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OBIBOTUL, PEDAGOGIEI
Desvoltarea, individului în curgerea ei deplină este
înrâurită de nenumaraţi factori. Schimbările temperaturei, nivelul terenului locuit, umezeala; aerului, mișcarea
stutornică a atmosferei, vecinatatea turburătoare a vulcanilor, iată elemente cari determină în anumit fel constituţia şi tomperamentul omului. Dar nu numai mediul cosmic, ci şi cel social înrâurește în mod hotărât

asupra fiecăruia, din noi. Oamenii cari ne *neonjoară,
chiar acei cari vin mai rar în atingere cu noi, prin fe-

lul lor de a fi, prin purtarea lor severă sau îngăduitoare, prin concepţiile lor inguste sau generoase, mărgi-

nesc sau inteţesc în mod statornic pornirile toate cu cari

ne-a înzestrat dărnicia naturoi.

Și

dacă

no mai gândim

că fiecare individ nu-i

decât un produs necalculat și necaleulabil al moștenirei și vedem cât de multe elemente intră în formarea
unei individualităţi, ne putem da seamă do răspunderea, aceluia care ţine să călăuziască înspre bine desvol-!

tarea unui copil.

“ În afară însă de inrâurirea aceasta nevroită, chiar
de acei cari o exercită, cu atât mai puţin de acei cari
o sufăr, omul a fost supus, din cele mai vechi vremuri,

—
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unei înrâuri ştiute și vroite—a părinţilor în primul loc—
exercitată în mod.

aproape

statornic şi

droptată în vederea unui țel determinat.

sistematic şi înl-

Po această în-

râurire conştientă și sistematică o nuntim educație.

Fa s'a

„hultuit pe instinctul reproducerei, al perpetuărei speciei,
instinet comun tuturor animalelor, și pe sentimentul
matern. Accastă activitate conștiontă, de o vechime
nocalculabilă, fiind că; trecerea de la instinet la, viață
conștientă s'a făcut treptat în evoluţia organismelor,
este pornită din tot ce aro omul mai ales și mai bun
in sufletul lui: 1) refleeţiune,.2) dorinţă, pornire generoasă, ca alții macar să sufere mai puţin decât ol în-

suș,

ca

alții să

fie

mai bine

pregătiţi pentru. lupta”

ce-i așteaptă!
|
a
Educaţiunea în trecut ca și ?n momentul do faţă, ca
teorie și ca practică, formează obiectul ştiinților pedagogice.

În Storia" Pedagogiei studiem felul cum sa făcut cduca-

ţia în diferitele vremuri, dar mai ales diferitele sisteme
pedagogice, propuse în primul loc de legiuitori şi de fi-

lozofi.

În Pedagogia propriu zisă studiem teoria educa-

țiunei de dat astăzi, adică-a celei caro ni se

pare mai

bună pentru vremurile de față, mai potrivită cu idealul cătră
caro tinde omenirea din zilele. noastre, mai aproape
de treapta de mâne a evoluţiunei omenești. În Didactică
și detodică studiem amănunţirea în practică a princi-

piilor generale fixate de cătră Pedagogie.

Pedagogia ca știință, este o ereaţiune modernă. Observaţiuni multiple și uşor controlabile, legi strict for-

mulate și bine verificabile, nu avem în
hologiei

și chiar al Fiziologiei decât

domeniul: Psi-

de câtova decenii.

Păn
Ja Horbart,
ă
adovaratul intemeietor al ei, Pedagogia ca și Psihologia, ca și întreaga Filozofie,. din caro
aceasta din urmă este o ultimă diferenţiare, nu era decât

o aspiraţiune

generoasă a unor nemulțumiți,

câtoa

T—

odată geniali, decât o eroaiano artistică, apărut
ă po
deantregul din sforțările unui singur individ.
Educaţia, interesoază însă omenirea întreagă, teoria

ci va trebui să so sprijine numai po experienți îndelung

ropotato și multiple, numai pe cer cctările cele mai
neindoelnice asupra mersului firesc al individului.
Pen-.
tru a avoa dreptul să se impuo tuturor, ca caro reprezintă intoreselo colo mai vitale alo omenirei, teoria educațiunoi cată să roprozinte cercetări riguros științifice.

Chestiunilo de edueaţiune pot fi tractato din mai

multe puncte de vedere. Deo mare insemnatate ar fi
bunăoară cercetarea dacă felul educaţiei trebuește impus TD
do Stat sau lasat la apreciarea familiei ; dacă în
des-

voltarea e

victlui trebue de Do

de umanitate şi nar fi mai
celui do națiotalismu, ete.

cir

urmărit idealul

urgent să stăruim

asupra

- Luând în considerâte însă timpul scurt co ni este dat,
noi în Pedagogie vom tracia chestiunea oducaţiei exeluziv din următoarele puncte do vedere mai însomnate.

1) Ce folos poate aduco cultura omului
omului şin co limită se poate faco educaţia.

asupra

2) Co scop urmăreşte educațiunea. Utilitatea omului pentru societate, fericirea și deplina desvoltaro a
individului, sau amând
po
ouă deodată.
3) Co mijloaco sunt mai proprii pentru atingerea

scopului dat. “DS ide putem cunoaște aceste mijloace
și cum sunt elo do folosit.
Pentru a: răspunde la întrebarea întăia avem de

consultat Istoria Pedagogiei şi biografiile oamenilor
cari sau apropiat ori sau îndepărtat mai mult do de-

săvărșirea morală. La intrebarea a doua răspunsul îl
"dă Sociologia şi'n şpecial Morala, iar la a treia între-

bare,

Fiziologia

experimentale.

și

Psihologia,

ştiinți devenite

astăzi

-

—
Cum

vedem,
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Pedagogia

nu oste o știință cun

do-_

meniu de cercetare propriu, ci o colectare €de, adevăruri

date docâtră Fiziologio, Psibolsgiă și Aorali.

