţii. Indicaţii amănunțite în această „privinţă se

găsesc în îrumoasele cărţi ale institutorilor germani H.
“Scharrelmann, F. “Gansberg, A. Gerlach, W. „Wetekamp .
și alții.
D
- In şcolile bazate pe principiul. muncii organizate de.
Kerschensteiner la Miinchen şi în școlile americane mai ales, geometria în chipul acesta, se impărtăşeşte copiilor:

Multe încercări de felul acesta s'au făcut

şi în şcoala

“noastră de aplicaţie, iar rezultatul a îost întâmpinarea
zilnică cu care m'au asaltat copiii tot anul: „Geometria,

Domnule Director, geometria.“
+
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EDUCAȚIA INTEGRALĂ:

s

i

Formula educaţiei integrale devine dince în ce mai:

curentă, ea apare ca un postulat peda
gogie al vremurilor. noastre şi, ca atare, cucereşte din
ce în ce mai
„Mult
spiritele, creează entuziasm şi, bine
înţeles, şi

„respectivele iluzii,
;Şi ideea

mai

|

e

apare sub 0 formulă

şi mai atrăgătoare,

Și. mai captivantă: educaţia armonică.

a

Să-mi fie îngăduit să torn puţină apă
în acest vin ŞI
să arăt limitele psihologice ale educaţiei
integrale sau

armonice.

O fac

din înalta

concepție

a criticismului

veritabil, care, înainte de a întreprinde o
operă, se întreabă cu ce unelte o poate înfăptui, şi până
Ia ce grad

-

ae

ae

o poate înfăptui cu aceste unelte.

reşte.

Exclude

însă

optimismul

e

„” Acest criticism nu exclude de loc optimismul
, calitate
'așa-de necesară pedagogului practic, fără
de. care el
n'ar mai face nimic, sau ar face totul numai funcț
ionă-

orb, ' pueril,: care nu.

examinează de loc! condiţiile realizării unei
acţiuni,
având încredere dogmatică în puterea unelt
elor cu care
porneşte acţiunea.
Un asttel de optimism e calea cea

mai sigură ceduce la decepționism, şi chiar la pesim
ism.

„E
“cât
să
” cu
de

bine, deci, nespus de bine, să ne măsurăm
puterile
mai:exact când mergem la drum lungși
anevoios,
cheltuim energia necesară străbaterii acestu
i drum
multă măsură şi prudență, spre a nu ne
trezi sleiţi
ea chiar pe la jumătatea drumului, dacă
nu şi mai

de. vreme.

-

1) Din Ziaral „Universul“,
”

-

4

Cu

E

îi
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Educaţia . integrală sau armonică e posibilă în lizeite
foarte restrânse, şi cred că ar îi o nenorocire pentru
spiritul uman ca ea să fie atotputernică. Educaţia inte- .
grală sau armonică se loveşte de stâncile tari ale psiho- |
logiei, care ne arată precis, că în structura funcţiilor:
psihice fiecare individ 'are o latură mai. marcantă, mai
reliefată decât celelalte laturi sutileteşti,.că în fiecare
- copil-una sau câteva aptitudini sunt mai. proeminente,
--adică ne arată că natura sau Dumnezeu a ţinut să. dea
fiecărui ins o anumită zestre psihică, o anumită facul“tate mai răsărită. E o primejdioasă iluzie, bazată pe o
prejudecată psihologică evidentă, să crezi că poţi educa |

un individ armonic, desvoltând deopotrivă toate funcţiile-.

lui suileteşti, împăcându-le pe toate Și făcându-le să
trăiască intrun echilibru periect. .
“Nu există în mod natural această armonie, nici când
nu s'a format o personalitate perfect echilibrată — n'ar
„mai. îi fost personalitate atunci — ci totdeauna! s'au '
“desvoltat suflete pe linii nativ marcante, împinse să se
cultive. şi dela - sine, cu precădere, pe aceste linii, de
resoriuri adânci ereditare.
Cu o comparație biblică, omul să nu îngroape talanţii
«daţi lui de Creator, -pe-aceia. să-i.pună în valoare şi să
scoată din ei cele mai multe şi mai trumoase roade.
Orice sistem educativ care :ignorează. această. psiho-.
logie reală,.e menit să moară din îașşe, săfacă storţări
zadarnice şi aducătoare de mari deziluzii, să irosească
degeaba energiile” binevoitoare ale educatorilor.
- :,

„De altiel, aceasta e soarta tuturor creaţiilor antipsiho-

logice, în orice. domeniu al activităţii. omeneşti: orice
lege, orice instituţie socială ce nu ţine seama de psihologia oamenilor la care se aplică, sunt menite sau să
cadă repede în desuetudine,:
să dispară, sau, dacă se
menţin, să se menţină în mod artificial, prin constrân- *
gere, prin tiranie politică. Şi aceasta e cea mai pri-

„mejdioasă

realitate, fiindcă acumulează. materie inila-
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mabilă în spirite, materie
inflamabilă ce: n'aşteaptă.
decât o scânteie, ca să explodeze.
i
Ce concluzie pedagogică imediată putem scoate din:

consideraţiile de mai

sus?

Aceea

că

trebue „revizuit

fundamental sistemul educativ şi şcolar, remaniat conceptul culturii, în scopul dea adapta bunurile ei
la. ::
funcţiile predominante ale elevilor, pentru a realiza cu.
:
- adevărat - individualit
- omenea
atea
scă.
Concretizând, aş :
putea spune: e o totală inutilitate, o jertiă zadarnică
!
de energie şi din partea elevului, şi din partea profesorului, să. pui la manejul matematicii pe acest elev, dacă

de la 'nceput-el

s'arată cu totul inapt pentru

asta, în -

timp ce s'arată foarte apt la toate sau la cele mai-multe..

"din celelalte 'obiecte de
limbilor clasice, când el
positivist, cu aptitudini
perimentale sau pentru

studiu; ori să-l pui la manejul
e prin: excelenţă dotat cu spirit.
remarcabile pentru ştiinţele excele matematice. Nu tai picioa- -.

rele ca să potriveşti ghetele pe ele, ci faci

ghetele să .

se potrivească pe picioare.
E elementar, dar, vai! ce.
neobservat trece acest lucru elementar! “Toţi ne îmbătăm de mitul culturii generale, al educaţiei integrale
sau armonice, şi.de multe alte formule capţioase, dar
şi oţioase, căci nu ne fac să. înâintăm de loc..
Exclud eu, oare, prin aceasta, spiritul multilateral în

instrucţieşi educaţie ? Vreau o specializare din leagăn ?
Vreau să mărginesc spiritele elevilor ca să nu vadă

decât prin ochelari de cai? Nici de cum. Ar fi a cădea.
în greşala diametral opusă.
Ştiu prea bine: sunt şi
spirite cu interese multilaterale, cu curiozităţi multiple,
avide:de a şti multe şi de toate. Sistemul şcolar şi educativ . trebue să dea.şi acestora alimentele cele mai
propice hrănirii lor spirituale.
Dar şi în aceştia ce e
„mai de preţ şi ce merită mai multă trudă educativă, e.
tot funcţia predominantă, -tot aptitudinea ce-i face â fi ei, individualităţi bine distincte...
|
|
In acest sens trebue organizată Şi educaţia și cultura,

-

a
şi în familie, cât poate ea, familia, să le dea; şi în
“şcoală, şi în orice instituţie ce vine să se adaoge şcoalei. . .
"Să se diagnosticheze, cu mijloacele puse de psihologia
modernă la îndemână, aptitudinile elevilor şi, fără a-i
orienta, prea, de vreme într'o direcţie unică, — întrucât

diagnosticul are o valoare

relativă pe care o confirmă |

anii, — să se creeze totuşi elevilor şi tinerilor domeniile de ocupaţii cele mai propice să determine exercițiul intens şi fecund al însușirilor lor -psihice personale predominante.
Ș
N'aş putea, acum, să schiţez conturul precis, al unei
“ organizaţii şcolare care să răspundă cât mai bine acestei
psihologii reale ; poate eu însumi acum elaborez, cu di-.
buirile, fatale la o revizuire totală de concepții, noțiunea
Şcoalei, culturii şi educației.
Ţinta acestui articol e să pună problema, să deter„mine discuţii, şi.o privesc cu prea multă seriozitate, |
“spre a mă deda aici la singularizări, spre a veni ca

amator de paradoxe.

|

" Vreau să determin discuţia în jurul chestiunii: şcoală
cât mai unitormizatoare,, sau şcoală cât mai individualizatoare?
Care e mai naturală, care corespunde mai
mult legilor firii ?
Eu de mult mi-am făcut convingerea, că cea din urmă
e cea mai reală. Negreșşit, cea dintâi nu poate îi cu
fotul înlăturată, nicio ţară din lume nu şi-ar putea per- .
“mite luxul unei. şcoli total individualizatoare — din
punct de vedere metodic e vorba. Insă, făcând unitormului partea lui fatală, legea evoluţiei impune cât mai
multă diferenţiere, diversiticare, individualizare. Şi şcoala,
trebue să meargă pe liniile evoluţiei generale, şi, deci,
să cultive până la maximum întâi ce e mai răsărit dela
fire în sufletul elevului, şi s'o ia mai domol cu ceea ce
nu reprezintă atât de mult această fire.
.

NĂZUINȚELE, PENTRU EDUCAȚIA
PERSONALITĂȚII :)
De multe ori s'au exagerat posibilită
ţile , educaţiei în
şcoală, socotindu-se că ea trebue
.şi poate să formeze
caracterul elevilor, să crească: perso
nalităţi.
.
Exagerarea constă în aceea, că sau
luat frumoasele

năzuinţi

drept

realizări, că s'au. socotit

aceste mari

idealuri posibile până la istovire Chiar
în perioada

larităţii.

a

şco-

". Exagerarea provine fie dintr'un
exces de optimism,
foarte lăudabil, negreşit, dar nerealist,
fie dintr'o conă cepție greșa it
.noţiă:
unilor de caracter şi de persona-

litate.
„ Caracterul.şi personalitatea sunt înche
gări psihice de
0 viaţă

întreagă, -şi mai ales viața post-școlară
le poate
căli, viața aceasta cu vitorurile şi furtu
nile ei, cu ademenirile şi cu-tragediile ei, cu frămâ
ntările şi luptele
sale, cu atingerile şi întrepătrunderile
oamenilor cu mulţi, :
mulți

alţi inşi, cu interferenţele lor între atâtea
şi atâ-

tea cercuri sociale înconjurătoare, ete.

RR

i
Şcoala, e drept, poate să zidească
temelii trainice
“Pentru caracter şi personalitate,
să jaloneze drumurile
- lor, să le creeze condiţiile ambiante
cele mai favorabile
de desvoltare, să îndrepte pe elevi
viguros spre ele,...
dar

atât.

Insă acest „atât“ & relativ mult de tot,şi
pentru acest
+

PIE

:

:
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relativ

mult

de tot, nicio

osteneală nu

trebue

„nicio cheltuială precupețită.

i

ocolită,

Sa

Cu aceste rezerve ce nu vor să producă nicio descu|
rajare, căci nu purced dintr'un pesimism steril,ci din-

„tun

optimism .realist, singurul

rodnic, să vedem

cum

„ poate: şcoala dirija individualiiatea elevilor spre
. acele forme superioare: de caracter şi personalitate, forme
:

în continuă devenire, cărora nu li se poate 'întrevedea |

„un sfârşit în această viaţă, fiindcă puterile
„Taţiunii noastre nu pot concepe

poate, pe alte planuri de

absolutul

viaţă decât

limitate ale
lor,

posibil,

cele pământeşti.

”.. cepem, acuni, cu jalonările ce poate îace şcoala pe
drumul

spre formarea

In -această privință,.

“mate

personalităţii.

nu' pot decât

„-

|

repeta

şi susținute, tot aici, în articolul despre

E

cele:

afir-

educaţia

integrală. Am spus că zace:0 iluzie primejdioasă în . ..
sistemul eclectic de educaţie, care pretinde a putea, desvolta quasi-egal toate ' puterile suileteşti . ale. elevilor.
„E frumoasă, e înaltă, ameţitor de înaltă, formula educa-. .

"“ţiei armonice. Ar îi, insă, o nenorocire pentru neamul
omenesc această educaţie armonică: dacă, prin absurd
ea ar fi posibilă, ar reduce aproape până la nimici
re
“puterile vii sufleteşti ce au' condiţionat şi condiționeaz
ă

„progresul omenirii.

Progresul a purces

totdeauna din.

| “Pasiuni unice, limitate la un ideal sau la foarte puţine,
. dar tocmai de aceea, putând deslănțui storțări mai
mari,
putând realiza concentrări mai. ample de energie.
Aşa

zisa armonie, mi se pare mie nu altceva,

decât împrăş- -

tiere de putere, răscolire numai superticială.a realită
- -.
ților şi a culturii. . Adevărata aprofundare a, realită
ţilor
se poate împlini numai prin circumsceriere de interes
şi .
curiozitate, numai prin concentrare de iorță pasională
. *
întrun focar' unic. Iar torță pasională naşte numai
ea
voinţa tenace, persistentă, ce stărâmă. toate “greutăţile.
Cine vrea prea multe şi de toate, nu prea vrea nimic:
_

Se
o
atata

tir

4
în fond; cine vrea pasional un lucru, are'toţi sorții să-l
„ducă la capăt.
N
.
Eu nu prea cunose — poate le ignorez — cazuri de
personalităţi armonice, pertect echilibrate, care să fi .
creeat opere străbătătoare pes
- veacuri,
te
care'să îi des- -

chis fulgerător şi definitiv drumuri noi.

Spiritul eroic

'e acela ce .duce pe umerii săi marile creaţii, marile progrese, iar eroismul nu e altceva, decât puternică polarizare de energie psihică într'o direcţie ce a putut stârni
0 pasiune unică, tocmai fiindcă educaţia, cultura, a ştiut
să dea dintru început peste germenii ei în inşii respec“tivi şi a ştiut să nutrească aceşti germeni cât mai îmbelşugat.
.
,
i
Ştiucă mi se poate obiecta, cu aparenţe de dreptate,
că şi sistemul educativ pe care l-ar impune psihologia
reală, aşa cum o văd eu, ar îi un sistem
iluzoriu, hi-

meric.

,

-

Cum să poţi individualiza învățământul! şi educaţia?
Dar câte şcoale ar trebui atunci să ființeze, câţi invă„țători şi profesori formaţi, ce catastrofale, ce imposibile i
sporuri bugetare s'ar impune Ministerului educaţiei naționale!
Financiarmente, numai educaţia de masse, de
colectivităţi,e posibilă.
Cum să izolezi, apoi, puterile:
suileteşti indisolubil legate, organic: solidare, cum să

iragmentezi intragmentabilul care s spiritul uman ?

Obiecţii serioase, de Sigur, pe care mi le ridic şi eu
însumi, obișnuit a mă supune îndoelii, spiritului dubitativ
pe care mi-l impune credința în absoluta relativitate a
cunoștinței .umane.
Insă tot eu mă ridic deasupra ace-

slei îndoeli, şi. încere a arăta că aceste obiecţii nu sunt
ireductibile. Este evident că şi cel mai convins sistem .

» “de 'educaţie colectivă trebue, spre a se realiza, să distribue massa, tineretului de educat între cât mai multe
torţe educative:
Instrucţia şi educaţia
pe unităţi mici
„realizează şi pe a ansamblului de masse.: Aşa mi se

„ pare că e in armată,

bunăoară,

unde

se cere marea

|d
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artă de a aduna formaţiile mici în masse mari de armate, prin coordonarea lor cât mai. desăvârşită; dar

arta aceasta, mare presupune arta, poate.mai mică, dar

tot artă, instruirii unităţilor mici.
Adică vreau să Spun, că însăşi educaţ
' colectiv
ia
ă . .
trebue să treacă printr'una quasi-individualizatoare, şi
mai precis, că populaţia, şcolară a claselor trebue să se

_“Teducă la maximum

posibil.

E o problemă veche la noi, şi a fost pusă în îorme
'lapidare, în forme de grijă tragică de unul. din marii
noştri pedagogi, C. Dimitreseu-laşi, într'un articol de
o:
„puternică convingere, în care spunea că sistemul ela
„elor suprapopulate e o paradă şi prai aruncat în ochii
*

lumii,

Aşa

>

e

dar, şi dacă aş fi partizanul numai

„ în. spirit colectiv, şi atunci
„mare

ar trebui

al educaţiei

să cer cea

atenţie la individualităţile colectivității

deci grupuri cât mai mici

Sa

mai

posibile de elevi. De unde, . :

însă, bani? . Doamne, “câți bani
Sar . înțelege bine acest lucru,

sar mai “găsi, dacă
ducă guvernanţii ar

guverna şi cu grija sfântă a. viitorului, sub specie
aeternitatis, şi nu . numai' de azi pe mâine, văzând

Şi făcând, în spirit.de chiverniseală

personală! -Presupunând

tării pedagogice

.

de educat,

că această

de

:

partid şi chiar

reformă, a limi-

a populaţiei şcolare,
se” va, întăptui —:

altiel toate sistemele. pedagogice cad — eu cred că sis-

temul propus, al educaţiei individualizatoare, în care
eu.
cred, ar îi atunci realizabil, coincident, în -bună
parie, |
şi cu educaţia de colectivitate, fiindcă una nu exclud
e !

pe cealaltă.

|

|

E

Puţini şcolari însemnează multe posibilități de
cunoaştere psihologică individuală, -discernerea: mai sigură
a
aptitudinilor
personale pronunţate, şi, prin -urmare,

posibilitatea de a apăsa cât mai mult pe ele în educa-

ţie şi instrucţie. Cât priveşte obiecţia că toate îuncţii
le
” psihice sunt organic solidare, inseparabile și infragmenScoala a

i
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tabile, răspunsul e foarte simplu : funcţiile psihice sunt,
e adevărat, inseparabile,
dar nu şi egale, de regulă
una predomină asupra celorlalte. Dela sine, fiindcă una

e nativ predominantă, aceasta una

are

un

elan

vital

originar ce străbate şi singur, şi atunci e datoria
mea
„- de educator s'ajut acest elan vital originar al
ei cu
. precădere, spre a se actualiza, în devenirul ei, până
la
maximum posibil. Că şi celelalte iuneţii psihice, merg
şi
ele în acelaş timp, fiind solidare cu cea predominantă,
nu încape îndoială; însă ele, 'ca mai puţin ' viguroase,
mai întârzie pe drumul devenirului lor, rămân mai pe
coline, în timp ce cea dintâi se ridică repede pe piscuri
de munte.
Când într'un convoi de turişti unii sunt prin
fire mai înceţi, mai trenarzi, îace să-i aştepte şi să în„târzie

pentru

ei cei ce se mistuesc

de ilacăra

dorinţei

de.a se vedea mai repede pe piscuri ? Ce greşală
"enormă ar îi, ce păcat de moarte de a sili la o solidarizare de tempo de mers pe cei din urmă cu cei dintâi!
Părăsese metaforele, și conchid cu privire la personalitate: ea e concentrare, şi nu risipire de energie; ea e realizarea cea mai desăvârşit posibilă a laturii mai
pronunţâte cu care firea a înzestrat pe un ins. Naturae
non imperatur
nisi parendo, zicea Bacon.
Ne Ssupunem naturii realizând ce a dat mai mult natura individului, şi prin aceasta o supunem pe ea.
„Aceasta nu e concepţie aristocratică în sensul lui
Nietzsche, fiindcă personalitatea nu exclude simţul social
al omului, caracterul lui moral.
Ă

Dar despre aceasta în alt articol.

i

IMPRESII PEDAGOGICE

DIN ŞCOALELE

(Spicuiri din carnetele

"In anul şcolar

mele

VIENEZE

de notițe)

1929, obţinând un concediu

de şase

luni pentru - studii, am petrecut tot acest timp la
“Viena, cercetând de aproape structura învățământului .
austriac realizată de ultimele reforme şcolare efectuate
după războiu. Viena stă în fruntea orașelor europene
în: privința organizării şcolare pe baza principiilor școalei active.
Promotorul şi motorul, ca să .mă exprim asttel, al
imensei vieţi şcolare ce se trăieşte azi la Viena, e îo- stul învăţător, şi acum distins om politic şi de stat,

Otto Gidckei:).

La puţin timp- după războiu şi după

organizarea statului nou austriac sub formă de republică
federativă, Otto Glâckel ajunge ministru de instrucţie
„publică,
borarea
nari

în care calitate concepe şi realizează, cu colacercurilor largi de pedagogi distinşi, de iuncţio-

ai instrucției

experimentați

şi de

învățători

cuce-

riţi teoreticeşte de noua pedagogie, reforma învăţământului, care insuileţeşte acum școala austriacă şi peniru
care toate guvernele, şi mai ales primăria oraşului
Viena, au cheltuit şi cheltuesc sume fabuloase.
Liniile
„: largi ale reformei şcolare austriace şi bugetele culturale pe care ea sa sprijinit, au făcut obiectul unei serii
1) Decedat, în timpul represiunii lui Doltus, a mişcării
democrate, in care Glâckel era fruntaş,

social-

:

-
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“de articole, publicate anul trecut în diferitele

noastre.