Dacă

datele dela 'câro pleacă Ga nu sunt Yorifigabile; sau mă-

car controlatoe,. toată clădirea o amenințată să se
surpe.
Pedagogia are maro asomănare eu Modicina,
Și

una și alta implică răspundere

multă,

și ună ȘI

alta

cer individului chemat să le practico cu izbândă,
pregătiro indelung capataţă, disciplină intelectuală incer-

„scată, fineţă do analiză şi acea putere nodefinită de
in- !
tuire, de ghiciro, de trecere mai departe decit „cele date,
daruri cari nu se pot 'capata fără dispoziţiuni
- firești
Tromareabile. Dar, pe când diagnoza și tratamentul
mo-

dicului nu are do a face decât cu simptome firești evidente și independente de voinţa bolnavului, diagnoza
şi

tratamentul odueatorului au de luptat cu o comple
xitate
de elemente nopătrunsăși cu o putere de prefăc
ătorio,

care poate merge pănă la noinvins. Iată do ce credem
noi

că munca + edueatorului-e-mai-grea_decât_a_med
icu-

lui—deși părerea genorală o alta-—şi de ce socoti
m că
pregătirea profesională co i se dă în zilele noastr
e, nu

este indestulătoare.

|

Necesitătea Educaţiei.
Limitele in care se puate

ea face.

Prin educaţie inţeleoem desvoltare, propăşire, înțelogem ducerea, dacă nu la dopliniitato, “cel puţin
la
maximum de poifeeţionare ps care-l ingăduese natur
a în-

dividului și condiţiunile lui do traiu—a tuturor însuşirilor.

„Însăși răspândirea tot mai maro a culturei, a
înrâurirei vroite a omului asupra omului ar fi o dovad
ă
și dospre superioritatea ei asupra dosvolţărei

voea întâmplărei, și despre necesitatea ei.
N

lasate

in

Omul ca in-

— 9 —
divid

so poate inșala, omenirea în mersul

Curi, nu...

ei prin vea-

|

”

- Putom însă dovedi și altfol că cultura a devenit un
compliment absolut trebuitor progresului. Organismul

social, pentru propășirea, lui ca intreg, aro novoe

comunitate de vederi și do o afinitate do simțire

elementele

lui. Dar

asemenoa

da decât inrâurirea conștientă.

rezultate nu

de

o

între

le poate

Căci ştiut este că mer-

sul firose al propăşirei, inmulţind elementele de combi-

nație alo personalităţoi, diferenţiază și deosebeşte
pe
oameni din eo în co mai tare. Mult mai multă apropi
ere
era între regele David și soldaţii lui, decât poato fi
astăzi
intre doi indivizi din aceeași treaptă socială și
chiar

din aceeași profesiune!

|

-

Se naște intrebarea : câr putom nâdăjdui de la educație ? Poateea cova?
Poate totul?
Multă vreme s'a crezut că copilul nu-i decât
fruc-

tul ostenelilor celor cari îl “cresc, un aluat moale
din
care so poate face orice. Inteligenţi alese s'au făcut
apă-rătorii acostoi păreri : Platon, Locke și alții. Oricât
de

folositoare a fost pentru râdiearea prestigiului
cdueaţiunoi, astăzi ea oste.părăsită,
„Copilul ca ceara“ a rămas principiul oducativ col mai compromis.
.

Și părerea diamotral opusă este falșă,

deși e sus-

ținută do cătră capete distinse şi dânsa,
De câte ori așa zisele vocațiuni nu sunt decât
âorința do a sămăna unui individ, întâlnit cândv
a o clipă
şi care avuse darul să no placă ? Câţi copii
nu alu-

necă pe drumul destrăbălăroi numai

manelor, sau al poveștilor de haiduci ?

sub îndemnul roNotăgăduit

că o

impresie exterioară o cu atât mai hotărâtoare
cu cât cadâ
pe-un teren mai favorabil, iar intoarcerea din
rătăcire și
părerea de rău nu sunt în totdeauna dovezi
că greșala

nu-și găsise temperamentul

prielnice.

—
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Dar dacă ) impresio accidentală, să-i
atâta putaro, esto logic oaro sf susţinem că
sistematică, susţinută, vroită și prelungită,
puțin tot pe atât do oficaco dacă am faco-o
condițiuni?
Rocunoaştom că educaţia do astăzi nu

asupra caracterului.

Vina

poato rezulta

zicom, are
o înrâuriro
nu ar fi cel
în aceleași
aro

putere

şi din

com-

ploxitatea olomentelor co aleătuese moralul omului, complexitato po care Psihologia n'a ajuns incă s'o străbată,
dar și din lipsa do continuitate în munea educativă,
Cu

atâția

profesori

şi atâția

lelo noastre fiozaro copil,
dom

cducatori

câţi îi arc în

zi-

mai avom droptul să pretin-

o lucrare continuă și consecuentă? Adovărul asupra puterei edueaţiurici stă în calea do

mijloc. Înrâurirea edueatorului nu esto noțărmurită, dar ca

poate fi foarto maro, când oducaţia so faco în condiţiile pe

cari lo pune la ?ndămână știința modernă. Ea ar fi cu
mult mai mare, dacă sar stabili cât mai grabnic o conVergcaȚE Intro ŞIGEfiriile tuturor celor cari urmăresc dos
voltarea ncoluiașindivid.
_:
ia ca măsură

esto cdueaţia superioară _desvoltărei
inaOaie

fireşti a individului ?

aaa

“Ghestiărioa acoasta o atingem numai în treacăt, de
oaro co: locul ei este aiurea. Aci vom somnală numai

rezultatal col mai simțit al culturei și anumo

inviora-

rea și oxtraordinara împuternicire a - inteligenţei.
Capitalul de cunoștinţi pus la îndămâna oricui este as“tăzi do o bogăţio uimitoare; mintea pătrunde mai eurând, străbate mai adânc, iar activitatea oi, putându-se

prelungi tot mai mult, dovodoșto o forță do

producere

nobănuită în veacurilo trecute. Dar insușş felul do a fi
al individului, modul do a veni în atingoro cu se-

menii sâi, se schimbă temeinic prin o cultură intolectu-

ală, cova mai

intensivă.

Să observăm doi fraţi cari n'au

—

—
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aceeași instrucție, deși dispoziţiunile lor fireşti nu ar fi
prea osebite. Cuzuri do acestea 'so întâmplă adesea in
țările în cari cultura o de origină recontă. . Câtă ușurinţă în a urmări și a pătrunde spusele şi simțiroa al-

iora, ce ingăduiro pontru greșelile curente, la unul; câtă
țermurire do concepție, co fanatism și câtă indărătnicie,

la celălalt!

Unolta gândirei s'a făcut mai fină și mai

ușor de mănuit po urma unei educaţii îngrijite.
Nu susținom prin aceasta că cultura dă numai
calități şi că ignoranța presupune numai lipsuri. Nici
de cum!
Zicom numai că cultura schimbă po îndivid,
că prin cultură omul devino o varietato animală alta
decât era, mai bună sau mai rea, după gradul lui do:
innaintaro po seara instrucției, după deplinătatoa și variotatea cducaţiei primite, după punctul do vedere din

care îl apreciem chiar.

|

În ce privește limitole și îngrădirilo oducaţioi ele
sunt hotărâte, și știința și Bunul simţ no-o spun, de

capacitatea” psinologică a cducatoruluide, condițiuni şi
gres6âial6
ută
ți
paste
'câră nimonu o stăpân—nocazuri,
boâlo şi altole—dar mai ales de natura corporală şi su- fletească a copilului. Educaţiă scoate daruri ascunse,
ca *

nu aduce mai nimie din afară, decât doar prilejul do a
se manifesta, precum și putinţa dea imputornici o ap-_

titudino prin dese repeţiri.

3

Ai

“Și
de oarâce fiocaro individ reprezintă un capital

de onergio, hotărât po întreaga, viaţă, cu cât acest capital va fi mai cuminţeşte cheltuit în vremea desvoltărei, cu atâta ol va puteă faco faţă nevoilor iraiului timp
mai indelungat. Educaţia va, să însomne îndrumare
şi imputernicire, nu consumarea forțelor. Iată do ce
vome
zico că educaţia coa mai cuminte nu este acoca caro
produce cât mai mut şi cât mai curând, ci aceea caro
asigură mersul cel mai. bun și mai normalîn decursul
vieței întregi.

—
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Luerarea primordială a cducatorului va trebui deci

să fio cunoâșterea cât mai amănunțită

și mai desăvâr-

şită a individualităţei copilului, pentru ca munea, acestuia

să fio hotărâtă și cantitativ și calitativ, de dispoziţiile
şi puterile lui speciale și reale, iar nu de cele presu-

puso și dorite, prin urmare absolut. problematice.

Dar pentru ca munca să ne fie spornică în acest
sens, noi dascălii eavem. nevoe .și. do pregătire științifică

temoinică și de pătrundere
re_psihologică

mai presus do toate de deplina i incredere

incereată,

dar

a “părinţilor

și a autorităţilor școlare. Aceastiă incrodore însă, trebue

so și morităm|...

Educaţia în școală

față de educaţia în familie.
Educaţia

so face în familie sau in școală.

În fami-

lie ar fi să se îndeplinoască col mai bine, căci pe când
copilul nu vino cu dascălul în atingero decât câteva

minute pe zi, sub ocrotirea, părinţilor el trăeşto o jumă-"
tate de viață. În al doilea loc, îngăduirea şi răbdarea
„pornite din dragoste sunt znijloaco educative cu mult
mai eficace decât simţul de dreptate, decât sentimentul
datoriei și compătimirea—când sunt şi acostea—cu cari
dascălul cată să înlocuiască atmosfera sufletească a familiei. Deasemenea cunoașterea individualităţei ar putea-o părinţii atinge mai lesnoc. În analize sufletești joacă,

mare rol analogia.

Un sentimenț

ni-l

explicăm

mai

po calea aceasta, presupunând

al-

ușor, dacă Pam simţit, și mult mai lesne descoperim
motivul tăgăduit al unoi acţiuni, câna aceoași pornire
ne-ar fi îndemnat vro-odată.. De multe ori mergem

chiar prea departe

tora toate simţirilonoastre. “Așa se explică de co mai

ușor îrișeli
pe un

om

detreabă și inteligent, decât

pe

—
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nn șirot prost. Cu bănuiala lui, acesta e veșnic în
stare de aparare.
Numai o cultură intensă și un îndelungat exerciţiu

cu analizele de conștiință duce la cunoaștorea şi pătrun-

derea sufletelor osebite de alo noastre. Judecătorul
de
instrucție ajunge abil după multă practică și seriito
rul

inteligent nu debutează cu romane psihologice.

"Așa fiind lucrurile, părinții au cci mai mulți sorţi
de izbândă să pătrundă în amănunțimile de caracte
r
ale copiilor lor, cu cari au şi atâtea olemonto comune
și

atâtea prilejuri de ciocnire.
,
Li s'ar cero pentru aceasta, părinților mai puţină

încântare
obiectivă
dagogică
călului.
deplinit,

de sine, mai multă deprindere 'cu cercetarea
și nepărtinitoaro a lucrurilor, și o cultură poaproape tot po atât de serioasă ca și a dasCum toate aceste condițiuni sunt grou do întendința do a crește “copiii în şcoală se gene-

ralizoază din ce în co mai mult.
“ În afară de cele arătate mai sus,

Şi
do

motivul

de

economie, care cato și el hotărâtor, trebuo să rocuno
aştom.că oxistă în favoarea şeoalei şi motivo de
ordin

pur pedagogie..