„Ziare.
Aici aş vrea să intru: în detalii: didactico-metodologice, ce nu puteau avea loc în caarul unor articole
„informative, în ziare.
Vreau anume să relatez impresii asupra, vieţii intime
a şcoalei vieneze, asupra
metodelor noi ce. se experimentează şi asupra ' spiritului ce însullețeşte munca
învăţătorilor şi a elevilor.
!
Voi relata impresii în ordinea vizitelor pe care le-am
„făcut. "Trebue să, declar că am avut un acces larg peste
'tot unde am fost, şi.o primire din cele mai amabile.
Directorii şi corpul didactic mi- au stat mereu la dispo- ziție.să mă informeze amănunţit asupra vieţii din şcoala
„lor şi asupra spizitului n0u, în.care se lucrează acum
în €a.: Pe toţi i-am văzut nespus de voioşi la muncă,
însuileţiți adânc de rostul şcoalei noui, şi conștienți că
|
pe umerii lor se sprijină un viitor, ce -p'așteaptă decât
dela cultura poporului realizarea lui.
.
:
„ Cea dintâi şcoală, pe care am vizitat-o, e școala primară mixtă din Albertgasse.
Localul nu e nou, e un
tip de construcţie veche, însă destul de comodă. Directorul institutului, Werfer; m'a condus, îndatăce i-am arătat scopul venirii mele, şi pe baza încuviinţării autorităţii școlare superioare, în clasa ]. O clasă cu o îre- .
quenţă de 25 de copii, — acesta e numărul la care se
tinde îndeobște, fără a. fi încă peste tot realizat, însă,
în niciun caz, nu depăşeşte de 35—40,
Ca înfăţişare exterioară, clasa e.atrăgătoare prin numeroasele. tablouri intuitive, artistice, de pe pereţi, unele

din

ele datorite

chiar învățătoarei. clasei.

Pe. lângă

acestea, sunt expuse în panouri şi desenele colorate ...:
ale elevilor, desenuri făcuie de ei ca aplicări ale îfeluritelor lecţiuni. Pe. dulapul cu cărți și cu rechizite ale
elevilor, bustul “lui Pestalozzi planează deasupra muncii

voioase a clasei.

|

Era la o lecţie de citit şi scris.

Ordinea acestor două

„149
noţiuni „citit şi scris“, nu e întâmplătoare. Sistemul
cel mai mult practicat azi în- şcoalele primare vieneze
e cel legografie. Intâi se 'nvaţă citirea cu literele mari

de tipar, apoi scrierea.

In esenţă, metodica acestui: sis-

tem se bazează pe extragerea sunetelor, vocale şi con:
sonante, fie din situaţii emoționale, care duc la rostirea de interjecţii, fie din intuiţia vie a unor obiecte sau
tablouri de obiecte, al căror nume începe cu vocala sau

consonanta ce se tratează.

În clasa

de. care

vorbesc,

învăţătoarea desenase, în culori, cu mult talent, urmă„toarele tablouri: unul, care reprezenta o grădină cu
meri, prin iarbă mere roşii, un copil muşcând voios dintr'un

măr,

un

măr

desenat

mare

'intr'un - colț. al ta-

bloului şi sub el desenată mare, într'o anumită

litera A, inițiala cuvântului
"tablou: cu rațe (Ente), pentru

(Insel), pentru O,

unul

cu

culoare,.

Apfel (măr). : Pentru £ un
I un

îructe

tablou

cu o

de tot felul

insulă

(Obst),

„pentru U, un ceasornic (Uhr), pentru H un câine (Hund),

"pentru S o stea (Stern)

ete,

Fiecare

literă,

reprezen-

tând respectiv o vocală sau o consoană, e zugrăvită,
„mare într'o anumită culoare.
In toate combinaţiile de
cuvinte, in care apoi infră literile tratate, cuvinte pe
care învăţătoarea le. serie pe tablă cu'crete colorate
sau le zugrăvește pe hârtii, anume puse pe pereţi, cu
-aquarele, aceste; litere sunt în aceeaşi culoare, în care
au apărut întâia dată în intuiţia elevilor. Dacă, bună-..

oară, A de sub tabloul cu mere (Aptel) a fost la 'nceput roşu,
TOŞu se zugrăvește în toate combinaţiile în care intră;
când se emit și se scriu cuvinte; dacă E a fost albastru,
“albastru rămâne tot timpul.
Rațiunea e, psihologiceşte,
foarte bună:
Se contractează o:strânsă asociaţie între
“sensaţiile de sunet şi cele de formă (musculare) şi vizuale-culoare, .care asociaţie face pe elevi să inveţe re-

pede îormele literelor, şi numele lor.
saţii, insă, nu se mărginește

Asociaţia de sen-

numai la sensaţiile de auz,

văz şi musculare prin desenul literelor. La ele se adaogă

.

0

-

o serie de sensaţii musculare mai intense, căci copiii |
îşi taie din cartoane literele învăţate.
Toţi copiii aveau

la toate felurile,
de lecţiuni. După ce învăţătoarea tra| tează o literă, zugrăvind-o pe tablă, o scriu şi elevii.
pe caiete cu o liniatură specială pentru literele mari, şi,
dacă mai cunosc alte litere, ei sunt provocaţi să îormeze şi alte cuvinte, care încep cu litera nouă şi ies
din combinaţie cu aceasta şi literele celelalte cunoscute.
Copiii se 'ntreceau cari mai de cari să spună cuvinte
cu litera nouă la 'nceput. Spre exemplu cu T: Tiseh

(masă),

Tier.. (animal),

Turm

(turn),

Zeich

(lac),

x

cutia lor cu litere tăiate din cartoane colorate. Lucrul
manual, ca principiu metodic, e toarte mult cultivat, .

etc.

Dupăo serie de asttel de exerciții de găsire de cuvinte,
urmează o mică pauză, pe loc, apoi, ca aplicare.a, lec- .
ției de „citit-seris, urmează desen liber pe îoi de hârtie

distribuite de învăţătoare,

ingenioasă

-gimnastică.

între

Acum

citit-scris,

se face o concentrare

desen,

o

povestire

şi

joc-

La lecţia aceasta, învăţătoarea a provocat :

“pe copii să-și amintească

canți din orașul Bremen.

de povestea:

Cei patru muzi-

Vine vorba de hoţii care stă- - |

teau la masă, când au îost surprinşi

de cei patru mu-

zicanţi: câinele, pisica, măgarul şi cocoșul.
Copiii sunt
provocaţi să deseneze o masă (Tisch), dar întâi îi schițează forma prin mişcări în aer,— o adevărată mimică,

“a obiectelor.

Pe masa hoților erau

farturii (Teller), și

elevii desenează întâi în aer forma fariuriilor, apoi le
desenează cu creioane colorate, pe masa zugrăvită întâi.

„Pe masă mai erau şi şervete (Tuch), şi oale (Topi),

şi

struguri (Traube),şi vânaturi de tot telul (Tiere), etc.
Deci, reamintirea povestei cu cei patru muzicanți dă
elevilor numeroase ocazii de a pronunța mereu sunetul
nou învăţat, T, dar nu ocazii de acelaş îel, ceea ce ar
aduce monotonie şi plictiseală, ci cât de variate: povestesc şi pronunță în cursul povestirii cuvinte cu T,

schiţează în aer și apoi desenează în culori

obiecte al
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căror nume începe cu ', şi “asttel sunetul Te angrenat în îel de îel de combinaţii atrăgătoare, şi elevii
"nici nu simt intenţia didactică prea îăţisă, a. învăţării
cititului. şi scrisului.

Lecţia s'a terminat printr'o abilă asociaţie şi cu do-:
meniul numerelor, cu aritmetica: copiii numărară la urmă
desenele reprezentând. obiecte cu numele începând cu
T şi cuvintele scrise cu aceeaşi iniţială.
Pe deasupra oricăror abiliiăți metodice, care dove„deau la dăscăliță şi multă experienţă, şi mult tact psihologic, era impresionant spiritul de iubire maternă ce
revărsa asupra clasei, şi, la rândul ei, şi clasa, revărsa,
de aceea, o deosebită plăcere de lucru şi o cuceritoare
voioşie de inimă. Disciplina ? Ar îi părut unora, judecând superiicial, relaxată.
Dar nu era de loc aşa. In
"realitate, izbucenirile mai gălăgioase nu erau decât expresiile fireşti ale dorinţei fiecăruia de a participa la muncă
şi de a dovedi că participă.
N
Pentru înţelegerea, mai clară a acestei preumblări: într'o lecţie prin atâtea' domenii, trebue să spun că programul analitic în primele trei clase primare, se bazează .
pe principiul numit al învățământului general (Gesamtunterricht).
Nu se divide materia pe obiecte, ci pe
centre de întuiţii şi de interese ale copiilor. La, clasa,
I, în întâiul ciclu de lecţii, care durează o săptămână,

se tratează

tema:

In şcoală.

Această

temă e tratată,

sub. următoarele puncie de vedere sau categorii metodice:
IL. Categoria numită : intuiţia generală a tarmiii înconjurătoare.
In această categorie: didactică se „Por
nește dela intuiţia şcoalei şi a, lucrurilor din ea. : In
ziua întâi de şcoală sunt deprinși copiii cum să salute,
„li se descrie clasa, instalația ei. Se trece apoi la exerciţii de orientare, la intuiţia amănunțită a, obiectelor -

din clasă, a lucrurilor lor de şcolari, ete,
II.

După

cadrul

numit

intuiție

sau “împresie,

|
vine

.
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“ cadrul al: doilea “denumit expresie sau intui
ţia verbală
“a lumii înconjurătoare. In acest cadru
se 'îac exer. ciţii verbale, de grai, şi ezerciţii de scris.
Pentru exer=

cițiile verbale, sunt provocaţi copiii
să nareze povestiri
'sau întâmplări ştiute, se fac remarcăr
i asupra expre-.
siilor copilăreşti, se corectează, în
mod îoarte discret,
“adesea cu umor ce nu supără pe
-nimeni, eventuale - greşeli de exprimare, se intuesc tablo
uri şi se exprimă
intuiţiile din ele, se recită poezii potri
vite, cu teme s. e.
- ca: Cel dintâi drum la şcoală... Pent
ru exercițiile gra- .
"fice se fac pregătiri tehnice bine artic
ulate, care privesc activitatea, mușchilor mari, exerc
itarea: mâinilor și.
a degetelor. ' Se aranjează beţişoare
în felurite figuri,

se desenează scene, se face scriere prin
tablouri,

III. A treia categorie o formează"
aşa zisa, percepție. .
numerică şi spaţială a lumii încon
jurătoare, - prin
urmare arilmetică şi geometrie eleme
ntară... Se ob„servă cu- ce intuiţii aritmetice vin copii
i de acasă, până

la cât ştiu să numere, se recitează -rime
cu numere, se:
numă
ră

"variate.

până

la 5 prin

Se fac

grupări

apoi orientări:

de

obiecte

noțiunile. de

înapoi, sus, jos, ca intuiţii spaţiale, geom
etrice.

IV.

A patra categorie o formează

a lumii, sub torma

b) de muzică.

întuiția

cât

mai

inainte,
.

|

estetică

a) de activitate manuală şi desen,

Se caută a trezi plăcerea pentru sunete:

“muzicale prin cântece umoristică şi
mimice.
V. A cincea categorie didactică: intui
ţia motrice a
lumii, jocuri, gimnastică,
Se trece apoi, în săptămâna.

următoare, la un alt cerede intuiţii şi interese
:
“Acasă la părinţi.: Im jurul acestei teme .se
destă-

şoară toate lecţiile; iar. sub cele5 categ
orii didactice. .
La priina vedere, s'ar părea că nu e
„nimic nou în: structura unui asitel de program, ci, că
ar îi numai o.
expresie nouă şi pretențioasă pentru un
lucru. vechiu.
“In definitiv e tot citit Şi scris, aritmetică
, dexterităţile
„felurite, numai că botezate mai pretenţios
: intuiţie ge-

y

nerală, verbală, aritmetică, etc. Obiecţia e totuşi neînte- meiată. Şi aceasta am putut-o constata din numeroase
şi numeroase „lecţii, la. care am luat parte. O. săptămână se: fac lecţii numai în jurul temei; In școală; o.
alta -numai în jurul temei:
La noi acasă, așa. încât
materia nu apare elevilor: scindată, artiticial, pe obiecte,
"ci apare viaţa zilnică însăşi, privită: sub diverse puncte
de vedere.. Aritmetica, bunăoară, nu :mai. „apare ca un
obiect aparte, chiar dacă se face o lecţie de aritmetică.
specială, ci ca o „continuare

de

intuiţie

a vieţii

“aspectul numărării Şi calculului. Fiecare. lecţie
organic din cea anterioară, şi fiecare întreţese
Drin asociaţii naturale, elemente din celelalte

Așa, în lecţia de citit-scris,

pe

care

am

şi sub

creşte:
în ea,
lecţii:

relatat-o,

sa. .

făcut şi intuiţie de: lucruri, şi exerciţii verbale, şi exer„ciţii grafice, şi lucru manual; şi desen, şi joc: gimnastică,
Şi aritmetică, deşi scopul ei principal era. cititul şi scri-.
sul. Tot aşa, o lecţie de aritmetică se angrenează şi:
cu intuiții de lucruri, şi cu desen, şi cu lucru manual,
şi cu cânt, ete.
-- Prevăd o altă obiecţie ce sar. face: Nu se risipește,
atenţia, elevilor tot trecând aşa din materie în materie?. Se realizează o concentrare, o puternică asociaţie între.
obiectele de studiu, dar nu e oare în dauna concen-:
trării de atenţie? E- variație, dar nu e şi dispersiune ?Nici această obiecţie nu 'ar fi întemeiată.
Atenţia co-.
piilor e dinamică, nu statică, ea, se întreţine prin im-

presii. variate.

Variația aduce interes,

şi aceasta,

face.

ca atenţia, deși distribuită, .să fie în fiecare domeniu...
- sau categorie. didactică, totuşi intens concentrată.
“O altă lecţie, la care am asistat la aceeași şcoală, a,
fost în clasă II: o lecţie de citire, Manualul, toarte.
frumos tipărit, pe hârtie velină, cu caractere mari şi
estetice, şi cu ilustraţii cu adevărat artistice, nu poartă.
„titlul didactic de carte de citire, şi nu cuprinde. bucăţi .
disparate, ci poartă titlul sugesliv : „Din viața a doi:
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copii din oraşul Viena“ şi cuprinde o singură
povestire cu îel de îel de scene copilăreşti, cu îel de îel
de
intuiţii din viaţa oraşului, toate legate de o acţiune
principală. Şi această lecţie a fost cât 'se poatde
e inte-

" resantă,
*
i
Înstitutoarea, Frl.-Schaiter, a discutat cu copiii, în mod

familiar, despre bucata citită în lecţia anterioară,
o bucată umoristică cu . titlul:
Bin
Puppenfriihstiich (un
dejun mic
de păpuşi). Pe urmă, printr'o pregătire
afectivă, vie, s'a trecut la o scenă nouă: Istori
a îngrozitoare a unui cocoș şi a unei găini.
O bucată umoristică, pe care învăţătoarea a- citit-o foarte
expresiv,
şi apoi au citit-o şi elevii, individual şi în cor.
După

_ce copiii

s'au familiarizat

cu

textul

ei,

povestea

a fost

Şi înscenată dramatic, citindu-se pe roluri: unul
vorbele
cocoşului, altul vorbele găinii, un altul vorbel
e unui
puişor, etc. Humorul copilăresc al naraţiunii
a însufle-

țit clasa, umplând pe copii de voioşie.

Modul acesta dramatic de a “interpreta . bucăţi
le de
lectură e, după cum am constatat, foarte în uz
în şcoa-':

ele vieneze.

Am asistat în aceeaşi zi, la clasa IV pri-

mară superioară (gradul superior primar e
denumit
Haupischule, şi şcoala aceasta vizitată avea
ambele
--:grade primare, inferior şi superior) la o lecţie
de limba
„germană.
Se citeau fragmente din. Wilhelm Tell, prin
-dramatizarea lecturii. Elevii citeau interpretâ
nd pe rând,
“după cum îuseseră desemnaţi dinainte de
învăţătoare,

“rolurile din piesa lui Schiller, după ce se făcuse o pri'vire recapitulativă a scenelor citite anterior, Elevii
,

prin lectura lor, interpretau bine rolurile,
nuanțările
“dovedeau pătrunderea psihologică sigură a
personajelor
întrupate.
Pe tablă, elevii mai talentaţi şi învăţătoarea
-desenau în culori scene din Wilhelm Tell. :
Foarte interesantă predarea ariimelicii. - Ea
se face
în necontenită legătură cu viața zilnică.
Pereţii sunt
iplini de : indicatoare de mersul trenurilor,
tarife cu pre-

-

|
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țurile pieţii la articole alimentare şi de tot felul, diagrame de statistici, etc. Aceste tablouri aritmetice, pe
lângă că iniţiază bine pe copii în viața economico--industrială, dă prilejuri şi la numeroase probleme cu
- fond realist, care se rezolvă toate întâi oral. Exerci“ţiile de calcul oral sunt practicate pe o scară întinsă,
şi unii elevi ajung să le facă aproape cu virtuozitate.
Asupra, elevilor, care sunt mai slabi, mai greoi, învăţătorul stărue până îi lămureşte pe deplin. Nici. nu se
trece la alţii, până nu sunt şi aceștia lămuriţi. a
- Intr'altă

zi, am

asistat, la aceeași

şcoală,

la o lecție

de desen, în clasa III, predată de învățătorul Fritz
Westhmann.. Am scris, în .altă „parte, despre marea
atenţie ce se dă în şcoalele vieneze educaţiei estetice.
Destăşurarea, acestei lecţii de desen mi-a arătat, că
această noţiune de: educaţie estetică, nu e o vorbă de
paradă, ci o solidă realitate. Gustul și pasiunea de
desen se nasc fatal prin lecţiuni de felul acesta, în cursul
cărora pluteşte tot timpul „aferarea“ artistică a elevi-

lor, dacă îmi este îngăduită expresia

toate produsele

elevilor,

cât

de

aceasta:

naive,

se

Fiinacă

privesc

„învăţător cu serios înteres, nu forțat şi de formă,

de

co-

piii se incurajează să producă cât de mult.: Infrigu- .
rare. de producţie. artistică, iată tormula sub care aş
putea sintetiza spiritul copiilor în orele de ocupaţii
artistice.
„Lecţia de desen, de care pomenesc, s'a! “destsurat |
| “astfel:
,
ZA
— Ce vreţi să desenaţi voi astăzi, copii? i-a itiebat
învățătorul.
,
— Un pom, un pom! au răspuns cei mai mulți. Atunci învățătorul a stârnit o discuţie despre pom în
anotimpul
toamnei — era toamnă atunci — pornind |
dela cunoscuta poveste a -bradului nemulțumit de trun-':
„Zele “lui în formă de ace, şi pe care. şi le-a schimbat
treptat în: irunze de aur, pe care i le-au îurat hoţii, în

156 »
frunze de sticlă, pe care le-:-a Wântit Îurtuna jos. şi Sau
spart, apoi în îrunze ca ale celorlalți - -pomi, pe care
însă i le-au mâncat caprele, şi apoi a cerut, şi D-zeu
i-a ascultât dorinţa, iar frunzele lui ca acele, de la'nceput.
S'a reprodus povestirea 'dramatic, cu gesturi şi mimică.
Pe'urmă s'a.trecut la desenul zugrăvit al unui pom,
gol de frunze, cum e toamna. Le-a distribuit întâi nişte
cartoane. mari, ce se pun pe' bănci, ca să nu se murdărească de văpsele. „După aceea le-a distribuit câte o
- foaie de hârtie de desen de o mărime potrivită pentru “
"o primă schiţă, câte un vas de apă, pentru spălatul şi
muiatul pensulei, la 4 copii, apoi văpsea roşie la unii,
albastră la, alţii, din tuburi cu” văpsele în “ulei. - Scurtă
discuţie asupra părţilor pomului, o schiţă; cu cretă colorată făcută de unii elevi pe îablă, cu ajutorul învă=
ţătorului, apoi. copiii zugrăvese schiţa întâia a pomului.
Pe toţi el îi încuraja şi-i lăuda, strecurând pe neobservate critici şi corectări. După ce. ridică întâia schiță
dela elevi, le distribue îoi de desen mai mari pentru
desenul definitiv. Am văzut la unii realizări uimitoare,

pentru

vârsta,

lor.

Dar la toţi am văzut o plăcere ne-

spusă de a zugrăvi, — ceea ce e dealtiel în natura spi-.
ritului copilărese — la toţi am simţit, repet expresiile,
„aferarea artistică“, „înfrigurarea .de producţie.“
In sfârşit voi mai relata, din. vizitele la aceeaşi şcoală,
o lecţie de lucru manual: în atelier.
Lucrul manual

de atelier se face în curșul primar superior (Hauptschule), .

- în cursul inferior făcându-se lucru manual în clase (cel dintâi zis Werkunterricht). “Se. predă în fiecare clasă
superioară 2 ore consecutive pe săptămână.
Am asistat în clasa II. Elevi puţini, numai 12.
|
Nici nu e de conceput, că sar putea preda serios
„lucrul manual în atelier cu un număr mare de elevi.
“Prineipiul călăuzitor e o sinteză între punctul de vedere
educativ

şi cel utilitar.

„seriaşi, de profesionişti,

Nu

se tinde

ci numai

la formare

de

me-

la educarea ” mâinilor

|
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.

şi a gustului de.producţie manuală. Se lucrează însă
obiecte uzuale, peniru a da lucrărilor şi un obiectiv
“utilitar, In ora aceasta; tema lucrului era: un suporti
„de lemn pentru fizarea orariului.
Obiectul îritâi se
desenează de către elevi, în caietul de schiţe. “Invăţă- .
“ “torul

apoi

le distribue

scândurele,

rămase

dela

alte lu-:

cruri,”
dar destul de mari pentru a permite contecţionarea obiectului de îăcut. Le dă anumite explicaţii .
asupra năturii-lemnului, le distribue apoi, luându-le din
dulapuri cu. unelte, nişte mici ferăstraie, şi le arată cum
“trebue să le mânuiască, în ce direcţie” trebue să taie.
„Elevii fac piesele, le lustruesc cu Glas-papier, apoi. le
- încheie.
Când suportul îu gata la toţi, îl cercetă cu
mult interes, îşi făcu observaţiile cu multă bunătate, şi
apoi elevii începură să-l retuşeze
după observaţiile.
:ascultate.
.

.

“LACUNE ŞI REMEDII IN ORGANIZAREA
ȘCOLARĂ)
Organizarea

mari lacune:

actuală a școalei noastre

.

|

o

înfăţişează: trei

|

"1. Lipsa, de legătură organică între diferi
tele trepte şi
ramuri de învățământ,
2. Pulverizarea unor ramuri de învăţământ
, precum
“şia activităţii culturale între diferite alte
organizaţii decât Ministerul Înstrucţiei, şi unde le lipsea
, cadrul firese
de desvoliare.
|
3. Lipsa unei vieţi şcolare şi culturale
intense.
Vom
analiza pe rând cauzele acestor lacune și
vom încerca.

- să desprindem remediile lor.

a

Lipsa de legătură organică între diferi
tele trepte şi
ramuri de învăţământ se datorește, esenţi
al, faptului că
s'a conceput fiecare aproape exclusiv
sub unghiul de
privire al scopului ei, specilic, particular
, şi s'a pierdut
din vedere, că pe deasupra, acestui scop
specilic, trebue.
să existe şi unul general, comun.
După credința noastră, scopul general, comun tuturor trept
elor și ramurilor de învățământ, e: formarea unui
bun cetăţean,
devotat binelui publice prin convingere
şi disciplină lăuntrică, şi totodată şi formarea unei "per
sonalităcare
ţi să
simtă, în. cel mai înalt grad posibil, însem
nătatea tuturor.
- felurilor de manifestare de viața sănăt
oasă a poporului
—

1). Din „Pentru Inima Copiilor“,
ÎN

ă

o
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nostru, şi care să fie puternic- îndemnată să ia parte *
la susţinerea, şi propășirea acestei vieţi naţionale sănătoase.
Pornirea spre exclusivitate a diteritelor trepte și ramuri de învățământ se poate ilustra, prin câteva din.
| consecinţele ei cele mai rele, după credința noastră.
Menirea specifică a școalelor de meserii, s. e, fiind să
formeze profesionişti iîn direcţia meşteșugurilor'manuale,
ele s'au socotit achitate de sarcina lor, dacă au dat
absolvenţi, cari să ştie mânui bine uneltele și să pro-

ducă cu ele obiecte utile; dar nu s'au gândit că viitorii

meseriaşi vor îi mâine şi cetățeni, prinşi în vâltoarea
curentelor de opinii. politice, curente care, mai ales în
mediul specific muncitoresc, -iau forme de manifestare
ce :nu. se armonizează cu interesele naţionale ale statului nostru, forme care se bucură, cum se ştie, de privi-

legiul unei violente puteri de contagiune morală.
De aceea credem că nu se poate concepe un bun învăţământ în şcoalele de meserii, fără o complectare a
culturii practice -printr'una teoretică. naţională-cetăţenească. - Nu e de conceput apoi ţinerea, elevilor şeoalelor de meserii în afară cu totul de stera educaţiei
religioase-morale și:a celei estetice, prin cultivarea, cât
de parcimonioasă măcar, a diferitelor arte: poezie, literatură în genere, muzică. Tocmai profesioniştilor carierelor practice-mercantile trebue să li se dea, spre
" compensarea însuşirilor ce.înăsprese mai mult sufletele
şi relaţiile între semeni, discipline sufleteşti înălțătoare,
capabile să ridice cugetul şi inima şi spre preocupări

- mai senine, mai nobile.
De altă parte, învățământul nostru teoretic- general,
din școala primară şi, mai ales, cea secundară, suferă
de această mare lacună, că tocmai prea e teoreliegeneral, desprins de realităţile şi actualitățile vieţii, şi,
deci, infecund în viață. Din această exclusivitate a învăţământului de cultură generală, care e tocmai antipodul
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'exclusivității din şcoalele profesionale,
decurg detormaiuni mentale şi morale tocmai contrarii:
neinteres total
şi neatenţie desăvârşită la absolvenţii
acestui învăţă-mânt îață de. valoarea şi demnitatea
muncilor. proiesionale.

RR

/

N

Deci situaţia, e următoarea: avem, de o parte,
ca produs al școalelor noastre teoretice-verbaliste
, mulţimea
"aşa zişilor intelectuali, ce nu cunose şi
nu aspiră decât la munca subțire iuncţionărească şi detes
tă sau sunt -

cu totul

străini de munca

mecanică, de rolul. ei în or.

- ganismul vieţii unui popor şi: mai ales
reluză să-i CON-.
ceapă demnitatea «ei; de .altă parte; depăr
taţi de cei
dintâi de o prăpastie adâncă, categoria 'socială
a mun-:
citorilor şi profesioniştilor carierelor manua
le-utilitariste, străini şi ei cu totul de aspiraţiile şi
sentimentele
clasei intelectuale, neînţelegători ai valorii şi
meritelor ei.

„A

doua lacună, de care am vorbit, pulverizarea unor

ramuri de învățământ la alte organizaţiuni
de stat, isvorăște tocmai din lacuna cea dintâi, pe care am
analizat-o..

Imixtiunea altor ministere în chestiuni de învățământ,

a găsit teren fecund : tocmai în lipsa de legătu
ră orga-.
nică între diferitele ramuri de învăţământ.
Un început
:de pulverizare a, găsit deci chiar în Ministerul
Instruc-

ției, care 'n'a ştiut totdeauna

să - apere. principiul

că |

şcoala e unicăşi că scopul ei final e unic.
Şi de aceea

a lăsat, cu inima ușoară, să-i scape de sub organ
izarea

şi controlul lui activităţi şcolare
liicele lui legitime şi care numai
teau trăi bine integrate în scopul

şi culturale, ce erau
sub îngrijirea sa pugeneral al școalei şi

„al culturii,
- Cât privește a treia lacună constatată:

!
lipsa unei in-

tense vieţi şcolare şi culturale, explicaţia ei
e mai com“plexă, cauzele fiindu-i şi ele mai multiple.
Voi încerca,

să desprind numai

câteva:

1. In rândul întâi pun situaţia materială şi morală a

„corpului didactic.

Un

cos
. didactic
p
rău

plătit şi amar..

.
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chinuit de grija pâinei zilnice, nu poate avea viaţă intensă, și deci nu poate crea viață intensă în şcolari şi
în mediul suiletesc
.al adulţilor, în cari ei îşi desfăşoară

munca.
|
|
„
Orice ministru de instrucţie, ce vrea să merite rolul
său, trebue “să-și facă un'punct de onoare din înlăturarea acestei cauze a tuturor. cauzelor: situaţia, mai mult
de cât inferioară, materială şi mai ales morală,

ţătorilor de toate

gradele.

a învă-

Și accentuiez cuvintele si-

tuația morală, ca S'ajung la a doua explicaţie, la a;
doua cauză.
Aceasta e:-lipsa unei organizări. serioase
care să ieruhizeze meritele şi munca şi să le încurajeze prin scoaterea de sub anonimat. Căci ce altceva
reprezintă diferenţierea de gradaţie mecanică, adusă
de iatalitatea biologică a îmbătrânirii, decât o ținere
sub anonimat a membrilor corpului didactic, merito
şi
„cu mult peste cerința strict profesională, alături de
cei
cari abia în mod onorabil şi-o pot împlini pe aceast
a? '

Această scoatere de sub acelaş nivel se poate înfăptui

printr'o ierahizare organică şi 0 .ocupare obiecti
vă a
treptelor ierahice.
o
Din acest punctde vedere mă. ridie în contra măsu.:
rilor propuse şi încercate a se realiza sub ministerul
|
Nicolae Iorga, să se închidă membrilor învățământul
ui
primar posibilitatea înaintării, când au merite
reale,
până la cea mai înaltă treaptă ierarhică, existen
tă în.
acest învăţământ. Luaţi şi acest stimulent învăţăt
orilor,
și nu ştiu ce s'ar alege din puţinul entuziasm de
muncă
ce le-a mai rămas. Şi tot aşa, nu concep ca
profesorii
secundari să nu mai aibă acces: la funcţiile ierarhi
ce
ale şcoalei lor, şi să se încredinţeze numai profeso
rilor

universitari. Aceasta însă nu însemnează, de altă parte,

că aș îi pentru înlățurarea profesorilor secundari
dela
directiva, și controlul învățământului „primar, şi a
celor
universitari dela directiva şi controlul învățământul
ui
secundar. Dar a cădea în extrema cealaltă, mi se
pare
Şcoala activă

|

”
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.0 mare
arunca
interior
ele, ce

greşeală, cu mult mai mare, căci ar însemna a .
în sânul corpurilor. didactice respective de graa..
o atâta descurajare, prin lipsa de încredere în
li s'ar afișa, în cât să li se năruiască şi ultima, pi-

“cătură de entuziasm.

a

|

"Prini urmare, sunt hotărit pentru menţinerea posibiltăţilor de înaintare până la cea mai înaltă treaptă ierarhică a membrilor fiecărui grad de învățământ.

„In al doilea rând, trebue, în interesul menţinerii în |
” învăţători a unei vii tonalități de viaţă didactică și cul-

„_turală, să se asigure

unui număr

cât mai mare de în-

Văţători posibilitatea .culturii universitare, în deosebi
a
celei pedagogice, - căci. cred: că nu e necunoscut lucru,

că aceasta e una din cele mai intense dorințe ale lor.
Și fiindcă, in orice caz, poate pent
. moment
ru
, nu se -:

_ poate asigura pe o scară prea întinsă această cultură
universitară pentru învăţători, ea să se suplinească prin

organizarea unor cursuri de vacanță, la care să participe cât mai mulţi, cursuri care să nu aibă caracterul

oarecum

umilitor,

că

sunt! aduşi la

ştințe, ci la o desăvârșire a-culturii,
curent,

de: către

persoane

repetiţie de cuno-'

competente

prin

ţinerea ]a

și remarcate

în

„această direcţie, cu' produsele științei pedagogice şi ale .
ştiinţei şi. culturii în genere.: o
„Nu mă dau de loc în lături de a susţine, că de nişte
„cursuri de vacanţă, în acest înţeles superior, au nevoie
„Și prolesorii secundari.

|

“O altă pricină de căpetenie, care a făcut să nu se

poată crea o'viață şcolară intensă,e îaptul excesului
„de populaţie şcolară. . Nu e de conceput o perfecțio-

nare a învăţământului şi a vieţii şcolare, cu 50—60 de
elevi de învăţător.

-Şi serbările şi. şezătorile şcolare, şi

excursiunile, şi lucrările individuale în ateliere şi labo-

ratoare nu se. pot organiza de cât cu numărul mijlociu

de 25—30 şcolari. Prin urmare, nu. numai că n'avem
numărul necesar de învăţători “raportat la populaţia.

”
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actuală de copii ce nu pot îi instruiți din lipsă de localuri. şi învăţători, dar ne trebue surplusul acela, pe care- -L.
"presupune ca 0 consecinţă stringentă necesitatea, impe„rioasă şi grabnică. a reducerii populaţiei şcolare.
In' sfârşit, nu se poate concepe viaţă, şcolară intensă
în localuri-de școală . neîncăpătoare, neestetice şi nein-.
zestrate cu . mobilierul şi materialul didactic, pe care-] NE
"cere pedagogia modernă. +
Pentru a, face să înceteze cea, dintâi lacună, a lipsei
„de legătură organică între 'diferitele trepte şi, ramuri de
- învățământ, am avea un mijloc radical: crearea şcoalei unice. obligatorii. Recunosc, însă, că în starea âctuală
a posibilităţilor noastre, nu e așa de uşoară înfăptuirea
acestei şcoli: de aceea: trebue să ne mulţumim pentru |
moment cu remedii mai puţin radicale, dar totuși destul
"de rodnice, şi acestea sunţ:.
. Incetarea, pulverizării învățământului între diterite mi1
nistere şi aducerea lui sub un singur organism central, |
care să imprime tuturor şcoalelor o pecete unitară pe +
pe linia educaţiei cetăţeneşti, “morale şi naționale.

Al doilea, creearea unui consiliu sau sfat pedagogic

„național, al cărui rol ar îi să dea îndrumări coordona-,
„toare tuturor gradelor şi ramurilor de învățământ. La
toate reformele: şcolare importante, acest sfat pedagogic.
naţional

să

colaboreze

intim,

şi

tot

acestui „stat peda-

gogic' naţional îi incumbă: observarea mersului învăţă“mântului, desprinderea liniilor. lui mari Şi îndrumarea
rezolvării problemelor de educaţie şi învățământ îîn coniormitate cu ultimele date . ale pedagogiei şi, mai ales,
- cu marile interese culturale naţionale.

“

!

1.

DESCĂRCAREA

PROGRAMELOR !) .

"După părerea noastră, organizarea pedagogică a studiilor secundare e, în rândul întâi, o problemă de spirit
“ conducător, de concepţie etică, şi filosofică, apoi o problemă de metode, și numai în ultimul rând o problemă

de

programe.

Cred că trebue

să

punem

chestiunea

descărcării programelor în acest cadru mai larg, enunțat
sumar mai sus.
i

Spiritul care

domină

învățământul

de

azi, este

acela,

aşa de bine caracterizat prin expresia de „mulerialism

didactic“.

El pune cel mai mare preţ.pe cantitatea de

cunoștințe, ce trebue îngrămădite în creerul elevului.
Centrul de gravitate al şcoalei actuale e rezultatul material, palpabil, al învăţământului, . şi afişarea acestui
rezultat, prin parada examenelor, pare a îi scopul ei
suprem.
Materialismul didactic conduce în mod; fatal
la încărcarea programelor, la dictatura catalogului, la
dresura memoriei împinsă până la paroxism:
Elevii
lucrează mai ales sub stimulentul îricii, sau, ceea ce e
mai rău, sub acela al emulaţiei invidioase, al. ciudei, —
stimulente cu totul antipedagogice, căci ele degradează
“sufletul și inima copilului, în loc de a le înălța. Adevăratul imbold moral al învățământului trebue să fie
iubirea dezinteresată pentru ştiinţă, curiozitatea, în1)

Comunicare făcută la al 13-lea congres internaţional ali învă- »

țământului

secundar,

—

ținut

la

Paris între 16—23

Iulie 1931, în

calitate de delegat al Asociaţiei generale a profesorilor secundari
din România.

.
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drăsnesc să spun chiar precoce, pentru tainele universului. . Trebue să deprindem pe elevi de timpuriu să
iubească nu atât rezultatele materiale ale ştiinţei, care
sunt foarte relative şi schimbătoare, cât mai ales cercetarea insăși în ştiinţă, drumul ce conduce la ea. Scopul
şcoalei nu trebue să: fie pregătirea unor -creere bine .
mobilate cu. cunoștințe din cărţi, ci a-unor spirite mereu active, nesăturate de cercetări ştiinţifice, infinit curioase. Ea nu trebue să fie un rauzeu, ci un atelier
viu, un șantier al cărui scop'e
întâi plăcerea, de a construi însăşi, şi apoi construcţia. Iată, după concepția
noastră. spiritul care trebue să conducă învăţământul
secundar, care, prin durata şi prin - varietatea şi com_plexitatea lui, e cel. care exercită cea mai proiundă inîluenţă “asupra spiritului elevilor.
Vom păşi la. discutarea problemei descărcării programelor în acest spirit:
de cercetare dinamică a științei, şi nu de învățământ.
static. .
Scopul învăţământului secundar e, fără îndoială, şi să
- repete, să întregească şi, mai. ales, să aprofundeze. elementele de cultură generală date de şcoala primară.

„Dar, în cursul

superior

trebue introdusă o notă nouă.

„In adevăr, după datele psihologiei infantile experimen“tale, la etatea de 14—15 ani

(etatea

pubertăţii)

încep

să se cristalizeze în spiritul elevilor forme marcante de
mentalitate diferențiată. La această vârstă, elevii au,
cei mai mulţi, dacă au evoluat normal, înelinaţiuni bine
definite, gusturi şi aptitudini speciale remarcabile.
Şi
- deci ar îi să procedăm într'un mod cu totul antipedagogic, dacă am neglija cuitura acestor aptitudini spe'ciale, urmărind ceea ce rămâne de cele mai multe ori o
himeră : cultura generală exclusivă.
Din pricina programelor încărcate, cele mai adesea, această cultură
zisă generală se reduce la o adevărată, ignoranță enci„clopedică. Fără a părăsi scopul culturii generale, cursul
superior al liceului trebue să fie asttel organizat, încât

1%
.

să dea putinţa celei mai largi desvoltări aptitu
dinilor
„speciale, diferenţiale, constituite în elevi la aceast
ă epocă
a vieţii lor.
|
E
De
Cât: priveşte -problema metodelor, suntem partiz
anii
hotăriţi ai metodelor active, care creează posibilități
mari
muncii personale a elevului, rolul profesorului reducâ
n-

|

du-se mai ales la dirijarea acestei munci, la stimularea

ei şi la rectiticarea greşelilor la care ea poate ajunge
. Să
lăsăm pe elevi să caute şi să cucerească ei însăși
ştiinţa

„—

după,

din

nefericire,

vechiul

şi totdeauna

noul

dezi- EI

mele noastre analitice, pentru ca, în numărul de:ore con-

sacrat studiilor şi care nu credem că poate îi redus,
materia, ce rămâne să fie tratată intensiv şi protuna.
b) In organizaţia noastră-actuală, singurul obiect despre
care colegii noștri cred că trebue suprimat, e limba greacă.
“Dar cultura elenică e prea interesantă pentru
a îi
„total. exclusă din invățământul secundar.
Ea trebue,
socotim noi, să fie menţinută sub forma de . lecturi
, în

.
IN
IN
N
N
N

|

N

LL

a

|

a

ordinea, zilei.

;*
1.8) Scopul suprem al învățământului este educaţia spi„Titului. Acest scop nu putea îi atins printr'un învăţământ.
"extensiv şi fatalmente superficial, ci printr'unul intesiv,
profund. Actualmente, la noi programele sunt prea:
încărcate. S.-e,, la geografie, la ştiinţele fizico-chimi
ce şi
“naturale, la istorie, la religie. Multe nume proprii, citre,
formule, descripții teoretice de experienţe. Verbalismul
domină fatal un învăţământ conceput astiel, fiindcă el
face imposibilă intuiţia profundă a faptelor şi, mai ales,
propria experimentare a elevilor. Pentru a pune în siârşit.
.
pe planul întâi educaţia judecății şi stimularea propri
ei
activităţi, trebue să operăm amputări adânci în progra
-

ERE

pasiv în creer.. :
|
După acest „preambul, pe care. l-am crezut: necesar,
căci ne-a. condus, credem, la cheia organizației pedago
gice a învățământului, să răspundem la chestionarul
dela _

.