Desvoltarea intelectuală po care o dă

şeoala—poate mai maro câto odată decât îi
trebuește
omului—esto cu mult superioară acelei po care
ar da-o
familia, când celelalte condițiuni ar remânea
egale. În

afară do: intrecorea dintre copii, stimul în multe privinți dăinătordâr
, caro dă o imboldire extraordinară

activităței omenești, școala oforă fiocăruia o experi
enţă
multiplă în câmpul gândirei, datorită marei variotă
ți in

felul do a pricepe și do ase
elevul deștept slujoştodo
ceșto, și acesta, la rândul
nu gândiască și de cari

foriască.

o

exprima la atâţia copii. Dacă
model celui slab intelectuali- .
lui, arată celui dințăi cum să
forme do. oxprimare “să. se

—
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Nici chiar desvoltarea morală nu e totdeauna în
perdere, oricât s'ar zice. Este adovirat că exemplele

relo sunt molipsitoaro, este și mai adovărat, cn orice
școală, predomnește inrâurirea copiilor celor mai puţin
buni. Sunt însă însușiri de caracter po cari numai

școala lo poate da.

Așa esto deprinderea

do

a luptă

spre a răzbate și a-și asigura un log la lumina soarel
ui
așa esto accea de a reeunoaște îngrădirilo impuse
de
ema
ar e aa

traiul_în societate; așa osto o impresie mai justă şi mai
7
puţin îngăduitoare dospre valoaroă proprie, 66.
Omul
caro nu sc cunoaște docât pe calo subitivă, are
despre

dânsul o idce prea mare—şi câteodată cu
mult prea
mică !... Numai din ciocnirile dintro munca lui
cu acea

a altora_poateel ajunge la o apieciăro cât do cât mai
apioape de adovăi, asupra puteroi li do muncă și
a-

supra felului său de înzestrare sufletească.
nea apreeiare, când e justă, poate fi, eredem

O aseme=
noi, o pa-:

răză împotriva supramuncei şi un ajutor temein
ice la
seleeţiunea valorilor socialo.
|
Dacă familia ar veni cu puterea ci de înrâurire
în

ajutorul școalei, aceasta, așa” chiar cum
esto astăzi organizată, ar da rezultate cu mult mai
satisfăcătoare şi
în privirea educațiunoi morale.
Dintwu
. motiv
n
sau
dintraltul, părinţii stăvilesc însă bunul
cât Par putea face şeoala, în loe să-l desăvârșiască.
Este do dorit ca studiul Pedagogiei să so generalizeze,
să devie un ole=
ment do cultură generală, intoemai
ca Istoria sau Geografia, așa fel ca părinţii, mai famili
ari cu principiile

educative, să so poată întâlni în gândir
e și cu

torii do profesiune.
»„Mens
omul

sana

o

cduca-

in corpore sano“.

După părerea popoarelor vechi, Greg
ii şi Romanii,

este un întreg ale cărui părți
constitutive, corp și

—
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„suflet, au drepturi ogale. Dacă mintea conduce, corpul
ca să rămâe un instrument bun și supus, aro novoo să i
so implinoască trobuinţile.
Do asi insomnătatea gimnasticoi

tot po atât

sau morale,

de

aci

do

mare

ca şi

admiraţia

a

culturei

Grocilor pentru

artistico

tinerii

cari so distingeau în exerciţiile corporalo, tot po atit
do caldă ca și acca pentru producătorii capo-oporolor

literare ori filozofice.
Pentru a fi dropți faţă do vremurile modorne, tre-

buo să amintim că la Greei_ehiar, poporul col mai in-.
tolectual, știința nu oxistă, litoratura, ora puţină, iar

filozotia rămânea privilogiul acelora cari o puteau ercă.,
- Creștinismul a venit şi a rupt echilibrul. Sub dom-

nia lui principiul antic, a tot stăpânitor pmens. sana

corpore sano“ cade în uitare.

trecoro la nomurire, corpul

Mintea

dovine

puntea

in
de

un sclav josnic caro trebu-

:eșto silit să tacă. Cultura intelectuală, din cc în co mai
prețuită, ia locul celoi mai elementare îngrijiri corpoale, iar educația morală se reduce la perfecționarea
“puterei do stăpânire de sine, sau măcar, în lipsă, a co-

lei de simulare faţă do alţii.
|
Astăzi lumea cultă caută să reieo firul rupt de că-

“ră veacul de mijloc și să se întoarcă la concepţia edu-cafivă veche. Nu so îndură insă nici de bogăţia intelectuală adunată în vromilo de glorifieare a minţei și ar

vreă să lo'mpaco pe amândouă : desvoltarea desăvârșită

:a corpului, cu cultivarea minţei și a inimoi pănă
la de-

plina lor perfecţiune. E foarte: probabil că

„eu drepturi egale nu mai

esto

cu putință

o_împăcare
între

acoste

-două directive de gândire. C6ia co so simto mai lămurit
din aspirațiunoa vromurilor noastre, este novoca
de o

armonizare căt mai mare, de o proporționare căt
mai potrivită intre desvoltarea fizică și cea intelectuală,
do la.

“care proporţionare atârnă în cea mai mare parte

echi-
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librul moral,—și aceasta, alcătueșto problema
a vromurilor do faţă,

Am

zis

educativă

că echilibrul moral atârnă de la proporțio-

narea dintre cerinţele do desvoltare ale corpului şi acele
ale sufletului. În adevăr intreaga manifestare psihică

nu-i decât una din funcțiunile ercerului, iar buna stare

a acestuia va atârna, ca ă Gricărui organ

rea corporală

altul, do sta-:

generală. Știința modernă

a dovedit-o:

rr

fenomenul suilotese cel mai brutal ca și col mai subtil

sunt oxteriorizarea, sunt manifestarea sub un aspect
nou, a unor fenomene fiziologice, cari presupun
ca substrat material sistemul nervos. Buna stare a unora,
—
fenomenele. suiloteşti, — atârnă în mod fatal do mersul
firose şi normal al celorlalte,—fonomenele fiziol
ogico.

În urma acestor dovediri științifice, educaţiei mo-

dorno nu i so mai îngăduo să doia culturei suflet
eşti o
insomnătate preponderentă asupra ingrijirei corpor
ale,
iar principiul antic, deși modificat: „0 'minto
sănătoasă
nu poate dăinui decât întrun corp sănătos“
și-a rocâști-

gat toate vechile. lui drepturi.

Scopul educaţțiunei.
Co. urmărim cu educația? O desvoltare
doplină
şi armonică a individului, după cum susțin
cei mai
mulți din pedagogii gormani ? Formarea şi
îimputerni-

cirea talontelor, după

cum

tindeni?

so „practică

lucrul

.

protu-

|

În înţelesul dintăi educația rămâne o utopie,
în.
înțelesul al doilea, o lucrare factice şi cun folos
prea
micșorat,
Desvoltarea

armonică şi cyală

corpului și alo sufletului
individ esto un

complex

este
do

a

tuturor

un idoal
clomente,'

însuşirilor

neatins.
în

Orieo

proporţiuni

—
extrom
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do variate şi a căror

altă rezultantă.

A

îngriji

activitate

deopotrivă

zilnică

toate

dă

tot:

însușirile—

presupunând că am putei-o faco—ar fi o perdere zădar-:
nică de.muncă: dispoziţianile rudimentare, oricât de
mare ar fi potenţiarea la caro lo-am aduco prin cultură,

ar da foloase miei lipsindu-lo substratul firese.

Dar și”

desvoltarea excluzivăa dispozițiunilor fifireşti oste o gre-

șală. Organismul” suiltesc 6sto ua” toimplox” cu atât
mai solid. așezat, cu cât se sprijină po o temelie mai
din belșug imputernicită. Dovezi avem destule : talen-tele prea unilaterale le vedem istovindu-se curând, iar

geniilo câte ni lo-a dăruit ppănă acuma
toato- înzestrate

în mai

multe

natura, au fost.

direcţiuni.

Fără să avem pretenţiunea de a dosvoltă tot, trebue deci în educaţie să clădim din belşug. Bogaţia și
variotatea dispoziţiunilor suflotești este un semn do temei-

nicic, do

soliditate, do echilibru, de o bunăstare

tească mai normală.

Numai

sufle-:

o extraordinară putere pro-

»

/06 72
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“ ducătoare într?o direcţie, dacă ar putea despăgubi do lipsa
cchilibrului sănătos dintre calităţi fie chiar modeste.

Omul în viaţa lui întreagă, în activitatea lui știută
sau inconștientă, în munca lui vroită sau impusă de
nevoi, n'a urmărit și nu urmărește docât două ţinto:
1) fericirea lui individuală,
2) existenţa și propăşiroa unui grup social, mai
imediat sau mai îndopariat, familie, neam, omenire, de
la a căruia bunăstare atârnă și a lui.propric. Două înfățișări prezintă activitatea întreagă a omului, acea do

individ, moleculă sau divinitate, do sine stătătoare, și
aceca do oloment al unui organism superior, de factor,
„important desigur, dar cu putere și însemnătato frag- .
mentaro și simţitor roduso...
„2

SA

UNI, ERSIARĂ
au sunt
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Nu
dacă

vom întra în discuţiunea

una

din acoste

infăţişări

atât do intiorbântată,

este mai

do căpitenio

de-

cât cealaltă, dacă individul o făcut pentru sociotate,
sau

societatea pentru individ. No vom mulțumi
să - consta„tăm că societatea fără indivizi nu poate
oxista și că
buna oi stare nu ar fi să rezulto din
o mieșuraro și o
slăbire a clomentolor constitutive.

Dacă ţinta desvoltărei firești a omului, după
cum
n0-0 dovedește Sociologia, esto fericirea
individului și ip
Propășirea organismului social, ținta cducațiunei
nu poate A

fi decât to! aceast
Și a”
aibă cir în

ovoluţia individului

conștiința înlocueșto tot mai mult instinctul
, acumulând
prin selecţiuno achizițiunilo colo mai folos
itoare conser-

vărei. şi propășirei lui şi transformând
u-le în matorial
inconștient, ușor do transmis generați
unilor viitoare, tot

astfel și educaţia, caro nu o după noi
decât conștiința socială,

cată să înlocuias
tot că
mai înult inrâurirea întâmplătoare

pe care o sufere copilul de la mediu,
printiun sistem do .
mijloace, cari să-l indrumeze din co
în co mai sigur
spro felul urmărit de căâtră dânsa. Educ
aţia aro deci rolul

do a ușura, do a grăbi, doa înlesni mers
ul evoluţiunci

sociale firești, după cum conștiința
individuală are pe
acela de a ajuta cu mijloacele cele mai
proprii și mai
siguro, morsul propășirei individuale.
A.

Fericirea

individului,

Fericirea ca stare sufletească unitară
nu există. No

numim fericiți atunci când vibrărilo
de mulțumire, elipo
singuratico și imprăștiate, sunt relat
iv mai multe pentru un timp dat, decât acolo nepl
ăcute,

Astiol fiind, noi putom contribui la feric
irea cuiva

sau inmulțind, numărul

mulțumirilor

sau micşorând

po
acel al simţirilor dureroase. Şi o pute
m face într'o măsură indostul de maro po ambele
căi.