„derat al lui Rousseau
— în loc să le-o înculcăm în mod

,

|
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traduceri bune, din
capodoperile literaturii greceşti.
. G) Opinia, cea, mai acreditată în mediile noastre didac“tice e adversară a sistemului zis de „materii de opţiune“.
Şi cu drept cuvânt, căci cu programele de până acum
“aplicarea - acestui. sistem este o imposibilitate. Materia:
ziu poate fi tratată în semestrul întâi toată în „mod sintetic, pentru ca în al doilea. să fie tratată în mod. analitice
sub forma de „materii de opţiune“. Insă atunci când
-» am trimis colegilor noştri. chestionarul pus la ordinea:
de zi a congresului, nimic nu prevestea reforma ce a:
„ venit, şi care, dacă se 'ntăptueşte, schimbă cu totul condiţiile de desvoltare ale învățământului secundar.
Această reformă, adusă de actualul ministru al instrue„iei, profesorul N. Iorga, ține, tocmai, seamă de ceea ce
“am spus că ne învaţă psihologia infantilă experimentală:
€
Această reformă măreşte numărul anilor de scolaritate
- secundară dela 7 la 8; organizează programele într'un
mod care poate da mari posibilităţi unui exercițiu mai
- intensiv al aptitudinilor speciale, şi stârşește, îri clasa
„opta, pfin a diviza învăţământul în „materii literare şi
"materii ştiinţitice, Această . reformă,. pe care
colegii
noştri n'o puteau prevedea, face posibil, în principiu,
sistemul. numit de „materii de opţiune“, Şi, în ce ne pri-- veşte, noi îl credem foarte util, fiindcă permite admi- .
abil aplicarea metodelor active.
„”
"Acest sistem poate satisface înclinările particulare ale
„elevilor, cari sunt stimulaţi spre o muncă personală foarte
plăcută şi foarte intensă. In ce privește organele care ar
“îi cele mai în drept să fixeze materiile de operaţiune, eu
„cred-că sunt profesorii îînşişi, consiliul şcolar, fiindcă administraţia centrală nu poate cunoaşte aptitudinile şcolarilor.
d) Suntem partizanii Sistemului care concentrează, învățământul dimineața, şi destinează după amiaza pentru
munca personală a elevilor, pentru pregătirea lucră- rilor date acasă, ori pentru. jocuri Şi sporturi, sau lu
crări manuale în ateliere.
!

"108
e) In ce priveşte sistemul

de învăţământ

_secutive la acelaş obiect de studiu,
tragii sunt, la 'noi, pentru

"riului.

Se

cu ore con-

cele mai multe Su-

variaţia cât mai mare

a ora-

In ce mă priveşte, cred, mai ales
fiind pentru sistemul
materiilor de opţiune, că în curs
ul superior unele materii pot, chiar e necesâr, să aibă
două ore consecutive.

S. e. dupăo oră de lectură literară,
nimic mai natural
decâ

t să urmeze o oră de compoziţie
liberă. După o
oră de chimie, aşa, zicând teoretică,
o oră de experienţe .
„ Personale ale elevilor, ete. Sunt
materii care trezesc
atât de viu interesul elevilor, şi-i
antrenează la lucru,
„încât
întreruperea 'bruscă a interesului
le pricinueşte
o mare dezamăgire și neplăcere.
2. Credem că realizarea descărcă
rii programelor in- -

cumbă

administraţiei centrale.

Dar

aceasta trebue

să
caute sugestii chiar în sânul orga
nizaţiilor profesionale.
Cel mai bun sistem ar îi, după
noi, ca aceste sugestii
să îie formulate în congrese
organizate pe specialități.
!

-

PASIUNILE CREATOARE

Intr'o lucrare
Natură“,

de mare valoare,

„Despre voinţa în

îilosotul Artur Schopenhauer

toarea foarte frumoasă legendă indiană:

pe Tilottama,

ea dădea ocol

cea mai

îrumoasă

zeilor adunaţi

din

citează urmă-:

Brama crease

toate

la porunca

femeile,

şi

lui Brama.:

Unul din ei, Şiva, o privea cu atâta dorinţă, cu atâta
pasiune, încât,. cum ea înconjura succesiv cercul lor, !
spre a putea s'o privească
în orice punct Sar găsi,
dobândi, după cele patru direcţii ale lumii, patru feţe.
„In acelaş chip îi apărură, cu aceeaşi ocazie, nenumărați

ochi pe tot corpul.
„Legenda aceasta ar merita să fie

i
“
adevărată. Lumea

e plină de atâtea frumuseți, că nu ne-ar ajunge nici
mii de ochi spre a le privi pe toate. Cu toată ficţiu-

nea

ei, totuşi ea simbolizează

un adevăr care e azi

curent în psihologie. Pasiunile sunt într'adevăr forţe
creatoare şi, deși ele nu înmulțesc, ca aceea stârnită
„de Tilottama, ochii trupului, îi înmulţesc totuşi pe
ai

sufletului.

superioare
lui Petrarca,

Pasiunile

stau

la baza tuturor. creațiunilor-

ale suiletului.: Suprimaţi
spre exempln,

pasiunea

din istoria vieţii

lui pentru

Laura.

de Sade,și vedeţice va mai rămâne din talentul şi
geniul său poetic! Când a văzut-o pentru întâia dată

„în biserica Si. Clara din Avignon, a fost așa de sguduit

de splendoarea frumuseţii sale, incât, uitând aproape
cu totul că purta haina. bisericească pe el, şi ne mai
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cugetând

,

că

pentru

un înamorat'de Dumnezeue un

mare păcat să conceapă o iubire pentru o femeie măritată, se robi cu totul amorului pentru Laura şi n'o mai
putu uita nicio clipă. In toate poeziile lui el cântă.
numai chinurile iubirii neimpărtăşite, contopite îintr'o
dulce melancolie a privirii de departe, precum şi mustrările de cuget, că nu „găseşte chip să se libereze din
lanțurile. acestei pasiuni cotropitoare D,
La, îel e cu toate creaţiile superioare de artă ale unui

Dante,

ale unui

Rafael,. ale

unui

Goethe.

In toate o

„pasiune mare, :de neînvins, a fost izvorul lor creator Și
“focul ea:e le-a nutrit.
Cei vechi n'aveau pasiune pentru natură, în deosebi
pentru natura sălbatecă, intiorătoare. Ei nu simțeau
sentimentul sublimului în natură. , Un 'mare pasionat
l-a descoperit, l-a cântat lumii cu atâta contopire în el,
cu atâta cuceritoare poezie, încât dela el lumea a 'început să-şi întoarcă ochii spre natură şi să-i guste îrumuseţile.
Acesta, e Jean Jacques . Rousseau, şi cine
cunoaşte peripeţiile vieţii lui, povestite de el însuşi în
„Les Confessions“, ştie că el privea - toate sub prisma
pasiunii. Pasiunii lui pentru natură îi datorim tablouri
de îelul următor, mărgăritare în literatura deseripdivă :

|

„L'Aurore un matin me parut si belle que,
“m'6tant habill€ precipitamment, je me hâtai de
pagner la campagne pour voir lever le soleil.' Je
goâtai ce plaisir dans tout son charme; c'6tait la
semaine aprâs- la Saint-Jean. La terre dans sa
plus grande parure, 6tait couverte d'herbe. et de

fleurs;

les rossignols,

presque

ă lă îin de leur |

ramage, semblaientse plaire le retorcer; tous les

„ Viseaux, îaisant en concert
1)

Vezi P: P. Negulescu

leurs adieux au prin-

„Filosofia Renașterii“.
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temps, chantaient la naissance d'un beau jour . :
d'ât6, d'un de ces beaux jours qu'on. ne-voit plus
ă mon - âge.,

Cine nu ciinoaste admirabila lui descriere a răsăritului soarelui, neintrecută, cel mai cald imn ce s'a inălțat
acestui astru —- izvor de viaţă:.
On le voit s'anoncer de loin par les traits de
feu qu'il lance au devant de lui. L'incendie aug-

„mente, Lorient

parait

tout

en

îlammes:

ă

leur

€clat on atitend .l'astre longtemps avant qu'il. se
montre; â chaqie instant on croit le voir paraitre;
on le-voit enfin. Un point brilant part comme un
6clrir et remplit aussitât, tout l'espace, le voile
des ten&bres s'etace et tombe. L/homme reconnait
son sejour et la trouve embelli. La verdure a pris

“ durant

la nuit

une

vigueur. nouvelle:

naissant qui l'6claire, les

„„dorent,
“-

la montrent couverte

de rosâe qui râflâchit
“couleurs. Les oiseaux

saluent 'de concert
„_

premiers . rayons

le

:
-

jour
qui la

d'un briliant reseau

ă l'oeil la lumitre et les
en: choeur se râunissent” et

le

Pâre

de

la vie; en ce

moment pas uu seul ne se tait; leur gazouillement,
faible encore, est plus lent et plus- doux que dans

|
:

"le fest de la journce, il se sent-de la langueur d'un .
„paisible râveil. Le concurs de tout ces objets porte
aux sens une impression de fraicheur qui semble
penâtrer jusque'ă lâme.
Il y a lă une demiheure

d'enchantement auquel nul homme ne râsiste : un

„> spectacle si grand, si beau, si delicieux, n'en- laisse
„ aucun de. sang Îroid“,
-

Spectacolul Alpilor

îi smulge - identice

capodopere.

“ Pasiunii lui pentru natură, căreia îi datorim aceste măr“:găritare ale literaturii descriptive, i se potrivesc versuzile lui Lord Byron:

.

Eu nu trăesc numai în mine; deviu
O parte din ceeace mă înconjoară, şi
Munţii cei înalţi sunt sentimentele mele.
Schopenhauer, care citează aceste versuri, în consi-.
deraţiile lui asupra artei, spune că nu numai
în copilărie” şi tinereţe sufletul e apt pentru această
contopire.
cu natura.
Cu cât timpul înaintează şi-şi înfige dinţii
lui, lăsând brazde în chipuri odată netede
ca marmora
şletuită, cu atât se accentuiază divorţul dintre
inimă şi
„cap, zice Schopenhauer.
In tinerețe vedem toate cu
ochii inimii, toate sensaţiile
se colorează cu sentimente..
şi pasiuni ințense. De aceea tinereţea prin
esenţă e:

vârsta

poeziei

lirice, , Subiectivismul acesta duce şi la

“erori, dar câtţ. de fecunde îi sunt. pe de
altă parte:
puterile !
a
Deci nu încape îndoială că arta e o creaţie
a stării
de spirithiperestezice a pasiunii. Numai în efervescen
ța.
„pe care aceasta o naşte în suflet, țâşnese izvoa
rele ei.

S'ar putea însă zice, că pasiunile - stint şi primejdioa
se,

şi că, multe rele isvorăsc din ele. „Că, - deci, rațiun
ea.
rece e, dacă nu de preferat.în toate ocaziile,
cel puţin

în multe din ele.

Aceasta din

urmă

creează, ştiinţa si:

toate născocirile ei utile omenirii. Răspundem
categoric:

„ Taţiunea rece nu creează nimic de seamă. Istori
a ştiin-

_ţelor' dovedeşte că marii creatori ai lor
au fost nişte:
„mari pasionaţi: Newton spunea că a desco
perit legea
„gravității,
„En 'Y pensant. toujours“.
Insă puterea

aceasta
de a gândi mereu la un lucru vine dintr'o mare:

pasiune a gândirii. Căci şi gândirea imbra
că haina
pasiunii, şi numai când o îmbracă,
devine creatoare.”

Ce ţintueşte pe învăţaţi pe fotoliul lor, în cabin
etul lor,
„uitând cu totul de celelalte frumuseți ale lumii
din afară.
şi adâncindu-se în frumusețea gândirii,
dacă nu pasiu- nea pentru aceasta? Şi cei ce se expun
în laboratoare,

pentru

a

desvălui

noui

taine

în

atomi,
de .
ce:

|

ae

sunt mânaţi, chiar şi la sacrificiul vieţii, dacă nu de
pasiunea curiozităţii de a ști? Această pasiune intelectuală e admirabil zugrăvită de Baudelaire îîn , „Fleurs
du mal“, în poezia „Elevation:
!

"Au dessus des 6tangs, au dessus de vall6es,
Des montagnes,

des bois, des nuages,

Par delă le soleil, par delă les €thers,
Par delă les confins des spheres

des mers,

€toil6es.

Mon esprit, tu te meus avec agilit6
Et, comme un bon nâăgeur qui se pâme dans
_
[Ponde,
Tu sillones gaiment T'immensit6 protonde -

Avec une îndicible et mâle volupte

Derriăre les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poid l'existence brumeuse,
Heureuz celui qui peut d'une aile vigoureuse,.
S'elancer ” vers les5 champs lumineuz et sereins!

Celui dont les pensers, comme

des alouettes,

Vers les cieux le matin prennent un. libre essor,
_— Qui plane sur la vie et comprend sans eftort

Lee langage des îleurs et des choses mueites !

E într'adevăr o mare

fericire să poţi avea

sprintene şi îndrăgostite fie de tăriile cerului,

cugetările -

ca nişte

ciocârlii, îie de adâncurile gândirii.
In viaţă, e drept, întâlnim. şi pasiuni mai mici,

pot părea ridicole.

In locul pasiunii

care

intelectuale veri-

tabile, la unii se nasc pasiunile de colecţii, de timbre,
ş. a. Sau pasiunea pe care unii o îndreaptă 'spre
câini şi pisici, zoofilia, etc. Dar orice pasiune însem» nează o polarizare suiletească, o cristalizare, care pre,

|
țuește mult
„amoriă în.
Orice obiect
respectat de

„de atracţie;

Ia

-

mai mult: ca inditerentismul, ca structura
care rămâne toată viața sufletul : unora.
ar avea pasiunea,
e 'mult mai demnă de.
cât risipa totală a vieţii fără niciun centru

Când însă sufletul înclină spre pasiuni, ca
acelea _
zugrăvite aşa de îrumos de Baudelaire, şi.are
în el
“tăria de a persista - în ele, e atins. atunci
de aripile
suilului -metafizic, care constitue unul din
„semnele
distinctive ale omului.

IN ALTE ȚĂRI

INSTITUTELE DE EDUCAȚIE ALE BUNDULUI

AUSTRIAC :) |

|

“In. localurile fostelor şeoale militare de cadeți, Mini=.
sterul de instrucţie al Republicei Austriei a înființat:
niște şcoale secundare cu internat, numite Bundeserzie-..
hungsanstalten.
Sunt 6 asttel de institute de educaţie.
“Insuși numele lor ne arată, că se accentuează în aceste
“seoale nu cultura intelectuală, îngrămădirea cunoștințe..
"lor în memorie şi pregătirea, pentru examene, ci educaţia sufletului. Am vizitat un astfel de institut de edu- .
caţie acum câteva zile, şi pot
să spun fără nicio.
teamă de' exagerare: ce am văzut acolo e emoționant.
de frumos. Intrebuinţez un calificativ aşa, de superlativ,
„nu dintr'un entuziasm tineresc, căci nu mai sunt tânăr:
şi nu mi-ar sta poate bine un astiel de. entuziasm, darcu cea mai- serioasă, cântărire a greutăţii cuvintelor,
rostite de un om care a mai văzut lucruri: frumoase în
domeniul şcolar şi în alte părţi, şi mai de mult, înainte.
de răsboiu, şi care, deci, nu ela Prima impresie, |

“ Gimnaziul

din

Traiskirchen
y

Institutul pe care l-am văzut eu, e într'un foarte mic.
orășel de lângă Viena, cale de 50 minute cu trenul.
electric, în aşa zisul Traiskirchen. E un gimnaziu real,
1)

Din „Pentru' Inima

Copiilor.“
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cu 370 de elevi, din tot cuprinsul Austriei.
Copiii săraci
şi buni sunt întreţinuţi de şcoală:
haine, încălțăminte,
cărţi, rechizite, totul'li se pune la dispoziţie
de şcoală.

|

Ceilalţi elevii plătesco taxă anuală, ce varia
ză cu situaţia materială -a; părinților, situaţie „care
se constată

foarte exact.
Schimbările.pe care le suferă această
situaţie materială,
în plus sau în minus, se resirâng

imediat şi asupra taxelor.

IE

|

Admiterea elevilor se face prin concurs,
şi concurenţa e foarte mare. Se înscriu mii de Copii
, pentru
60 locuri vacante în clasa | în fiecare din
cele 6 şcoli.

Repetenţnu
a

se admite în aceste institute de educaţie.

Cine n'a p promovât,
părăseşte îndată coala,
putând să
urmeze alta, în condiţiile ei specilice, sau
să se îndru-!
mMeze spre o ocupaţie manuală.
Dela început te impresionează decorația,
estetică a
coridoarelor şeoalei, inundate de “desene
de ale ele-

viilor,

în

executate

linoleum,

cu

multă

aquarele,

artă;

pictură

„cu domenii tratate în învățământ.

“elevii
scene

pictează,

diferite

după

din

locale, ori în legătură
istoria patriei, ete.

Cum

gravuri

în

ulei

Pe

în

în

lemn,

legătură

pereţii claselor”

puterea vârstei şi a talentului,

poveştile

populare,

cu obiceiuri „actuale,

din

legende

scene

din
”

se predă învăţământul.

Numărul elevilor pe clase-e de 30—35 cel mult.

In-

văţământul apelează în rândul întâi la
puterea de
judecată, a copiilor, căutând să desvolte
în ei porni"rea, către propria activitate a spiritului. Am
văzut lecțiuni în care elevii își pun unul altuia întreb
ări asupra
unor probleme, profesorul netăcând alt
cev
: decât
a
să
urmărească discuţia elevilor şi să intervină
numai
ucolo unde e nevoie de adaose explicative
care lipsesc

|
..
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În răspunsurile copiilor, sau să indrepte lacunele întrebărilor, pe care le adresează. Discuţia se destășoară
într'o atmosferă de cald interes și de voioasă seriozi-.
tate. E sigur că nu se nmiai pot uita soluţiile unor probleme, din ştiinţă sau din artă, pe care copiii înşişi
le formulează şi le discută. De 'altiel, scopul şcoalei
“nu e să pregătească elevi învăţaţi, în vederea trecerii
absolvenţei şi â intrării în studii universitare ; ea urmăreşte. un scop în aparenţă mai modest, dar care în fond
e cel mai înalt ce se poate urmări: să formeze oameni
cari, în orice cariere s'ar angaja, intelectuale sau protesionăle, înalte sau modeste, să rămână pe toată viaţa
lor cu interesul curiozităţii. intelectuale, cu setea de „“ stiință pentru- plăcerea proprie de a şti. Acesta'e scopul
„pe linia culturii intelectuale.

Indemnările artistice.
- Pe linia; culturii estetice se urmăreşte nu formarea.
de artiști, ci, tot aşa, de oameni iubitori de ambianță
estetică, şi cari să fie îndemnați în viaţa lor: familiară
şi gospodărească, să adaoge zilnice câte ceva îrumos,
ieşit din mâinile lor, în ungherele locuinţei. Aşa se
exprima cu modestie, directorul Dr. Lassmann, conducându-mă în: atelierele de lucrări manuale şi artistice.
Dar ceea ce vedeam mă constrângea să-i spun: şi totuşi e artă curată ce realizează, aici. copiii d-voastră, sunt
artişti în toată puterea vorbei.
Indemnările artistice. se exercită la un număr foarte |
mare de lucrări: modelaj, sculptură în-lemn, în piatră,
fierărie artistică, şi practică, pictură pe sticlă, pe pânză,
îresco, pe zidurile claselor, desen în peniță, gravuri în
lemn, în linoleum, tăieturi în hârtie colorată, de -o-minu-

ţiozitate uimitoare, litografie, etc. Vre-o 16—17 domenii
de activitate artistică,

şi

practică totodată.

Principiul

img

i

metodic

.

|

.
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Ă

e ca elevii să nu lucreze „după: modele

imitat, ci din. imaginaţie:

în legătură

cu temele

nilor,. cu intuiţiile câştigate în numeroasele
-şi excursiuni ce fac,şi în multe vizite”
de

de -

lecţiu- ,

plimbări
expoziţi?

.

artistice, copiii îşi imaginează tabloul ce
vor să creeze,
îl schiţează, -apoi desvoltă. schiţa şi realizează
în urmă.

opera în“ material ales:
'leum, etc.
Ă

lemn,

piatră, pânză,-

:

_

,

,

.

.

lino.

|

N
i

„Rolul
„.. Profesorul

proiesorului. Să

nu face decât

să asiste.
pe

copii în

rele lor, să-i încurajeze, să le' dea sfaturi, şi să-i opeîn„drepte unde găseşte cu cale.

Am

spus că se accentu-:

iază şi utilitatea practică a lucrărilor, “nu : numai
cea

artistică, : copiii lucrează şi pentru nevoile
Şcoalei: mo"bilier, articole de fierărie: chei, broaște
de uşi, făraşe,

„vătraie, cuțite, ciocane, etc.

Am văzut şi la Ministerul

instrucției: articole de mobilier :

mici

biblioteci,

ete.,

|
..

provenite

scaune,

din

mese,

etajere,

atelierele - acestor

Bundeserziehungsanstalten. : Până .și la.
jucrările de
reparaţie ale şcoalei „participă elevii. , Astiel
, şcoala

-

"face mari economii, iar copiii. o părăsesc cu aceas
tă
„ deprindere adâne săpată : de a -pune mâna ei însăşi
în
gospodăria

lor, pe unelte,și ajutându-se singuri, nu che-,

mând la cea dintâi.nevoie un meșteșugar de profes
ie.