—
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Mulţumirile cari alcătuese baza tuturor sunt
datorite stărei organico bune. Cu drept cuvânt sa
spus în
toate vremurilo că sănătatea esto temelia foricir
ei, Nici
o mulțumire nu no înlătură durerile fizice,
nici -una
prin urmare nu va morită să-i jerifim sănătatea,
bunul
nostru cel mai preţios.—Starca.și activitatea corpor
ală în

primul Joc cea musculară pot dă nenumarate mulțumiri.
O plimbare prelungită în natură, suitul dealurilor, dan-

tul, sporturile, gimnastica, legănatul biăreci

ori

al ha-

macului, plimbatul în trăsură sau în sanie,—câtă
plăcere
nu no pot da!
Activitatea

bunăstare

simţurilor

sufletească.

cute, o orânduire

esto deasemenea,

|

ișvor_do__.

Bucate gustoase, parfumuri plă-

ostetică a locuinţei, o haină curată

şi

veselă, un smoc de flori, o privelişte fvumoasă, o muzic
ă
dulee, fotografii- cari să roproducă minunile lumei,
iată

mijloaco foarte simple și la indămâna color mai
modeste
venituri, mijloaco cu cari putem procura distra
cții sănă„toase, mulțumiri înviorătoaro cari să îndemne
și să îm-

puterniciască sufletul.
Îmbelşugat rod

|
do

|

mulțumire _no_dă_inteligența

în activi
ci. ta
"O convo
terbire
a

vioac, un

schimb dă

glume, povostiroa unoi întâmplări noi, sborul fantaziei,

desfătărilo cititului și alo călătorioi, gustarea operel
or do

„artă, sunt forțo cu cari infrângom multe nceazuri.
„Dar cele mai puternice insufieţiri ni lo dă afeetivi-

tatoa. În domoniul ei solocțiunea cducatorului o și mai
xiguroasă și mai ancvue de făcut.
A. to ști iubit do ai tăi o sprijinul cel mai tare, a-i
„iubi, pârghia cu caro răzbaţi orico novoo. Bucuria de

a-ţi asiguia familia impotriva, lipsei, satisfacția do a fi

rospectat, mulțumirea
Sprijinul tău, credinţa

do a ști că alţii nâdăjduese in
tăcută eă ai la cine tendreptăîn

noroc, măgulirea do a fi făcut cuiva bine,

mândria

de»

—
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.

a fi lucrat pentru o ideo măreaţă, fala de a-ţi fi jertfit
averea sau munca pentru ţară... sunt tot atâtea mulțumiri din cari putem pune la ?ndămână tuturor.
“Să amintim înfine şi activitatoa noastră producă=
toare : plăcerea de a munti, muscular sau intelectual,
- mulțumirea de a cântări cu gândul ofortul de voință,
de hotărâre și statornicie, pănă să izbutim într”o între-

prindere, ote.

Grădina cultivată de tine, obiectele izvodite pentru
a face

cuiva plăcere, picturile și desemnele după opere

celebre, fotografiile luato în amintirea unui moment însemnat, nu trebuese judecate după valoarea lor estetică,
ci după valoarea lor afectivă, i-am zice morală: câtă.
plăcore au cășunat aceluia care le-a lucrat, câtă plăcere .
pot faco aceluia caro lo primește. Oriec obiect, ca şi oricaro om, nu are o singură înfățișare sau o singură va-

loare în societate. Si no dăm osteneala casă deseoperim cât mai multe din ole..
|
În acoastă privință noi Românii suntem mai sălbateci decât alte popoare. Pentru noi un tablou, dacă

nu e do Rafael, nu plăteşte maro lueru, o grădină, alta
decât cea din Versailles, nu ne mișcă. Să vio aceasta

de la grosolânia spiritului do analiză? Să vio
incapacitatea do a judoea prin noi înşine ?

do la

Și lipsa suflotească pe caro o somnalâm aci este
una din multelo pricini pentru cari Românii trăose înto continuă plictiseală, tânjese dorind imposibilul, nu
prețuese oxcepționala frumuseţă

și

bogăţie

a ţerei lor

şi nu adue cea mai mică îmbunătăţire traiului lor zilnie. Le lipsoște spiritul nuanţelor in gândiro Şi simţire.
„Ori mult ori nimic“ pare a fi lozinea lor...
Din ferieiro accaştă lacună o poato inlătura cultura.

Am

zis că unul din cele două 'scopuri

țiunoi este cuntribuirea

la, foricirea

alo

individului

educa-:
și

am

—
văzut că

mijloacele

nu

9]—
lipsese.

Măestria

educatorului

va stă în seleeţiunea sonsaţiilor și mulțumirilor dă 'dat=—
vom

vedea

mai jos criteriile după

cari are

a 0 face—

și în doprinderea copilului cu o activitate și musculară
și intoloctuală,și âfectivă şi.i_morală, cumpătată, noimală,

sănătoasă. E firose ca omul să urmăriască o plăcere, cuminţenia veacurilor

ne

spune

țumirilo nici cu orice preţ,

însă

să nu

nici 'oricând.

căutăm

mul-

Subordonarea.__

unoi . porniri oricare „alt
mai eia
de_căpitenie, sau macar

mai urgentă, iată prima, treaptă a inţelopeiunei, iar puterea dea_a rezistă durerei, de a suferi __greutatea unui
necaz, de a înfruntă, o lovitură pe caro nu o puteam

inlătură,
„noastre.
s'o doie

esto un compliment “necesar

însăși

forieirei

Cumpăna trebuitoare în această privință au
educaţia. intelootuală propriu zisă, cea afec-

tivă şi morală.

Dar și deprinderea cu. renunţări continue, cu îngonuneherea statornică a tutur or pornirilor, cu desăvârșita jorttă do sine, orişicât de creştinoască ar fi ca, tre-

bueşte definitiv condamnată și accasta în numela

con-

copțiunoi știinţifico a educațiunei. Înfrângerea. : unoi energii roprezintă muncă și când ca nu o cheltuită

în folosul

sociotăţoi

sau al individului, ea este capital

perdut.
Dacă la mijloacele aratate, deprinderea, căutarea şi
aleggerea mulțumirilor sănătoase și prielnice, a acelor cari

înviorează şi susțin, adăogim mijloacolo—să lo zicem a-

cestora, preventive—cari prointimpină, cruță pe individ
de nemulțumiri și necazuri viitoare, vom fi aratat tot
ce omenește e cu putinţă, ca contr ibuțiune la fericirea indi- A

viduală. —Prudenţa, curajul, oţelirea trupului și a sufletu-

lui, puterea, do stăpânire și alto câtovă, alcătuesc aceasta
a doua categorie a deprinderilor de urmărit în educaţi-

une. Dar despre dânsele vom vorbi eu
țiunei morale.

prilejul

educa-

—
B.