„admirabilă

»

realizare a preceptului Horaţian:

O

utile dulci.

Educaţia “fizică se face cu -amploare, sport
urile
„cele “mai sănătoase: înnotul,. patinajul, etc.
sunt
obligatorii, şi ropiii trec examene . la aceste
înde-

” letniciri, gimnastică zilnică şi băi zilnice,

în instalaţiile

- amenajate lângă sălile de gimnastică.
a
_»
Mediul creat. copiilor în şcoală e curat ca 'al
vieţii

de familie. 'Toţi copiii sunt împărţiţi în
grupe de 'câte „20, care constituese „0 familie“ (chiar
acesta e terme-

ij

i
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nul), şi fiecare familie e pusă sub conducerea unui
educator, care e, de regulă, 'un candidat pentru funcţia,
de profesor.
Conducerea unei familii îl califică, „pe
lângă _pregătirea în specialităţile ce- -şi alege, şi pe
lângă practica pedagogică, pe care o: face în această
şcoală, să obțină titlul de profesor. * Educatorii asistă
pe” copii.părinteşte în toate mişcările lor, iau masa cu
„familia“ lor, trăiesc în orele -libere în „căminurile“.
intime create îiecărei familii îiin pavilioanele numeroase
ce înconjoară şcoala. In: aceste. căminuri. sunt pdăile
de culcare ale şcolarilor,: odăi mici, intime, cu 3—4
„paturi cel mult, încălzite și “ele suileteşte de ornamen„taţii cu picturi murale, „executate de ei înşişi. Fiecare
cămin are și odaia lui de lucru, „unde sunt - bibliotecile
familiei; mici şi intime săli de meditaţie şi de lucru.

"In

mijlocul unei “comunităţi

2

“Fiind o0 şcoală- dăparte- de orâş, pbotesorii și educatorii locuesc în şcoală şi au dela. şcoală toată: întreţi- ,
nerea.
Comunitatea. aceasta „de vieţuire creiază între
ei legături. strânse, care. au '0 foarte „mare influenţă
asupra desvoltării intelectuale şi . morale a copiilor..
- Foarte multă atenţie se dă educaţiei muzicale, „Şcoala
„are o frumoasă orchestră, „condusă: de elevi, şi ea se. .
-produce săptămânal la reprezentațiile. de cinematograf;
„ Cinematograful: şcoalei e pus și în slujba învățământului, şi a divertismentului, In fiecare: săptămână are loc
'0 reprezentaţie cinematografică pentru toţi, elevii,. 370;
“în marea sală specială, care-i cuprinde pe toţi, apoi o.
reprezentaţie pentru asociaţia de părinţi, Es în tine una
pentru ceilalţi locuitori. ai satului.
.
„Asociaţia de părinţi are adunările ei Tunare, înn care !
se ocupă 'cu nevoile şcoalei. Ea strânge fonduri: -pentru
„aceste nevoi: pentru materialul necesar lucrărilor din

180.

ateliere, pentru: “diverse reparaţii, pentru cumpărare de.
cărţi, ete. Fiecare membru al acestei asociaţii plătește
o contribuţie, în raport cu posibilităţile lui materiale
cei mai săraci plătese 1 șiling lunar, sau Chiar nu plă"tese

nimic.

|.

Mărturisesc.că e greu de redat în linii îugitive spiri-

tul ce animă această, instituţie.
Oricât ai Citi. în cărţi.
şi citisem şi eu multe “despre noile organizări de aici
— numai văzându-le îţi poţi face o idee bine conturată,
despre ce a fost în stare să facă o țară învinsă, şi care
şi-a pus toată nădejdea, unui viitor mai bun în şcoală

De aceea,

| foarte

mari,

"pe: celelalte.

sacrificiile

ce

se

fac

şi ele primează sau,

pentru
în orice

şcoală

sunt

caz, egalează

“ EDUGAȚIA ESTETICĂ IN ŞCOALELE VIENEZE ')
Cea dintâi puternică impresie, pe. care ţi-o dă o şcoală.
vieneză actuală, dela primii paşi, e a cultivării intensive .
a simțului pentru frumos.
'Toate coridoarele au pereţii -plini de tablouri de o execuţie estetică remarcabilă, ..
reproduceri de capodopere celebre, ori chiar desenuri
de copii în deosebi talentaţi. Se expun, apoi, hărţi lucrate de copii, reliefuri geografice lucrate de şcolari în
grupuri, lucrări manuale aranjate în dulapuri, etc. Pe„reţii văpsiţi în culori. deschise, vesele, zâmbitoare, care
atrag ochii şi încălzesc sufletul.
|
Curăţenie ireproşabilă, soare şi aer mult.
În clase respiră din toate colţurile aceeaşi grijă minuţioasă pentru 'a întreţine în copii gustul de frumos.
- Tablouri
multe, reprezentând, în perspectivă psihică
copilărească, scene din basme şi poveşti, care se tratează în orele de lecţiuni, tablouri în legătură cu diteritele discipline didactice, desene de copii, Tucrări ma- nuale.
„Se; încurajează. plăcerea copiilor: de, a deșena şi zu-.

' grăvi, prin faptul că-nu e lecţie,

care: să “nu aibă ca

aplicare şi desenul, în deosebi desenul colorat: şi oricât

de rudimentare ar fi, oricât de baroc

coloritul, şi per-

spectiva şi proporţia, copiii sunt lăudaţi pentru ele, cu:
vorbe ce trezesc în toți curajul de a ataca tema desenului.

„Apoi sunt expuse, stând zile de-a-rândul, într' un panou
„ce

se „aşează -pe unul din pereţii clasei.
1) Din, „Universul“

|
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“Principiul e: atenţie pentru orice iese din. spiritu
l şi E mâna copilului, pentru orice exteriorizare a
impresiilor .
„şi concepţiilor lui. Copilul-e din fire productiv,
şi şcoalele vieneze fac din acest spirit productiv al
copilului „

axa de rotaţie a întregii. lui activităţi,

„>

“Desenul eliber,se

_

şcoiarilor,

i

apelează mai mult la imaginaţia

Insă - libertatea

aceasta:
nu

e

anarhică; în

sensul că sar lăsa copiii fără nicio instrucţie lămuri
toare asupra chipului în care să deseneze. Nu. Câtev
a

E
„..

minute, 10—15, învățătorul discută cu copiii asupr
a teMei desenului, desenând şi el pe tablă, ori punân
d pe

„copii să deseneze, "mai mulţi odată la aceeaşi temă, şi.
-

dând

îndrumări

asupra proporţiilor

şi coloritulul.

Spre .

exemplu, în unitatea. didactică:.- Toamna, după ce s'a Si

făcut învăţământ

"intuitiv privitor
la

pomi

îructiferi, -

„fructe,la .căderea frunzelor în acest anotimp, în ora de.
desen se reia

conversaţia

despre

toamnă
: copiii
,
sunt

întrebaţi ce vor să deseneze în legătură

- după

alegerea

temei,

s. e.

un” pom,

cu toamna, şi

se

discută

nunţit: cum e pomul toamna (cu frunze galbene,

_nite, mai

apoi

fără

îrunze),

se

discută

amă-

rugi-

despre forma

trunchiului lui “începând dela rădăcină pânăla ramiț-

caţie, despre ramuri, de unde încep, cum se desvol
tă,
ce proporţii au ca grosime în comparaţie cu trunch
iul,

cum se ramilică :apoi mai

departe ramurile

mari, etc.

” După această discuţie prealabilă lămuritoare, învăță-

torul împarte copiilor toi de desen şi pensule şi
culori, ,
şi copiii: încep să deseneze şi să zugrăvească..
Fiecare "e observat, încurajat şi corectat: cu extremă blânde
ţe şi

bunăvoință.

„alte

După. o primă! încercare,li se

distribue |

toi, pe care fac desenul .ca, o lucrare : definitivă
—

cât poate îi, la nişte copii — şi. aceasta
“panou într'o altă: oră...
o
„Se face desen şi în legătură cu

gătură
cu

se expune în .Ă

aritmetica,

şi în le-

cititul şi scrisul, şi: mai, ales în legătură

cu stu:

„diullimbii matern, cu compunerea liberă şi cu gramatica.
N

.

-

„189.
Am cercetat multe caiete de „Copii, şi” în toate am vă- Ă
-zut utilizat desenul, şi în spirit “decorativ — chenare cu
diverse motive extrase din lecţii — şi ca aplicare la
tema liberă a' compunerii.
Fiecare caiet de exerciţii
de compunere şi de gramatică e în: "acelaş timp şi un!
„adevărat „Bilder buchi“ creiat. de copii. Incurajarea aceasta a plăcerii native a copiilor pen-. ă
“tru desenul pictural nu e numai o dulcegărie pedago=
-gică, cum ar putea face la început impresia, o mân> gâiere excesivă a unei simple Și capricioase plăceri €COx
- pilăreşti...
Di
-"
Şică nu e aşa, mi-au dovedit: o rezultatele la care
ajung. copiii, după câţiva ani de asttel de cultivare intensivă, permanentă, şi evolvând printre toate lecţiile,
„a plăcerii copiilor de a desena şi zugrăvi. Ceea ce ajung
"să realizeze copiii în -această direcţie e uimitor, — bine ”
înțeles că. intră în joc şi înzestrarea deosebită a unora;
dar nu puţin e ajutată de şcoală această înzestrare,
care se potențează până la producerea. de mici capo--.
„ dopere copilărești sub intluența atenţiei permanente pe

„care

i-a dat-o

şcoala.

Când

copiii — unii —

ajung

la o asttel 'de capacitate de producţie artistică, ea e “utilizată de şcoală in scopuri practice pedagogice. Acești i
copii desenează tablouri cu scene istorice, religioase, .
ori reprezentând: scene

din

basme,

şi

mai

ales. deco-.

rează pereţii: grădinilor de copii. cu desene adequate o.
"acestor copii.
Tuturor disciplinelor estetice: li se dă o mare insem- |
nătate. Categoria estetică, ca să mă exprim astiel, în intuiţia lumii înconjurătoare, e un. tipar permanent, în :
care se toarnă impresiile ce vin din această lume.
:
„ Muzica, s. €e., face parte şi ea din categoria, didactică
a expresiei şi se cultivă în legătură cu toate felurile
de lecţii. Ea e concepută şi aplicată în colaborare permanentă cu exerciţii fizice: muzică: intovărăşită . de
gesturi expresive, muzică şi pantomimă.
Se „cultivă cu:
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e

"atenţie excesivă - dela

început “urechea. copilului,

-insi-.

“stându-se asupra tonalităţii bucății ce se va cânt
a,şi co„iii învaţă, printr'o metodă foarte. ingenioasă,
de care
-„Yol vorbi altădată, notația muzicală, începând
chiar dela
clasa 1 primară. Lucrul manual e cultivat tot
aşa. de . |

"serios, şi ca principiu

metodic-educativ,

ca ilustrare a

lecţiilor şi colaborând la crearea materialului
didactie
„necesar lecţiilor, şi ca disciplină aparte — în
categoria
„expresie — în care caz se faceîn deosebi în atelier
,
„Cât privește educaţia fizică, ea se face într'un.
spirit
“ingenios “şi cu o metodă originală, de care voi
vorbi
într'un alt articol.
dă
Li

STATUL EDUCATOR 5
4

“Individul educat în adevărat Spirit. cetăţenesc are, în .:
viaţa publică, o conduită care îl ridică la rolul înalt de
" educator al Statului însuşi, adică, — vorbind în realităţi concrete, nu în abstracţiuni — al conducătorilor
„lui,
EL îşi împlineşte cât mai desăvârşit posibil îndatoririle lui cetățenești,

îşi plăteşte regulat: dările,

cu toată.

-

truda, cunoaşte legile țării şi se contormează lor Şi,
când bate ceasul şi pentru asta, îace şi jertia supremă.
de a-şi vărsa sângele pentru apărarea patriei.
Un astiel de cetățean poate ţine, cu fruntea, SUş, Con- „ducătorilor Statului “următorul limbaj de dreaptă şi
înaltă autoritate morală:
„Eu mi-am împlinit cu evla- .
vie şi cu toată căldura, inimii îndatoririle mele către.
Stat. La rândul său, Statul e dator să-şi împlinească
și el cu aceeaşi râvnă îndatoririle sale.
.
Iar dacă n'o îace, am dreptul sfânt să.i cer socoteală,
să-l chem la răspundere, să reirag încrederea mea ace-=
ora cărora, le-am delegat, ca un depozit, sacru, partea.

mea, de suveranitate,

ca

să-mi „respecte

drepturile. şi

să organizeze . viaţa publică şi. spre înlesnirea vieţii
mele.“
. Poziţia aţă de Stat a unui asttel de cetățean are o. “perfectă analogie cu poziţia unui copil faţă de părinţii .
„săi,
Dacă acest copil a crescut în principiile educative

pe care părinţii. lui.i le-au comunicat, dacă s'a deprins. .

să îie supus lor, ascultător de
1) Din „Universul“,

-

toate staturile lor bune, -

186

:să lucreze | după

toată

învăţătura frumoasă. ce ei i-au

dat-o şi i-o dau,el „are dreptul -să judece pe părin
ţi,
la, vârsta când poate judeca, dacă ei se abat grav
dela
morala

pe care i-au predicat-o,

are, în orice caz,

dreptul — cel puţin în 'cuget'-să-i
— judece, să-l condamne,

să nu mai aibă toată

chiar vorba iubire, căci

încrederea
aceasta

în ei,— nu spunem

depăşeşte, sfera rațiu-

mii. Rafional numai, în acest copil s'a sdruncinat .auto-

„ zitatea “morală
ghează

a. părinţilor, el. îi judecă.

aspru,şi sunt cazuri când poate

-gitimă, *

şi-i catâlo-

şi revolta

a

e le-

Copiii înşişi sunt cei:mai buni educatori--ai părinț
ilor
lor, căci îi punîn fața unor. probleme greu de
rezol-

vat, mai ales în faţa problemei

celei

mai

grele:

aceea

educator

al Sta:

-a desăvârşitei armonii între cuget şi îâptă.:

--* Bunul

cetăţean e Şi el cel

mai bun

tului său, căci, prin faptul că e bun, îi aminteşte
mereu

"> Statului datoriile sale, problemele de ocrotire a cetăţ e:nilor, care formează, esenţa fiinţei sale. :

Toată” teoria

aceasta

mi-a. fost

|

brutal amintită de

niște adevărate grozăvii, văzute acum câteva
, zile în |
pretoriul unor autorităţi. „La dreptul vorbind,
am văzut

foarte adesea. astfel de spectacole, mereu 'am vrut
să
pun mâna pe condei 'şi să le înfierez, dar mereu
am

“căutat o explicaţie justiticatoapână
re, când acum , câteva
zile sa umplut: paharul Şi indignarea nu-mi mai
poate
a
.
îi zăgăzuită. :

Şi o revărs aici, oricâtar părea la prima vedere ceva,
-

străin de această rubrică. Nu e deloe ceva străin,
“Tiindcă e vorba de educaţia generală din această,
ţară,

Și

a slujbaşilor, şi a publicului,
şi a marilor conducători,

siatuturor,

o.

Na

Eram la o administraţie financiară pentru
viza unui
contract de închiriere. . Pentru acelaş interes
se aduna- “Seră zeci şi zeci de cetăţeni, care plătesc
către Stat im“pozite grele, sdrobitoare chiar; cari şi pentru
această
i

ÎN

-

1

A
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„viză chiar plătesc impozite frurăuşele ; şi nu mai' ştiu.
„ câte feluri de timbre. Aceşti cetăţeni sunt -și ei, zice.se,
oameni, oameni cu ocupaţii bine reglementate în. timp,
alergători trudnici după nevoile vieţii zilnice, necăjiţi
poate amar de cine mai ştie .ce mari dureri: sau tragedii sufleteşti. Ei bine, pentru această nenorocită viză
scump plătită, băneşte, aceşti cetățeni trebuiau întâi să
se ingrămădească, zeci şi zeci, ca .sardelele, într'o că| măruță în care abia ar putea încăpea în mod normal
2—3

inşi. deodată,

acolo se îmbrânceau şi se asvârleau

“peste. masa. bietului funcţionar, asudau . un ceas-două,
după. care treceau la . casierie spre a plăti impozitul
aferent la valoarea contractului : “pentru sute de oameni
“un singur ghişeu, cu un: singur funcţionar, locul: înghe"suelii nici pentru coadă nu: ajungea, aşa că bunii cetățeni, zoriţi la datorie, se striveau ca în -roiuri,. făceau,

_o adevărată baie de aburi.

. |

|

|

Cum e posibilă o batjocură așa de săingeroasă? Cum
am ajunsîn-acest hal de barbarie organizată ? Cum
se poate, concepe,
măcar o clipă, această tortură
adininistrată sadic de statul acesta pus. să Ocrotească pe cetăţeni, să le facă înlesniti cât mai mari în
.viaţă *2
Duceţi-vă odată, de curiozitate, cei: ce n'aţi ajunsi încă .
- în nenorocirea de a fi pensionari, și priviţi spectacolul
plăţii pensiilor acestor nenorociţi.;: Veţi rămâne: pur şi . -.
simplu îinmărmuriți de cruzimea de acolo, care se resîrânge şi asupra - bieţilor funcţionari puşi să le facă
plata.
„Plata“ -asta se face prin subsoluri înguste şi
„ întunecoase, unde nu se găsesc bănci, ci deabia - 2—3. scaune cu îundurile rupte. şi picioarele dislocate, unde
.
e un aer astixiant, și acolo se produce.o înghesuială _.
de nedescris. Cu ceasurile așteaptă săracii oameni, şi
nu arareori se 'ntâmplă să nu isprăvească în ziua întâia

"a prezentării la plată, fie fiindcă se isprăvesc banii, dle
pentru anumite forme

încă neindeplinite, +
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"E în firea omului să

trăiască „cu

speranţa -că ziua -

de mâine va îi mai Cu NOroc pentru el decât a fost cea:
de ieri. Dar dacă v 'aţi duce la spectacolul descris, o!
în culori prea şterse faţă de groaznica, realitate ; dacă,
văzându-l, aţi “avea, siguranţa că veţi păţi la fel când
"veţi fi. pensionari, fiind sceptici şi ne mai crezând în
putinţa unei îndreptări în ţara aceasta, sunt sigur atunci
că vaţi dori moartea înainte de pensie!:
Aş putea, şi aţi putea, revoltați cititori, să înmulţiţi exemplele cu sutele şi cu miile.
Dar. halul în care şunt întreţinute (2), atâtea cartiere
din oraş, în deosebi mărginaşe, ce alta dovedeşte decât
că s'a înrădăcinat la conducătorii vieţii publice concepţia barbară, că cetățenii sunt pentru Stat, dar. nu
Statul pentru cetățeni ?.
:
|
Demnitatea omenească nu mai contează, respectul de
suferințele şi nevoile inşilor a dispărut cu totul din
dulcea

țară românească,

un

absolutism

camuflat

stri- -

vește pe cetăţean şi-l înjosește în. proprii săi ochi.
„Libertăţi“, „drepturi“, „întoarcerea impozitelor sub .
Tous.
formă de mari utilităţi
sociale“, — toate sunt azi o
minciună, o farsă sinistră.
__O vastă operă de corupere a individului exercită,
astfel, acest stat condus de indivizi ce au pierdut noţiunea respectului. demnităţii „omeneşti.
Un
astiel de.
" Stat e cel-mai:prost:educator ce se poate închipui, căci
le dă cetăţenilor dreptul de a nu mai îi buni! cetățeni.
Și totuşi la această extremă n'am ajuns, fiindcă răbdarea şi cumințenia românească sunt nestârşite.
Avem,
în imensă majoritate, cetățeni buni, buni platnici către
Stat, şi materialmente şi moralmente, muncitori neosteniţi pe ogorul lor, corecţi în viața lor toată, din sudoa“rea muncii cărora trăese toţi paraziţii bugetului. ţării.
Cetăţenii români sunt foarte buni copii, naivi, creduli
în toate îrazele debitate de antreprenorii vieţii de Stat,
„iar acesta e Statul vitreg, cu atât mai înverşunat apă4

e

a
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„sător şi: obiditor al copiilor lui, cu cât: aceştia sunt mai
„ supuşi şi mai ascultători.
Insă, dacă de conştiinţă, de dreptate, de D-zeu nu-i
“mai e îrică acestui Stat vitreg, e atât de orb încât
să nu vadă la vecinii apropiaţi, cum se nasc mişcările
anarhice şi revoluțiile pustlitoare
,

2

? - ROLUL SOCIAL, AL PROFESORULUI
Nu .există nicio funcţiune publică mai
în legătură cu.
* viaţa socială cea largă, decât func
țiunea profesorului.

„Fiindcă profrsorul are, mai: mult
ca oricare altă pro-iesie, contingenţele: cele mai inti
me cu viaţa iamiliilor,
şi

viața, familiilore punctul de plec
are şi de sosire. al
tuturor frământărilor vieţii soci
ale.
Ce se gândește şi
":se simte în familii, ce atmosfer
ă intelectuală şi morală
_ domneşte în mijlocul lor, 'asta
, se oglindește şi în viaţa.
socială; în frământările curentel
or politice şi sociale, în
viaţa întregului Stat.
|
Si
pi
"Se

e: familia,

„ Prin decadenţa morală a aceleiași
vieţi.de familie:
„E

0 aberaţie sociologică să faci
abstracţie de această ..
primă puternică formă de viață
, socială, pe care 0 con„stitue familia, aşa cum preconiz
ează anumite curente.
„Sociale
Aşa

extremiste...

fiind,

aproape dela

rolul

sine,

social

.

al'-profesorului

dat fiind

că: el nu e decât un con-

- tinuator organic -al 'intluenţei.
exercitate
„familie asupra sufletului copiilor
. Școala

cea

mai

firească

quasi-ftâmilie.:

Re

se delineşte.

în viaţa de.
e prelungirea.

a familiei, este, şi: trebue. să fie,

i

-

o.

.

_Şi cum tăria legăturilor din
viața de familie 9 face:
“iubirea, spiritul. de jertiă şi
de devotament întâi al celor:
mari față de cei mici, Şi, apoi
, învățând asta aela cei. .

|

ma
II

cum

i
2
:
a o
ITI

poate spune axiomatic:

e şi Statul. "Toate statele .s'au ridicat,
când s'au ridicat, prin.
“puritatea, morală a vieţii familiil
or;
şi: Sau prăbuşit.

E

9

dintâi, şiş al celor" mici taţă de: cei mari, şcoala; pe care .
o detinese o quasi-familie, trebue să-şi întemeieze acţiu„nea ei -pe aceleaşi înalte sentimente.
Goethe -spune
foarte îrumos în „Gesprăche mit Ekermann“, că Dretutindeni, se învaţă numai dela cel iubit. Nu. înveţi ..
cu adevărat dela cel pe care-l! urăşti” sau iţi e indife-"
rent sau plictisitor, ci dela cel pe care-l iubeşti, dela “care radiază. către tine îluid de caldă simpatie, căruia. .
ajungi să-i sorbi vorbele cu nesaţ, ştiind că vin dintro
inimă iubitoare. şi dintr'o minte serioasă;
”
Ar putea cineva să ne invinuiască. că facem un diti:
|
ramb în propria noastră casă, pentru noi, „că am Yorbi ,
” deci exagerat pro domo:
Dar tocmai pentrucă e aşa de legată viaţa proieso- .
_rului de viaţa familiilor, şi e. menită s'o continue. pe.
aceasta organic şi s'o perfecţioneze, şi răspunderea lui e -nespus de mare, şi a te lăuda atunci cu rolul adevă:ret ce ai, nu e, în:'realitate o. laudă, 'ci contractarea unor uriaşe şi strivitoare îndatoriri.
- “Rolul social al. profesorului poate înfățișa, două forme: :
„ una superticială, de aparenţe adesea vane ; alta profundă, .
de reală prefacere sufletească, râdiinid dela el i în lumea ,
ce e menit să formeze şi să inalţe..Forma superiicială se maniiestă prin cât izbutește el
să fie cotăt, prețuit in lumea cu care are de a face. A,
iost o vreme când, — desigur fiindcă avea o situaţie.
materială mai bună decât cea de azi, — profesorul era.
. foarte bine . văzut în Societate, 'juca, pe scena lumii
roluri. foarte de vază, adesea era conducător, chiar po:
tentat.:
“Azi. se ridică. mai puţin până: la acest prestigiu de:
potentaţi, fiindcă situaţia materială a proiesorului e cu
totul precară şi bursa valorilor morale e reflexul bursei
.preţuirii materiale de. care te - bucuri. în societate.
In
'sine, rolul profesorului e tot foarte prețuit, numele. de

„profesor+ se bucură

iîncă de mare prestigiu de etichetă,

„192

"dar în realitate profesorul cu 'leafa de plutonier e compătimit. |.

Presupunând

însă

e

că vom

ajunge

la o ajustare a

stării materiale cu. prestigiul acela, de etichetă
de care
am vorbit, că, deci, profesorul va reveni la.rol
ul de
conducător ori chiar potentat în viața, socială a
cercului
său local, rolul acesta va îi tot de supraiaţă, şi
nu de

-

acesta vrem să vorbim"
noi aici.
E
Se
Vrem să vorbim de rolul lui profund social, de rolul
!

"lui de frământător şi răscolitor de sutlet prin
probleme
ideale puse şi rezolvate în țară cu elevii săi,
de rolul
său de pedagog.: Acesta e rolul lui social,
pe care

l-am implicat în formularea titlului acestui articol,

Pentru acest rol el trebue; întâi să primească o
pregătire temeinică într'o şcoală inaltă, specială
pentru
această formaţie, într'o şcoală de antrenare
pedago-

gică, în sensul bun al cuvântului. Poate fi universi“tatea această, şcoală ? E o întrebare la care
voi

răspunde cu alt prilej. Pentru „moment sublin
iez importanța covârşitoare a educaţiei pedagogice,
primită
de profesor
în epoca îormaţie
. sale
i pentru această .

„misiune,

a

|

După. intrarea în carieră, începe: o formaţie
și mai
intimă, aceea a experienţei lui libere, uceea a acţiun
ii
lui pedagogice naturale, — cum e natural tot ce
nu e
prea. supraveghiat. In mâna sa, a profesorului
, stă
această formaţie intimă, şi care ministru poate
pune
mai mult temeiu pe controlul autoritativ, nutreş
te o
periculoasă iluzie. Dacă nu-ţi eşti singur propri
ul. con-

„trolor, adică
„

|

dacă nu ţi-e frică de propria ta conştiinţă,

controlorul exterior te va preface

„Dar .didactie

unproiesor,.

conştiincios,

.

dar nu

|

cel mult în funcţio-

vei fi cu asta chiar

Se

Protesor vei fi: dacă te vei controla singur
;
dacă
vei cobori mereu cu iubire printre băncile
copiilor,
apropiindu-te de ei cu atitudini familiale,
părintești;

pi

|
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“dacă vei izbuti să te faci şi stimat proiund, ȘI, mai ales,
şi iubit cald de ei.
Atunci îţi vei fi împlinit , adevăratul tău rol social,
care e acela de făuritor şi Ppropagator al acelor sentimente sociale înalte car constituesc cele mai puternice.
temelii ale organizaţiei vieţii publice: iubirea aproapelui şi solidaritatea, socială-naţională.
Iubirea e cimentul din care se construeşte solidari„tatea, iar. solidaritatea e întruparea: acestei iubiri în
forme organice, în instituţii puse în slujba tuturor.
-.
De acest rol social am înțeles să vorbesc, acesta
trebue mereu relevat. cu marea răspundere ce “implică,
„iar mu rolul social: superficial de. conducător ori poten, "tat politicianist, la, care din nefericire. aspiră Toarte
.
„mulţi.

Şcoala activă

.

:

-

e

-

:

.
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IAR DEZASTRUL EXAMENULUI

DE

BACALAUREAT n)

Nici n'apucase să -se termine la toate comisiunile exa-

- minatoare, şi unele ziare şi publicau, cu litere mari și
grase, „dezastrul examenului de bacalaureat.“
Dar n'a fost de: loc, după părerea noastră, un de” zastru, şi rezultatele totale confirmă aceasta. Dar! aşa
|
s'a creat la noi: deprinderea de a se privi * cu ochi.răi :
şcoala, că anticipat se trâmbițează mereu dezastrul rezultatelor ei, falimentul âctivităţii sale.

cuvine,

de-aceea, :0

reexaminare:

a

problemei

examen

e de o

duritate

ce îrizează

barbaria.

Să ne

transpunem toţi, printr'o storţare de imaginaţie, în starea
suiletească a candidaţilor, siliţi să slea în încordare
groaznică 3—4 ore, nemişcaţi, influenţaţi de Trăspunsurile celor examinaţi întâi, de nervii, ce se descarcă
sdravăn uneori, ai unor examinatori, stând sub presiunea sentimentului fatal al posibilităţii uitării unor
părţi din vasta materie ce li se cere aproape deodată.
Intreb cu toată seriozitatea, câţi din examinatorii ce
pun atâta zel de cântărire farmaceutică în notările lor, 1)

Din „Universul“.

see cae,

Se

acesteia, a bacalaureatului, şi cea mai bună reexaminare trebue să îie făcută la lumina psihologiei candidaţilor. De această psihologie se ţine prea puţin seama,
"de toată lumea: şi de profesorii examinatori, şi de Minister, şi de acea parte, cred intimă, a opiniei publice,
" care condamnă şcoala fără să-i cunoască rosturile ei
Eu cred, pur şi simplu, că în multe privințe acest

195
ar îi în stare

să treacă bine

un examen

atât de c6m-.-

plicat, în fața a 7—8 examinatori,toţi
. geloşi până la
paroxism de prestigiul specialităţii. lor?
”
“ Mulţi ar cădea cu mare succes. Pentrucă enciclopedismul atât de apăsător pe memorie e strivitor, pentrucă
ştiinţa dozată prea 'compartimental, risipeşte mintea şi

o întunecă.,

Cc

a

Să nu se invoace argumentul, că elevii nu sunt încă
specialişti, că au învățat de curând de toate şi S'au pre-

gătitşi ad-hoc, pe când examinatorii n'ar îi datori mai
mult decât să-şi cunoască. specialitatea, -şi liberi să fi

uitat,

de când

le-au învățat

odată,

toate

sau

multe de:

tot din cunoştinţele pe care n'au avut nevoie să le mai

ştie, neintâlnindu-se cu ele în practica. lor dela catedră,
de. profesori specialişti. Acest argument se întoarce în
„contra celor ce l-ar invoca, şi în favoarea susținerilor
noastre. Aşa, dar, odată cu începerea specializării, e

permisă, . în orice caz

molului

nu-e condaninabilă,

uitarea Nă-.

.

de cunoștințe enciclopedice, iar candidaţilor la |.

bacalaureat

li se face o crimă

a doua zi, pot uita

din a nu şti tot ce, de

fără nicio ruşine

şi fără niciun de-

.Zastru pentru viaţă şi pentru carieră...
3
Ni se pare monstruoasă atâta uitare a, stării psiho

logice de candidat,

au îndurat şi îndură

atâta

amnezie afectivă faţă de ce

elevii supuşi unui

menaj aspru, de

memorizare a unui program excesiv de încărcat.

Profesorii sunt pentru elevi, iar nu elevii pentru pro.
fesori. Şi atunci se cade mai multă atenţie la puterile...
elevilor, mai multă răbdare şi iubire în atitudinea faţă

„de ei, şi mai ales se cuvine ca, orice inventar de cunoștinţeşi de aptitudini psihice descoperite şi educate
de şcoală să fie primite sub beneficiul de inventar al

posibilităţilor nebănuite, misterioase, ale evoluţiei neîn-

cheiate,
la dreptul vorbind niciodată total incheiate.
- “Pledăm, prin aceasta, pentru excesivă indulgență, ca
să treacă toţi sau mai toţi, transformându-se examenul

195
- în birou de înregistrare şi de promovare?

Nicidecum !

EI poate să îie şi mai sever, cât se poate de sever. Insă
organizat în condiţiile - psihologice. cele mai optime , |
pentru candidaţi:
1. Intâi şi întâi, să nu fie nicidecum un examen de
material de cunoştinţe, ci un examen de putere de du
decată şi de observaţie proprie.
2, Al doilea, să nu se facă în fugă şi superiicial, de
examinatori : nervoși, sau, și mai rău, doritori să des"coperte mai degrabă neştiinţa, decât ştiinţa — şi, Doamne,
ce uşor e pentru examinatori să descopere neștiința.
într'un:'noian de, cunoştinţe, ce, trebuind să fie reproduse cam toate deodală, apasă cu cercuri grele de fier
creerul supra-incălzit, astixiat, aş putea, zice fără _exagerare, al candidaţilor !
Profesorii înşişi devin nervoşi în ceasuri întregi. de

„stare în loc, şi. de aceea' comisiile

se

descompletează

mereu, căci e insuportabilă şi starea pe loc în neatenţie,
„dar'mi-te şi încordarea de'a asculta: cum examinează .
toţi, — ceasuri întregi. Dar elevii au şi ei nervi, şi mai.
. Mulţi, şi mai încordaţi, plus starea. emotivă fatală, tot
ce poate îi mai fatală. De nervii acestora nu trebue să
se țină seama de loc?
.
!
3. Profesorii 'să aibă răbdare, multă, să nu cauie a
smulge mereu. răspunsurile cu cleştele întrebărilor, să
„ lase pe candidaţi să facă expuneri întregi, chit să se
oprească numai acolo unde îluxul amintirilor stagnează.

4.

Materia să se limiteze şi mai mult, restrângându-

se și la obiecte

mai

puţine, şi în

fiecare din obiectele

reținute la chestiuni cu totul esenţiale şi de însemnătate E

şi practică, nu numai teoretică.
Toate acestea cer, de sigur, întâi o altă şcoală secun-.
dară, croită sub altă perspectivă psihologică, şi despre
aceasta va îi vorba în articolele viitoare. Nu-l pot termina pe cel de îaţă, însă, fără a.pomeni
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.

o

circumstanţă care ar îi cu totul comică, dacă, n'ar îi
mai mult tragică.
:
Un profesor, pe care eu Ar ştiu ca “buni dela un'liceu .
- din provincie, a îost numit examinator. la o comisiune

din Bucureşti.

Aici el s'a speriat de rezultatele muncii

. colegilor lui de specialitate,

şi sar îi şi exprimat

de au putut pregăti ei astiel de candidaţi?!

cum

Insă elevii

lui au fost examinaţi de un coleg din Capitală, care la
rându-i a rămas îngrozit de rezultatele date de el, acolo
în provincie, şi poate că în acelaș timp se exprima tot
atât de drastic despre ele, ca. şi el la, București despre
“ale

altora.

Aici

am

ajuns:

să ne

examinăm

şi să ne.

“controlăm şi să ne criticăm între noi amar” şi violent.
N'ar îi şi aici un remediu? Vom vedea şi aceasta în-"
tr ali articol.
-

-

"REFORMA PSIHOLOGICĂ A. ŞCOALEI SECUNDARE)
l

In articolul

publicatîn numărul de Vineri

16

Iulie,

- sub titlul: „/ar dezastrul examenului de bacalaureat
2%.
- „am tratat problema acestui examen din punctul de ve-.
dere al psihologiei candidaţilor, arătând că de
această
psihologie nu se ţine azi seama aproape de
loc, şi că

şi aici e de căutat o pricină a rezultatelor rele ce se

„ consta—tă,
când

ele sunt astiel.

i

N'am căutat şi nu vom căuta niciodată să justificăm
„ lenea şi neștiinţa elevilor. Dar nici metodele
şi proce=deele antipsihologice ale şcoalei nu pot şi nu trebue
să .
” fie justificate.
.
De

rezultatele

slabe

trebue

să fie

cineva

care

să ră-:

spundă..Nu vor îi fiind numai şi numai elevii, dar nici

numai şi numai profesorii, şi nici numai legile şi pro.
gramele, şi nici numai metodele de predare şi examinare ale învățământului.
Toţi iactorii înșiraţi au partea lor de vină și răspun-.
dere, negreşit. Dar toate'se explică, trebue să, se explic
e:
Trebue să pătrundem până la rădăcinile cele mai adânci
şi mai ascunse ale lipsurilor, spre a le înțelege cât mai

bine în cauzalitatea lor reală, îiindcă ştiind de unde vin

efectele, putem să le înlăturăm.
Sublata causa...
|
Ceream, în articolul precedent, ca. examenul de
ba“calaureat — ca de altfel toate soiurile de exame
ne —
să se organizeze în condiţiile. cele mai bune-în
ce priveşte psihologia candidaţilor, şi încercam să
îixăm
1)

Din

„Universul,

.

]
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«câteva din aceste condiţii. Spuneam totodată însă, că
toată această reformă a examenului de bacalaureat |
cere, inainte, o reformă a şcoalei secundare sub raportul croelii ei psihologice.
Şi făgăduiam să revin
asupra acestei reforme psihologice a, şcoalei secundare.
Incep cu acest articol:
In genere, invățământul nostru şi educaţia, . în toate
şcoalele, de orice grad şi de orice ramură, suieră de
cusurul de a îi profund antipsihologice, .contrariind
brutal psihologia elevilor, şi chiar şi pe a proiesorilor,
şi învăţătorilor. O mulţime şi o mulţime de: vechi şi
adânc înrădăcinate prejudecăţi psihologice şi etico-sociologice se opun adevăratei retorme a, instrucției şi a
educației.
Vom cerceta, cât spaţiul ne îngădue, câteva din aceste
prejudecăţi.
Până ce ele nu vor îi cu totul înlăturate

din drumul nostru, pânăce -nu vor îi stărâmaţi anumiţi

idoli la care se. închină încă mulţi, „deși pentru psihologia și pedagogia ştiinţifică sunt de mult declaraţi anacronici, şcoală cu adevărat educativă, şi intelectualmente şi moralmente, nu vom putea avea.
Una din marile şi primejdioasele - prejudecăţi ce azi
nuește' în ciuda celor mai mari evidențe: psihologice,
e aceea a fetişismului culturii generale. . „Cultura
| generală“ e un mit, un idol ce cutremură, pe toţi de
““ evlavie, e-un panaceu universal, bun să lecuiască toate
boalele societăţii moderne.
Ce se 'nțelege însă, în mod: curent, prin cultură generală ? Se 'nţelege o fărimiţare, zisă „enciclopedică“, a
ştiinţei şi culturii timpului, o plimbare îugitivă şi periîerică a: spiritului elevului prin toate ştiinţele constituite
ale vremii, — fiecare, prin profesorii specialiști extrem
de zeloşi .de prestigiul ei, foarte pretențioasă dela ei.
'-Greutatea cea mare, după conceptul curent al culturii
„generale, 'se pune pe însuşirea şi reproducerea unui
material de cunoştinţe, a unui quantum din fiecare

E
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ştiinţă. specială, drept şi scurt vorbind, pe memorizare
a
„ acestui quantum. Să ne înțelegem bine! Nu: suntem
de-

tractorii memorizării.

Nu folosim

termenul de memo-

rizare în “sens. pejorativ.
Fără înqoială că nu merge
învățământul în mod absolut fără memorizare. Memor
ia
'e0 funcţie ce trebue negreşit exercitată şi ea,
— dacă
0 dai uitării, de uitare ai parte. Memoria îţi
pune la |
îndemână un belşug de impresii, de reprezentări
şi de
idei, pe care apoi îl prelucrează şi-l elaborează
în gân„+ diri, în intuiţii despre lume şi viaţă, funcţiile superi
oare
"ale inteligenţii: judecata, raţionamentul şi imagin
aţia
creatoare.

Insă

nu

trebue

să facem.

care trebue să rămână numai

scop suprem al învățământului.

din

memorizare,

7nîjloc printre altele, un

Nici chiar înțelegerea

cea mai desăvârşită cu putință a ştiinţei nu trebue
să
îie scopul lui. Fiindcă el e un mijloc printre altele
de a
„ajunge la cultura adevărată.
Sunt foarte mulţi erudiţi,
“savanţi, cu o doză puternică de tinctură enciclopedic
ă, şi
care sunt, totuşi, departe de a îi culţi în toată
puterea
"cuvântului. Altul e semnul: culturii generale,şi el
trece
- peste. memorizarea, şi asimilarea intelectuală a
ştiinţei:

e, cum demonstrează lucrul joarte bine G. Kerschenstei-

ner în -„ Theorie der Bildung“, deșteptarea simțului
valorii față de produsele muncii fizice şi în deoseb
i.

spirituale a omenirii.
să trezească

Cu cât învăţământul

mai puternic acest

a izbutit

simț al valorii, cu cât!

a izbutit să facă pe elevi să simtă mai profund şi greu:
tatea creaţiilor spirituale ale omenirii, dar şi îrumuseţea. *

"lor, cu atât a exercitat

o influenţă ce poate

pretinde. a

îi expresia unei adevărate culturi generale.