Propășirea

99 —

societăţei.

Oamenii ea elemente constitutive alo socictăței pot .

contribui po două căi la propășirea organismului social:
a) păstrând și păzind echilibrul existent, ca sana-

tato fizică şi morală, OOCO—————

b) punând în slujba sociotăţei prisosul lor do mun-

că, de bunăstare, do talent,de putere de sacrificiu,
darercator

de

a

Un individ care-și ingrijește

sanatatea şi

nu

de-

vino un focar de desgust, de contagiuns
şi do propa-

gare de boli în generaţiile viitoare; un suflet echilibrat

şi normal, care caută

să

rămâc

în

limitelo “sănătăței

morale, care își agonisoște cinstit hrana, lui şi a celor

cătră cari și-a luat răspundore, acel om osto un factor
de progres social cu mult 'mai prețios decât micul talâiit producător, care îşi: permite orice abatere, ca preţ

veselici și distracţiunoi eo poate procura câteodată semenilor sei. Marea mulțime nu se înșală când preţueșto mai puţin pa un actor mediocru decât pe un cio-

botar om de treabă. Talentul mijlociu nu o poate des-

păgubido relele unei purtări șovăolnice şi fâră scrupule.
Deasomenea un individ, deși. ogoist, dar echilibrat,
cuminte, cumpătat și care nu jignoșto pe nimoe, este un

cloment social superior devotaţilor cu

orice preţ, cari

în dorinţa do a face bino unora, calcă nesăbuit în picioare drepturile și cerinţele colo mai legitime ale altora.

Când echilibrul și bunastare mijlocie ale sociotăței sunt asigurate și propășirea dovine cu putinţă.
A-'
ceastă propășire este introvăzută, prevestită și
pregătită, așa ca marea mulţime so primiască și s'o . veali-

Zeze, de cătră talentele. cu.osebiro mari, de cătră minţi
creatoare cu adevarat oxcepționale._Cu__educaţia acestora,

se însărcinează însă_natura | „„„ Pedagogia nu aro să se

ocupe de cât de ceea ce novoca impune massei, do cea

co zilnic poate făptui marca mulţime. ... Iată de
ce nu
vom stărui aci nici asupra descoperirilor, a invenţ
iunilor
și a luminoaselor croaţiuni artistice cari au ridicat
omenirea cu aşa do mult deasupra animalităţoi, i-au
mărit
buna stare și puterea de propășiro materială, i-au
asigurat desfatarea artistică şi puterea de stăpânire asupra
naturei—nici asupra educaţiunei eo au primit autorii
lor.
Noi simplii muritori meniţi suntom să contribuim
- :
la propășiro cu mijloaco mai modeste: 1) împuternicin
a

miezul do rezistență impotriva clemontelor distrugătoare,.

2) mărind numărul acelora cari alcătuese_madinl_

favo-

rabil arătiăirei şi prosperărei. talontelor producătoare.
A-

somenea talentese nasc cu mult mai adeseori decât'o

crodem; ele pior însă din lipsă de condițiuni
prielnice desvoltăroi și producerei lor.
Mai putem

sociale

contribui la progresul omenirei punând.

in serviciul altora prisosul nostru

de

muncă

și putere

de sacrificiu și stărui
în dcosob
ni i asiipra căvântului pri-

sos, el osprimă un princip foarte insemnat, acela al
necesităţei de subordonare în acţiunile noastre.
i

Nici un individ nu poato fi însă folosi
altora,
tor
fără

un corp

rolaţiv sănătos,

fără

o

organizaro

sufletească

să-și

câștigo vi-

mai aleasă, fără o profesiune cu caro

aţa. Iată do co vom zico.că sociotatoa—și familiaîn primul loc,—e datoare să, doio ficcărui membru: al ci cât
mai mult din următoarele bunuri: sanatate, cultură su=
[letesscii şi mijloace de train. cinstit. Accăsta alcătuoşte pri-

ma indatorire a societăței faţă

de individ și prin

ur-

mare dreptul nealterabil al fiocăruia din noi față do gru„parea socială în caro trăim.
*- Dar şi individul aro indatoriri față do societate.

Cari sunt ele ne spune Morala. Chemarea edueatorului,

ca și

aceu

a

preotului,

ca

şi acea a familiei, esto

să

arăte acolo îndatoriri, să lo somnaloze şi să contribuc ca
fiecare copil să lo poată cândvă indeplini.

O educaţie complectă nu se poate concepe fără obligațiunea de a aduco la cunoștința individuluiși înda- toririle și răspunderea ce implică traiul în societate.
AZ -

cest compliment de

educaţie îl fac în alte eri preotul

și familia. La noi hu-l faco nime.....
De unde rezultă obligaţiunea noastră față de societato ?
Cele mai multe ușurări de traiu de eari no bucu-

răm, însăși posibilitatea propăşirei și a dosfătărilor sufletești, sunt datorite condiţiunilor în cari ne aflăm astăzi,
adică muncei desfășurate de generaţiunile trecute. Ne-am
folosit și ne folosim de binofacorilo acostea—nu esto:

-oare drept ca să contribuim,

în schimb, ca acelo bine-

facori să facă un pas mai doparto, sau macar
:neștirbito celor cari vor voni după noi?