Om

acela, care gustă şi simte valorile culturale,

„trun domeniu restrâns,

cult e
din-

care e pătruns de ele până în

adâncul sufletului, care le trăieşte intens.
simţul valorii trezit şi organizat. individual

cirea

chiar

bunurilor spirituale,

posibil pentru fiecare ins.“

cât

„Cultura e
prin” mijlo-

mai larg şi mai
o

adâne

'
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Orice epocă, ce a nutrit şi a căutat să înfăptuiască..
concepţia unei culturi generale în sensul material, în. sensul de acumulare :de cunoștințe, orice generaţie de„educatori, care a crezut că poate creea oameni culţi:
prin transmiterea întregii. ştiinţe a timpului ei, au fost:
victimele unei primejdioase iluzii şi au. comis o greșală. |
fatală... Şi mai ales azi uceastă iluzie e foarte primej-

dioasă. Căci atâta ştiinţă s'a îngrămădit azi, încât idealul.

culturii enciclopedice -nu mai e realizabil. Nu mai e:
realizabil nici pentru memorie, nici pentru înţelegere,.
necum pentru 'trezirea, acelui simţ al. valorilor, din care:
Kerschensteiner face semnul adevăratei culturi.Şi cum.
ştiinţa merge mereu crescând, din ce în ce crescând,
în progresie : geometrică față de posibilităţile de asimi- -.

lare ale elevilor,

care

"gresie aritmetică,

e dela sine înțeles că şcoala nu mai

rămân

poate da. azi cultura generală

să crească ! abia în pro-:"

“ei,-de transmitere
a ştiinţei integrale a timpului.

„Şi

atunci,

ce trebue

ea să

|

în conceptul vechiu al:

dea, ce trebue să

o

tre-

» Zeascăîn elevi, ce trebue: să-i inveţe?. Trebue. să-i:
înveţe cum să înveţe,

întâi de toate,

adică

o metodă

de câştigare -a ştiinţei prin puterile lor proprii, şi mai
|
ales un gust puternie, pasional pentru- ştiinţă. Ştiinţa. ..
'să fie cât mai redusă ca material, pentru ca puţinul ce:
se dă din ea'să se aprofundeze şi să se pună .în legă-.

tură organică, după psihologicul principiu al corelaziilor

studiilor. Non multa, sed multum.

.

Mi

Ştiinţa, apoi, trebue valoriticată pentru viață,și pentru: „a îi valorificată pentru viaţă, trebue să pornească dela:

domeniile vieţii, să păstreze

mereu legături cu ele şi-

să se aplice mereu lă ele. Valoarea Ştiinţei se măsoară.
după puterea ce ea, dă acelui ce o cultivă.
PN

„Cine “știe mult,

nu

poate

numaidecât

însă poate mult, acela şi știe sigur mult.

- Dacă privim
„tură generală,

mult;

cine:

învățământul nostru de azi, zis de culsub raportul consideraţiilor. de mai sus,
act

.
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_

ce constatăm ? Constatăm. pulverizarea Ştiinţei generale
în domenii speciale, fiecare extrem de încărcat
:şi de
sine stătător. . Dovada că adesea sunt opriţi dela promovare elevi care strălucesc sau se prezintă. bine la

majoritatea,

studiilor,

dar se poticnesc, din lipsă orga- -

nică de aptitudini, la unul sau două obiecte, — şi asta
se petrece şi la bacalaureat, unde de pildă, poate să
cadă un candidat numai pentrucă nu ştie învelişurile

embrionului

foetal — şi-pot trece relativ lesne

cei ce

s'au târit prin toate studiile perileric şi au răsbit mai
mult prin tocirea memoriei şi prin volubilitate plină de
tupeu.
:
Constatăm, apoi, mult spirit scolastic, verbalist, în în- |
vățământul nostru, prea teoretic şi teoretizator. Aplicarea
științei la-viaţă nu se îace. Elevii trăiesc prea puţin
în

laboratoarele

ştiinţei experimentale — în multe şcoale

şi azi ele nu există decât prea rudimentar — experie
nțele le face, — când le face, — protesorul, iar elevii
le
urmăresc pasiv; şi chiar când participă şi ei activ
la.
"experienţe, ele nu se aplică decât tot in spirit teoretic,
ot pentru ilustrarea unor principii generale de îizică
ori chimie, ori biologie,' dar nu se aplică la nevoile

vieţii practice,
Ia
Exageratul enciclopedism al şcoalei de azi nu se îm-

"pacă nici cu asimilarea intelectualistă proiundă a ştiinţei,
necum cu trezirea acelui gust pasional peniru ştiinţă,
singurul ce poate duce la crearea simțului valorii pentru
operele culturii. Trebue să. se înţeleagă odată principiul
psihologic, că fără stimulentele curiozităţii şi întere-

„Sului viu. nu se poate. transmite cu adevărat o.cul.-

tură,
”
Şcoala plictisitoare, obositoare în gol, fără 'rezultate.
.
pentru viaţă, nu poateîi, sau eo groaznică inutili
tate.
Numai şcoala interesului, a gustului. de ştiinţă, a simțului valorilor culturale poate pregăti pentru viaţă, poate
!
avea o bună influență permanentă.
Dacă ajunge nu-

-
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_mai la rezultatul la care: ajunge azi, aproape
în general, de a se face urită de elevi, până într” atât încât:
ei să salute vacanţele cu chiote de bucurie, iar absolvirea şcoalei ca pe o scăpare din: puşcărie, atunci
zadarnice-i sunt storțările, , zadarnice-i sunt cheltuelile,
totul-e numai paradă şi aruncare „de praf în -ochii nai-

vilor !

In rezumat, reținem

pentru

1.

adevărată

Cultură generală

azi i următoarele
e aceea

idei:

care trezeşte

în elevi simțul valorii pentru operele culturii : „Ştiinţ
ă,
artă, religie, tehnică de producţie.
2. . Cultură generală adevărată e aceea, care se câştigă prin. interes viu şi curiozitate Şi care se aplică
mereu la domeniile vieţii. :
,
3. Prin aceste stimulente, ea câştigă o« putere de înîluenţă permanentă şi sufletul 'elevilor rămâne mereu
animat cu iubire de școala care le-a dat o astiel
de
cultură.
|
aaa

" REFORMA PSIHOLOGICĂ A ŞCOALEI SECUNDARE
-

E

Discutână

:

Ai

1

a

.

.

în cel dintâi articol asupra Reformei psiho-

logice a şcoalei secundare,

problema, culturii generale,

ajunsesem ' la. următoarele concluzii, „pe care le repro=
„ ducem :
1. Cultură generală adevărată e aceea care e trezeşte
în elevi simţul valorii pentru' operele culturii: ştiinţă,
artă, religie, tehnică de producţie a societăţii.
2. Cultură generală adevărată e aceea, care se câştigă
prin interes viu şi curiozitate şi care; se aplică: mereu
la domeniile vieţii.
3. Prin. aceste stimulente, ea câştigă o putere de.
iniluenţă permanentă, şi. sutletul elevilor rămâne mereu
animat cu iubire de școala care Je- -a. dat o astiel de .
„cultură.
Am voi să; aprofundăm „putin aceste concluzii şi începem cu cea de-a treia.
Influență permanentă trebue să exercite şcoala:
asupra elevilor, şi cu iubire de această instituţie şi de |
profesori, trebue să trăiască în ea viaţa lor de elevi,

eu iubire,. şi nu, cu ură,

trebue să

se despartă

de ea, -

„şi cu iubire să rămână mai departe legaţi * de ea, prin
amintirile frumoase ce ea le va fi lăsat. Să izbutească
a le trezi un sentiment analog" cu acela al bucuriei pe
„care ţi-o dă revederea casei părinteşti și a satului sau
orașului natal, după o despărțire îndelungată, în vremea.
căreia nostalgia de ele te-a stăpânit cu putere.

205.
* Prevedem îndată o obiecţie şi vrem s'o înlăturăm din

"capul “locului. ' Se” va zice, poate, 'că o şcoală bazată
numai pe iubire şi pe: plăcerea de muncă - intelectuală
„e o şcoală moleşitoare de suilete, incapabilă: să creeze...
„caractere tari, oţelite, -pe care numai 'duritatea. vieţii,
sforțările grele şi. suterințele le pot forma. Deci.disci- plină severă, cât mai severă, învățare trudnică, grea, .
cât mai grea, deprindere cu munca aspră, cum 0 cere:
viaţa reală pentru cei mai mulţi. .
Cei ce îac astfel de obiecţiuni, sunt stăpâniţi de prejudecăţi psihologice şi etico- -sociologice foarte uşor de
"înlăturat, după credinţa, noastră. Ei ignorează un adevăr
“psihologic” elementar şi anume că inteligența nu poate
funcţiona, bine, e apăsată, comprimată, -astixiată- de
„emoţii tari, cum sunt îrica, mânia, plictiseala, sila puternică.
Asociaţiile: de idei şi cu atât mai mult elaborarea de noţiuni, judecăţi şi raționamente sunt puternic
„ turburate de îrică, şi, sub stăpânirea ei, şi -puținul ce
ştiu elevii nu mai pot reproduce. A se învăța de frică,
— cum se pretinde că se învăţa bine odată — este o
„ imposibilitate psihologică, pe lângă că eo barbarie..
Dacă pentru educaţia morală, a deprinderilor frumoase, N

„a sentimentelor: sociale, a caracterului,

severitatea, pe-..

depsele aspre ar putea, îi, la urma urmelor, admise —' |
- la urma urmelor, adică după ce..vei îi încercat zadarnic
să izbuteşti. prin iubire. şi blândeţe” — în ce priveşte în- vățământul niciun rezultat, dar niciunul adevărat, nu !
poate îi recoltat de pe urma îricii, a pedepselor grele, .
şi mergând şi până la bătaie uneori. Fiindcă e psihologicește axiomatic, că nu se poate formă inteligența
sub emoții tari. Numai cu emoțiile moderate, calme,
-e compatibilă: funcționarea inteligenții, şi emoții mode-:
rate, calme sunt curiozitatea,. „surpriza, înteresul viu
Dentru

întuiţii

Aceasta

si gândiri,

nu-s- păreri izolate,. provenind

logie sentimentală

a unui om

ințierbântat

dintr'o ideo- |
de

0 Con-

-
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cepție singularizatoare, — sunt păreri
de mult emise şi
apărate de cei mai de seamă pedag
ogi pe care i-a
creat până acum omenirea. Incepâna
dela anticul Platon, trecând la Aristot, apoi la moder
nii Montaigne,
" ROuUsseau, Pestalozzi, von Rochov şi.
alţii, şi alţii, principiul învăţăturii prin iubire, . curiozitat
e şi interes s'a
„afirmat puternic şi -teoreticește e definitiv
câştigat pentru
ştiinţa pedagogiei.
Pestalozzi l-a Şi pus în practică în
mod strălucit, viața, lui de educator e
cel mai splendid
exemplu : despre ceea ce poate înfăptui
interesul şi iu-

birea de 'copii.

i

-

.
Că Rousseau e un exemplu cu totul contr
ar, de teoretician care în practica vieţii lui a
făcut cu totul!
invers decât. susținea în fierbinţeala teori
ilor lui,— căci
şi-a părăsit copii trimiţându-i'la azil —
nu ințirmă de
loc valoarea principiului. Prin faptul că
sunt unii 0a-!
meni ce, zic bine, dar fac Tău, nu însemnea
ză că binele
ce zic nu e bine..
a
„ Lăsând pentru. moment deoparte prob
lema educaţiei
morale prin școală, de care ne vom ocupa
întrun articol special, şi. limitându-ne aici numai
la problema
învățământului, afirmăm “puternic principiul
interesului
pasional ca stimulentul cel.mai de seam
ă al Îuncţiilor
intelectuale, Pentru învățământ, Jontaign
e cerea categoric o cât mai straşnică blândeţe.
Educatorii, învăţători şi profesori, trebue
să fie iubiţi
de copii, pentru ca ei să înveţe cu adevă
rat dela dânşii.
Dar ca să îie iubiţi de ei, trebue ca la
rândul lor şi

"ei să-i iubească, să-i iuconjoare de tot inter
esul și de
tot respectul — mâxima, debetur pueris reve
rentia— să
se apropie de ei ca şi. nişte părinţi,
să 'se devoteze
creşterii lor suileteşti. Și elevii simt
îndată, printr 'un
instinct infailibil, dacă educatorii sunt
oameni cu inimă
faţă de ei, ori sunt nişte tirani, sau, şi
mai rău poate,

nişte funcționari didactici şi alta nimic.
Iubirea

de copii e cea

mai

mare .putere

po
educativă,

Da

e

căci ea naște interesul psihologic

. de aici şi răbdarea

de

-pentru

fier în greaua
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fiinţa, lor, şi

artă de

a-i o0b-

„serva şi de a-i creşte, bunăvoința largă îaţă de.ei şi
voinţa puternică şi neşovăitoare de a înfăptui cu ei,

peniru societate, un înalt ideal.

Da

Cine e lipsit de această putere a iubirii faţă de elevi,
poate să stăpânească la pertecţie toate teoriile. pedagogice, poate să fie un virtuos metodist în lecţiile sale

— el nu

va

vorbi

elevilor, 'prin

asta,

dela

suflet

la

suflet şi dela inimă la inimă, sufletul lui nu se va împărtăși pe de-a'ntregul copiilor, între el şi ei va rămâne
fără să voiască o mare distanţă, peste care nicio punte

de trecere mai trăinică nu va putea arunca.

.
|

Va fi cel

mult 'un instructor, cu iniluență numaila supratața
"minţii elevilor, însă resorturile adânci ale sufletului nu

va îi în strare

un funcţionar

niciun caz.

să le pună în

didactic, un

DE

mișcare.

-Va îi cel muli

„Beamter“,

dar educator.în

e

i

Fireşte, iubirea de copii .e un dar înnăscut, el nu se
câştigă din teoriile pedagogice, cât de strălucit expuse.
Teoriile sunt foarte. preţioase și ele, dar nu slujesc

decât

celor

țelesul că-i

ce au

vocaţia

face conştienţi

îl luminează. şi-l

explică.

naturală

de

educatori,

în

în-

de instinctul lor pedagogic,
Poate

se

va zice:

dar, in-

stinctul explicat mai e.un instinct? lar. noi răspundem :
omul a izbutit, într'o măsură destul de mare până acum,

să-şi explice

şi instinctele,

şi toată

Cu asta n'au pierit instinctele

„logică se desfăşoară

viaţa

psihologică.

din el şi viaţa lui _psiho-

tot normal, tot după legile ei fi-

„eşti. “Tocmai aceasta ne deosibeşte de animale;. rămânem tot instinctuali în multe din trăsăturile acţiunii
.
noastre, şi totuşi ne explicăm instinctele, le demontăm
,.
prin analiză, mecanismele.
lar în artă. le şi transți-

gurăm prin suflul:de poezie cu care le Înconjurăm. --:

-

REFORMA PSIHOLOGICĂ A ŞCOALEI SECUNDARE .
UL
In articolul

al doilea, privitor la

această problemă

,
am căutat.să demonstrez, că. cea
dintâi condiţie a unei
„ „bune reformea învăţământului
secundar este atmostera
„afectivă de lucrua Şcoalei, * care

trebue să fie domi- .
nată de interes viu -şi de curiozit
ate din partea elevilor:
pentru studiile ce fac, şi de iubire
de copii .din partea.
prof

esorilor.

|

o

a

- Odată înţeleşi, ajunşi la deplin
acord, in această pri'vinţă, a atmosterii afective ce treb
ue să înconjoare şi

;să domine învăţământul, multe din
celelalte idei privi. “toare Ia reforma structurală a învă
țământului se. reduce
cu

ușurință, .
N
e
Şi întâi şi întâi iubirea de copii implică
imediat grija.Sfântă

pentru 'viața şi sănătatea
.mai atentă a “puterilor lor: îizice

nu

lor, mehajarea cea
şi psihice, peniru a

li încordate

peste „capacitatea lor. de

de asimilare

judicioasă,

randament

normal.
|
E
Sa
Ie
Iar randamentul normal nu e cel de memo
riza
re,
„cel
cel

de formare

proprii de. observaţie şi de judecată,

ci

a puterii

şi, mai- ales,

cel
al formării gustului pasional pent
ru știință; înţele-gând prin știință totul: şi artă, și
literatură, şi ştiinţa
propriu zisă, adică, sintetie vorbind,
pentru cultură.

Gustul pasional e ceea ce rămâne pentru
toată viaţa,

o
“trebuință de catre spiritul nu se
mai „poate descătuşa, .
oricare. ar îi vicisitudinile. acestei
vieţi.

.

-
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Trebue acum să, revenim puţin asupra noţiunii de
cultură şi să vedem dacă ea se poate armoniza cu
encielopedismul fragmentar, ce constitue învăţământul
nostru de azi, aşa cum îl silesc să fie programele sale

analitice.

|

Hotărit,. aceste programe sunt prea încărcate. Ele
suni tocmai cu totul opuse maximei judicioase a stră-moşilor noștri romani: non multă, sed multum:
Ele reprezintă multa, et non nultum,, De aceea,
timp de. adâncire a problemelor ştiinţitice şi literare
nu e. în învăţământul nostru, elevii trec cu înfrigurareşi superiicial, dela temă la temă şi dela obiect
la obiect, interesul şi atenţia nu se pot concentra, silite
fiind a se risipi prea: mult, creerul se supra încălzeşte
“la elevii buni, conştiincioşi cari adesea cad victime ale
acestei conştiinciozităţi, iar cei leneși şi lăsători menajându-se prin reflexe normale de apărare, se cheltuesc
cât mai puţin şi se strecoară la promoţie ori prin
puterea — menajată— de a face. faţă unei medii minimale, ori prin sistemul hatârurilor provocate de un înverşunat

intervenţionism

de

ultimă

oră.

Pe lângă că programele. sunt prea, încărcate,

,

elevii

se supraincarcă și cu prea multe lucrări 'serise acasă,
la. atâteu şi atâtea, obiecte, și e un chin pentru mulţi să

le facă faţă curată. Elevii cei buni lucrează adesea
zilnic și până în miez de noapte. Şi care e rezultatul
fatal

al

acestei

numai formale,

goane

nebune,

vertiginoase,

adesea

prin labirintui deslânat al atâtor 'mate-

rii, fiecare cu atâtea hăţişuri de teme şi lecţiuni ? Nu.

poate

îi,

psihologiceşte,

decât „uitarea,

îericita

uitare,

„de îndată ce necesităţile examenelor au încetat. Şi nu
"poate îi, în consecință imediată,. decât desgustul de
şcoală, sila, .plictiseala şi evadarea
timp ea durează, Şi eliberarea cu

ei, când

sună

pur şi simplu
Şcoala activă

ceasul

absolvirii.

morală din ea, cât
bucurie de cătuşele.

Dar

falimentul Şcoalei, un.
»

:

Pa

asta înseamnă

total îiasco al ei.
|

14
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Atunci cum trebue să îie programele? Ele trebue să
cuprindă, la îiecare materie, teme generale în legătură
strânsă cu viaţa, cu cultura timpului, cu atmosfera
psihică a vremii.
Elevii să simtă la tot pasul cum studiile lor se leagă cu viața şi asta nu se poate decât
legând temele lecţiilor de realităţi imediate, de actualităţi, şi făcând, prin ele, mereu raportări la viaţa
practică.
Aplicaţiuni, cât mai multe aplicaţiuni de na-.
tură practică, în deosebi: în domeniul ştiinţelor fizicochimice şi biologice.
Studiile să crească organic din
interesul şi curiozitatea vie a elevilor, şi această curiozitate e alimentată bogat de mediul cultural, din afara.
şcoalei, al elevilor, de ceea ce citesc ei în presa zilnică,
de lecturile particulare ce fac, de îelul de viață economică şi tehnică a oraşului în care vieţuesc, de călătoriile lor mai

lungi. sau

mai

scurte, etc.

|

Azi învăţământul e încă prea abstract, prea detaşat
de viaţa zilnică, prea inactual. Multe inutilităţi anacronice îl mai stăpânesc, multe amănunte superilue şi apăsătoare pe memorie.
Şi ce mai rău, e că fiecare studiu e prea de sine
stătător, ramură tăiată şi izolată de: arborele culturii
“-integrale.
Principiul corelaţiei studiilor şi al concentrării lor a rămas încă de domeniul unui pium desiderium. Fiecare proiesor se simte un suveran absolut în
turnul de fildeş al: specialităţii lui, din ea face panaceul

culturii şi educaţiei, fără să se uite în dreapta şi în
stânga,

şi la celelalte domenii

cu

care se leagă firese

această specialitate a sa.
Spre a nu rămâne la afirmaţiuni generale, "vom da
câteva exemple:
|
1) A se învăţa la geogratie despre China şi Japonia,
bunăoară,în mod abstract, detaşat de realităţi actuale,
poate să nu prezinte niciun interes pentru elevi şi să
li se pară o pură încărcare de memorie cu nume şi
date fastidioase. N'ar îi nespus mai interesat să se lege

211

acest studiu de întâmplări actuale,
de pe acele
meleaguri, cum e acum faptul războiului chino-japonez?
Se va obiecta, poate, că e greu de găsit totdeauna
întâmplări actuale extrem de interesante, de care să,
legăm o astfel de lecţie de geopratie, şi atunci să n'o
mai îacem ?
" Fireşte că nu totdeauna ne vin din toate părţile
pământului ştiri atât de interesante, de care să legăm
lecţiile noastre.
Insă când ne vin, şi ne vin destul de
des, să protităm de ele şi să facem astfel implântarea

„fericită a lor în actualități;
Legarea

de actualități face ca învățământul

să apară

ca o necesitate vitală, el pierde mult din caracterul de
didacticism formal, ce-l face adesea plictisitor, școala
apare ca un loc central de interpretare a vieţii, de:
„mai aproape sau mai de departe, utilitateu, cunoştinţe„lor ce ea împărtăşește răsare deodată viu, şi nu poate
Îi învățământ mai rodnic decât. cel ce-şi manifestă
deodată viu utilitatea lui.
2) Geometria e o ştiinţă care Sa născut din necesi- ,
tăţicu totul practice, din necesitatea delimitării hota_Telor între proprietăţi de pământ, şi din aceea a construcţiilor de locuinţe şi de obiecte de primă necesitate:
scaune, mese, roate de care, etc. Invăţământul acestei
discipline, cel puţin pentru elevii de liceu începători,
"trebue să păstreze în bună parte caracterul de legătură
cu necesităţile practice din care ea a izvorit,' şi treptat
să tindă la formarea raţionamentului deductiv, esenţial
în demonstrațiile sale. Ce vie surpriză se naște în
elevi când,-după ce li s'a făcut o demonstraţie intuitivă
a unui adevăr geometric, află că pot ajunge la-el şi
deductiv, când ajung la formule generale indubitabile,
universale

şi necesare!

Spre a Ina un exemplu coneret, ailarea
trunchiului de piramidă se poate lega firesc
jurări care necesită construcţia unei astfel
„ geometrice, spre pildă aşezarea grămezilor

volumului
,
de împre- de forme
de pietriş
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in formă regulată spre a putea fi măsurate, calculate
şi preţuite.
Foarte uşor e de socotit practic cubajul
„unor astiel de grămezi. Cunoscând latura bazei de jos
Și pe celei de sus, precum şi înălţimea. trunchiului,
printr'o elementară regulă de trei se poate calcula la .
ce înălţime baza de sus sar îngusta ' până la a deveni
punct, adică vâriul unei piramide întregi.
Cunoscând atunci înălțimea piramidei întregi, _din
care. trunchiul e o parte, ușor aflăm volumul ei, apoi
volumul piramidei mici ce rămâne “până la baza de
sus a trunchiului, şi scăzând volumul celei din urmă
din al celei dintâi, ailăm volumul trunchiului.
După
această demonstrare intuitivă, în care totuși raţionamentul a jucat un rol de mâna întâi, se poate lesne
trece şi la demonstraţia matematică propriu zisă,
,
Sraţiul nu-mi îngădue aici de a îace demonstraţii prea
“întinse în legătură cu principiul legării studiilor de
viața actuală.
Nu e însă ştiinţă, nu e Jecţie care 'să
nu poată îi predată astiel, sub specie actualitatis,
Aşa se' pot preda mai ales psihologia, logica, morala,
sociologia, economia politică şi dreptul, istoria —: da,
mai ales istoria, oricât ea e menită să ne culunde în
contemplarea trecutului, adică a inactualului.
Realizând lecţiile în contingenţele vieţii actuale, facem
cu adevărat operă de cultură în școală, fiindcă facem
simțită utilitatea pentru viaţă a învăţământului. De aici
vine interesul cel mare pentru studii, şi interesul e
ceea ce marchează adevărata. cultură.
Nu mulţimea
cunoștințelor,

ci adâncirea cu pasiune

a unora

din

cele

mai utile, din cele ce te pot îace să înţelegi mai bine
viața timpului.
lar când o serie de cunoştinţe te-a înteresat pasional, inima, te îndeamnă să le transmiţi şi
altora, să faci din ele un bun social. Şi aceasta e a
doua, notă ce marchează adevărata cultură.
Cea dintâi e, aşa dar, iubirea de ştiinţă — cât de
concentrată ar îi ea; a doua, folosirea ei pentru socie- .
tate, punerea ei în valoare de utilitate colectivă.

_ ŞOOALA ŞI EDUGAȚIA CARACTERELOR +)
De mult de tot, Regele
formulat o mare deviză

Carol I într'o cuvântare, a .
pentru profesori: „Formaţi

_ caractere[“
Inaltul cuvânt

regal

a

avut

mare

răsunet şi a îost

„ atunci comentat,
cu toată amploarea ce o meritau locul
-şi persoana

de-unde

el

pornise. . De

sigur

că

Regele

Carol 1 fusese indemnat de motive foarte serioase să
“formuleze această deviză. Unele vor îi fost alimentate
„din cultura Lui. germană, acea, cultură care a făcut și
iace din pedagogie axa de rotaţie a vieţii spirituale a
unui popor, acea cultură impregnată adânc de spiritul |
marilor metaiizicieni
pe care ea i-a dat lumii, și cari,

obişnuiţi a adânci totul, s'au crezut obligaţi să adân_cească

Alte

și covârșitor de importanta problemă a educaţiei.

motive

vor

îi zăcut

în

experienţa

Sa

despre

oamenii de stat şi politici din ţara în îruntea căreia |
sta ca Rege. Experienţă bogată, care poate Il costase
şi suferinţe personale, şi pe care voia s'o valorifice "pentru viitorul poporului Său, sub forma afirmării unei

idei cardinale în creşterea conducătorilor de mâine.
Căci, într'adevăr, nimic nu se cere mai mult condu-

cătorilor decât
sdruncinabil.

decât

pe

să aibă un caracter
Ştiu. bine că azi,

vremea

marelui

poate

moral

tare şi ne-

chiar

întemeietor

al

mai

mult .

dinastiei

„ noastre — politica se face cu succes tocmai de oamenii:
cu caractere. dubioase,
1). Din „Universul“,

îlexibile şi metamoriozabile
,

în

.
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e

mod cameleonic.
Ştiu bine ca azi sunt puși la coadă
sau chiar total la index în politică şi în societate acei
ce schițează măcar o umbră de caracter rroral. Și
atunci, ce tragică actualitate capătă deviza Regelui Carol |!
Cât ne stă în putere, nouă profesorilor, chiar aşa cum
suntem de coboriţi pe scara. răsplătirii muncii noastre,
să nu ne descurajăm de decadența moravurilor de azi
şi să actualizăm, şi cu vorba şi cu fapta, marea. deviză
regală.
Să năzuim în şcoala noastră și spre formarea
caracterelor. |
Fireşte, că acelaş lucru este cu posibilitatea, formării
în sensul limitelor de care am vorbit, aici, în articolul:
“„Năzuințele pentru educaţia personalităţii“.
Şcoala nu poate. avea pretenţia că poate chiar şi:
îorma caracterul, în relativ scurta ei dăinuire pentru
fiecare ins care o îrequentează, cum: nu poate forma
nici personalitatea... Insă îndrumări pentru această formare poate da sigur, temelii solide îi poate pune, Și
“dacă a făcut aceasta, a făcut nespus de mult.
La întâia .vedere, noțiunea de „caracter“, pare amețitor de înaltă, ea îrizează utopicul, imposibilul. Inseşi
metatorele şi comparaţiile ce se îolosese adesea cu pri.vire la caracter — caracter de bronz, s. e. — arată că
lumea își face despre caracier o idee ca despre ceva
„extrem de greu, aproape inaccesibil firii umane. O ast"fel:de idee poate îi foarte descurajatoare, capabilă să îndoaie şi rezistenţa celor mai Tăbdători şi meticuloşi
educatori.
|
Să fie oare, însă, caracterul un lucru aşa de inaccesibil,

de

utopic ?

Să-l

definim,

atunci,

spre

a

ne

face :

o convingere în această privință, spre a vedea dacă
nu e ceva mai simplu decât se pare, mai aproape de
puterea de influență a: educatorilor.
Intâi şi întâi, caracterul moral e o sumă sau mai
bine zis o sinteză de bune deprinderi,
„Bunele deprinderi constituesc ceea ce -aș putea numi
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o moralitate mecanică.
Copilul care le-a dobândit,
prin grija educaţiei, în epoca aceea a plasticităţii extreme a sistemului nervos, se poartă bine instinctiv,
mecanic, fără a înţelege încă raţiunile bunei lui purtări .
— fiindcă nu e încă vremea raţiunii — îără argumente
şi convingere.
„El dobândește bune deprinderi prin repetiţie de acte
şi atitudini, iar repetiţia lor e profund determinată de
plăcerea cu care îace actele, şi plăcerea cu care le

face e protund

determinată

de simpatia,

de

iubirea

ce simte faţă de aceia pe ale căror acte le imită. Copidul nu imită.pe cei pe cari nu-i iubește, şi dela aceştia
p'ar putea învăţa nicio deprindere.
Ar putea cel mult
să. sufere o dresură animalică din partea lor, cu .preţul
“tuturor torturilor pe care animalele dresate le îndură
dela dresorii lor. A primi o educaţie de bune deprinderi dela aceştia, e o totală imposibilitate psihologică.
De aici rezultă un principiu metodic de prima mână,.
cardinal, un principiu pe care l-aş putea defini drept
centrul de gravitate al problemei educaţiei, alfa şi
omega, în. această materie: principiul. atitudinii de
iubire în educaţie şi instrucţie din. parlea profeso-:
rilor. Fără acest principiu, pedagogia devine o meserie
și poate şi mai puţin, căci şi în meserie se cere iubire,
_se cere interes şi pasiune-pentru lucrul ce va să iasă. :
şi cât de util şi cât de frumos din mâna meseriaşului,
|
Școala, prin iubire, trebue să întărească ceea ce va, îi

făcut și familia

prin

iubirea

ei instinctivă,
— să reia

bunele deprinderi şi să le călească,
!
Cu aceasta ea a întărit baza empirică a caracterului
moral.
Apoi, treptat, treptat, va depăşi prin instrucție
morală, adică prin pulerea raţiunii ce crește an cu an,
această bază empirică a caracterului moral, făcând să
ia ființă şi cristalizări de caracter raţional, de. conști-

înță morală propriu zisă.
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Prin religie, prin istorie, prin literatură decentă, prin
“suflul obiectelor artistice, prin munca în ateliere, prin.
- contactul cu natura, mai ales prin coronamentul' stu-:
diilor: prin îilozofie, şcoala poate da caracterului empiric toată justificarea sa în fața raţiunii elevilor. La
lumina rațiunii, la lumina ideilor morale, ce pot răsări
din orice studiu bine exploatat pedagogiceşte sub raportul acesta, se întiripă caracterul moral aulonom, mo-

ralitatea, începe să devină convingere şi sentiment con- o
ştient de datorie socială, stera coercitivă din conduita

lor se îngustează în. măsura

în -care se lărgeşte “sfera.

adoptării libere a atitudinilor moral:sociale,
Ducând până în pragul păşirii.
lor în viața socială şi
profesională această educaţie, fără s'o îi desăvârşit, de
sigur, fiindcă desăvârşirea relativă 0 face viaţa, școala
şi-a făcut o înaltă datorie şi-şi poate privi opera cu
“deplină mulţumire. :
„
|
Spusesem, însă, în articolul despre personalitate, că
aceasta nu însemnează o formaţie egocentrică, aristocratică, în sensul pejorativ al cuvântului, căci ea se
impacă periect şi cu carecterul moral, adică se armo_nizează şi cu ideile şi sentimentele sociale. Merg aici
mai departe 'şi spun:
personalitate şi caracter sunt
Îaţete inseparabile ale suiletului format în direcţia lor.

Desvoltând până la maximum

posibil ceea ce e mai in-

dividual, mai marcant în elev, şi aceasta
am spus că
se cheamă personalitate, desvoltând o pasiune mare,
dezinteresată pentru o acţiune, pentru o idee, pentru o
sferă a culturii umane, am pus în el şi o parte de
torță de caracter moral, întrucât o astiei de personali-:
tate concentrat pasională creează spre binele obştese
valori în acea sferă limitată a culturii. Mai de grabă e
„antisocial, antisolidarist; deci imoral sau amoral, cel care
a ieşit din şcoală cu pretenţia ştiinţei totale, cu ifose
enciclopedice, adică fără modestie, decât 'cel ce, conştient că puterile lui sunt redusela un domeniu, pune

.
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în lucrul

lui.în

acest.

domeniu

toare de valori circumscrise.

Ce

toată

pasiunea,

cerea-

fericită ar fi societa-

tea omenească când fiecare, în sfera lui, ar îi un realizator modest, care şi-ar duce lucrul lui până la capăt cu iubire de artist pentru 'el şi conştiinţa caldă că îl

duce astfel pentru toţi semenii lui !
,

TOT DESPRE

CARACTERE !)

In articolul „Școala şi educația caracterelor“, am
«căutat să simplific problema
caracterului reducând
această
superioară
formaţie
psihică la două - elemente :
Unul care constitue ceea ce se cheamă baza empi-“rică a caracterului, — deprinderile;
al doilea, formaţia de idei morale ce dă justificare
celui dintâi element pentru raţiunea care se formează
“treptat, treptat în elevi.
Am vorbit, însă, în treacăt, şi mai mult implicit,
“despre un alt element, care este tot atât de esenţial, şi
"la

care

'vare

revin

mai

deosebită:

amănunțit,

e

-moral-social.

penirucă

elementul

afectiv,

merită

o

rele-

sentimentul

Repetiţia actelor, care condiţionează formarea deprin-derilor etice, se bazează pe plăcerea de a le repeta,
“iar această plăcere se bazează pe simpatia faţă de per.soanele

ce

sunt

pentru

copil

modele

de imitat.

|

Insă şi ideile morale, ce se pot culege din toate studiile, au nevoie de căldura sentimentului spre u deveni
-adevărate puteri sufleteşti active, adevărate idei- -forţe.
“Şi numai ideile- -lorţe au puterea. de a mişca voința
“raţională spre activitate etică. Aşa dar învăţământul
-moral, îie sintetizat într'un obiect special de studiu, tie.
-cules din. toate, trebue să fie un învățământ afectiv,
un învăţământ cald şi mpresionant, care să cucerească
1)

Din „Universul“,
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proiund și inima elevilor, care să nască în ei iubirea
față de un ideal moral. Fără această torță a iubirii
față de un ideal moral, morala rămâne o pură teorie
“abstractă, rece, poate fadă şi plictisitoare.
o
E. neîndo
că pasiunile
ios conduc lumea, şi istoria în
epizoadele ei cele mai sbuciumate: şi mai tragice, dar
şi cele mai rodnice pe linia, "progresului, nu .e decât
exteriorizarea pasiunilor individuale Si colective pentru
diverse idealuri.
-Negreşit că pasiunile necălăuzite de idei luminoase
sunt oarbe;
dar şi ideile nedogorite de focul pasiu-.
nilor: sunt seci; :indigeste pentru spirit, fără putere
motrice.
Cât e de adevărat. că elementul pasional e esenţial
şi el, în formarea caracterului, aş. putea-o: proba, .printrun raţionament întemeiat pe o ipoteză imposibilă,
„absurdă:
Să ne închipuim, la vârsta când încep să, se
formeze deprinderile,. bune sau rele, care constituese
baza 'empirică.a caracterului, bun sau rău —: adică

vârsta dela 2—4'ani, — un copil extrem de inteligent,

„genial dacă vreţi, “ca putere de înțelegere, şi cu o
memorie uimitoare totodată, capabil să priceapă toate
raţionamentele: etice, să-și : asimileze -intelectualmente

"toate sistemele de morală pe care

un :educator i le-ar

desfăşura;
că ar putea să 'treacă examene strălucite
- de- etică teoretică în faţa acestui educator şi a oricărui
public ce ar asista la acest examen. Când va îi vorba
de acte, insă, de conduită, nu e deloc sigur că această:
conduită a sa va îi morală, că el va lucra conform -cu
doctrinele etice pe care le va îi înţeles desăvârşit, că
va acționa după un silogism moral, a.cărui premisă
majoră ar îi un principiu -etic superior, minora, cazul
în speţă de faptă morală, iar concluzia această faptă
efectuată.. EI va lucra prin sfera, instinctelor, a impulsiunilor, a imboldurilor afective primitive, şi prin sfera
spiritului de imitație. Şi dacă educatorul presupus nu
N
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va îi acţionat deloc asupra acestor sfere psihice, ori va
îi acţionat. negativ,. în sens rău, dându-i el exemple
“rele de purtare, genialul, precocele copil îndoctrinat

„cu cele mai pure

teorii

morale va fi în practica vieții

„un rău, un'impulsiv, un lacom, un mincinos, un brutal,
"un.stricător, un neascultător, şi câte şi mai câte! El va
face, ca toţi copiii ceilalţi, ce vede că se îace, nu ce
„ştie că. ar trebui să facă.
Aceasta işi are o explicaţie psihologică profundă,
“însă simplă de tot: conduita nu e determinată unic,
- “Botăritor,. cum : cred pedagogii intelectualişti, de chi-mismul, reprezentărilor, al noţiunilor etice, ci şi, mai
ales, de sentimente, de ceea ce s'a obișnuit a se denumi
metaforic, inimă.
ldeea care nu pătrunde până la
"inimă, n'are nicio-valoare practică.
Merg mai departe
“Şi susţin că în chiar domeniul intelectual, . în învăţământ, în ştiinţă, tot inima e hotăritoare.
“Invăţământul care nu-şi aliază inima, e 0 odioasă
inutilitate formală; ştiinţa prezentată rece, ca un raport
oticial, e sortită să moară la chiar porţile atenţiei elevilor.
Dar să revenim. la educaţia ' morală, la formarea
caracterului etic.' Eu însumi am. accentuat marea im-

portanță a raţionamentului moral,

a ideilor şi princi-

piilor etice, care,pe temelia deprinderilor, înalță schela
şi zidurile convingerilor morale, justificând pe deplin
“deprinderile. Insă cu condiţia ca această sferă intelectuală atât de importantă să fie alimentată de forţa sentimentului, de puterea inimii. Din simpla combinaţie a
ideilor morale nu pot ţâşni sentimentele morale, acestea
trebuesc educate şi direct, inima trebue făcută să bată puternic și imediat la prezentarea unui ideal moral din
partea educatorilor.
Cum să tacă educatorul aceasta, nu se pot-da rețete
metodice.
Aici hotăritoare e personalitatea morală

“a educatorului.
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şi nu

rece și distanțati;.

mândria

lui de

om

dacă e demn

neştirbită;

în fața lorşi cu

dacă poartă

mare

inte-

res tuturor exteriorizărilor lor şi îi încurajează pentru
tot ce realizează ei bun şi îrumos;.
dacă e totdeauna
sincer cu ei, drept, nepărtinitor, şi mai ales cruţător .cu

puterile lor îragede, în delicată devenire:

dacă

stă de

vorbă cu ei familiar, le răspunde la toate întrebările şi
curiozităţile lor, şi realizează cu ei o comunitate
. de
muncă frăţească, acest educator “a creat atmosfera:
„psihică afectivă,

de inimă,

care

va

îace

şi din

învăţă-

mântul moral, ca din oricare învățământ dealtminteri,
o îorţă vie de acţiune, şi nu o simplă paradă de cunoştințe de etalat la examene.
|
E grea această atitudine, e grea iubirea de copii şi
e grea răbdarea cu ei? De sigur, toate. acestea nu
sunt

însuşiri

comune,

care

să se poată

învăţa

cu una

cu două. Dar dacă germenii lor sunt în educatori,—
altiel şi-au greşit cu totul cariera — atunci sunt şi
mari posibilităţi pentru desvoltarea şi potențarea lor
maximă, și acestea se poi realiza prin: mai multă.
atenţie la psihologia reală a elevilor şi mai mult
drag de ştiinţa pedagogiei. Pedagogia e ştiinţa, organizării psihologice a şcoalei;
iar şcoala creează condițiile sociale ale culturii, ea e cea mai de seamă crea-:
“toare de medii culturale; ea, prin ştiinţa şi arta pe
care ni le pune la îndemână pedagogia, e capabilă să
împlânte cu -succes cultura generaţiilor anterioare în
cele ce succed.
Şi tot ea poate, în condiţiile arătate,
mai mult şi pe linia educaţiei morale.
Acum € sigur, că noțiunea de școală, se poate lărgi,
căci eu nu înţeleg prin ea numai ceea ce se poate destăşura, între cei patru pereţi ai claselor. Ea e un orpa“nism viu, în relaţii de interdependenţă cu toate celelalte organisme, cu toate instituţiile societăţii, şi nu se.
poate sustrage iniluenţelor acestora, trăind în turnul

29%
de fildeș al unei splendide izolări.. De accea, conştienţi de această “interdependenţă, noi, profesorii secun- dari,

ne-am

oferit. tot

concursul

nostru

leal la orice

" operă educativă venită din alte sfere, înțelegând să
contribuim la e armonie cât mai
desăvârşită între
aceste siere şi sfera şcoalei.
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