Doalmintrelea
produs
ternicirea

care

morgo

un

produs al

învederându-so

simțului social,

al

să treacă

propășirei omenești,
treptat,

solidavităței

În acest sâns so faze evoluţia, omenească.

esto

dintro

împuoameni.

Dovozi

avem

nenumarate : inmulţirea instituţiilor filantropieo, formavea unor agregate sociale din ce în co mai stabile, impuținarea războaelor și tondința umanitară

po deantrâgul

-

do a le înlătură.

cote, ete.

Am găsit că ţinta educaţiunei oste dublă, după cum

dublă oste și activitatea individului. Desvoltarea şi oxtoriorizarea deplină a pornirilor lui, pe de-o parte, ţermurirea activităţoi individuale în liniamentelo impuse

«do bunul mers al sociotăţei, pe do alta —iată criteriile, ______
iată normele, după

cari aro a se faco0_seleețiunea aptitu-_

dinilor de favorizat, iată șii îudreptărilă. şiși Justifi cările Pedagosiei in lapte [i impotriva po nirilor

de înăbușit

Îa_

lui proprii, ot ece-i

vocea

și

poate

spori, enorgia,

bună

valoarea lui producătoare (socială) “fără ca să ratăme
întru nimie dreptul altuia sau acol al grupulii social în
care trăește, se considoră “ca o dispoziţiune do favorizat,

do cultivat, de dosvoltat. Orice pornire vătămătoare,

fie

paste un timp cât de îndepărtat, vătămătoaro stârei sosufere pe
— societatea
ciale sau chiar însuși inlividu
lui,
„urmolo acțiunilor nesăbuite, chiara celor co par mai

neatârnate de dânsa—trebuoște oprită, stavilită, combătută, inăbuşită,
.

No.

:

Mijloace educative.
Împărțirea
Pentru

Pedagogiei.

a înrâuri asupra

individului întwun fel a-

numit, trobuo să cunoaştem mersul firesc al dosvoltărei
„omenoșii, de oare co impotriva naturei nu putom luptă,

În acest scop corom ajutorul Fiziologioci și al Psihologici. Mijloacele aratate do acosto două știinţi, ca cole
mai bune, le vom numi mijloace educative,
Îmtro cele mai insemnate mijloace
— cu toate vom

faco cunoștință po măsură ce vom tracta în deosebi fiocaro chostiune podagogică,—vom cită deocamdată traiul
în condițiuni higionice şi mişcarea, necesare propășiroi
corpului, înstruoția şii cultivarea zirtolor, trebuitoare pentru dosvoltarea mințoi, doprinderile

şi oxomplele

mijloace folosite pentro formarea inimoi.

bune,

a

Activitatea indreptată în sonsul desvoltărei corporalo o vom numi educație fizică ; acea, caro ţintește la per-

focţionarea intoligonţei, educație intelectuală ; iar lucravea
care aro dropt menire formarea caractorului, o vom 1 chomă
edusație morală,

„ Astfel fiiind, impărțim Podagogia generală în trei
mari capitulo corespunzătoare celor trei înfățișări alo
activităţei podagogice.

—
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Educaţia Fizică.
Desvoltarea

corpului insamnă sporirea forţelor, —

caro implică Şi po aceă a Volumului, —măzirea
puterei do

rezistență la intemperii și la muncă,

aptitudinea de a

face mişcările cu ușurință, cu înlesniro,
cu sigurauţă și
cu choltuiala cea mai mică do forță. Corpu
l cultivat are

mișcările firești, lino și graţioaso, spro osobi
ro
fără deprinderea exerciţiilor corporale, rămas

do cel
greoiu,

stângaciu, nesigur și tromurător și caro
în fiece acţiune
consumă do două ori mai multă onergio do
cât ii trobueșto.
Să nu no gândim însă la lucruri mari și
oxtraor-.
dinare, nici la mijloaco costisitoare, când
vorbim despre
oducaţia fizică cuvenită fiocăruia, Nu artișt
i în danț'și

gimnastică, nu campioni în sporturi, nu urieși
sau lup-

tători, colebri, aro şcoala do progătit. Ceea
co sc urmăreșto în educaţia fizică a tuturor este oxact
“nuiăi-ccoa

co n: țizbic futui:oi 3 putinţade a rezistala un mors
prolunizit, lau ureuș grooiu, li oboscă
li lă
neso,
mn; oa-|
roearo pregătire pontru a luptă cu primejdiile; vigoa
rea do a nu no lăsă biruiţi'do

orico

schimbare

atmos-

forică, ușurința, mlădicrea, ghibăcia și exactitate
a în miş-

cărilo zilnice. A merg» lin şi fără afoctaţio,
a to ţinea
firose și grațios, a apucă exact, a mănui
cu îndemiănare
și siguranțăo coasă, o pușcă, o mătură sau
o furcă, osto
tot atât de artistie și do preţios pontru educa
ţia gonorală, este tot atât do demn do răvnit, ca și
a jucă fru-

mos san a impleti cu graţio.

Mlălierea de a fuce

orice

mişcare cu exactitateşi siguranță, iată ceca ce aleătu
eşte ele-

mentul estetic al educațiunei fizice. Educatorul osto
acela
caro va să. 'puo preţ po orico amăuunt al ținutei
și al

mișcăroi, căci numai.cl știo însemnatatea mare
co are
fiecare elomont în alcătuirea individualităţei omene
ști.

Exactitatea

și siguranţa mișcărilor esto o calitato

A

|

LD

2
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neprețuită chiar pontru educaţia artistică și cea, intolec-

tuală. După noi, ca poate sluji drept măsură unor ealităţi morale anumite. Dar despro aceste toate vom vorbi

la capitulele corespunzătoare.
Desvoltarea fizică presupune

bună stare organică.

|
ea punct do plecare o

Iat
do ă6 putem

liuci este traiul în condițiuni higienice.
Să examinăm câtova din aceste

face-o exclusiv

din

punct

în afară orico oxplicaro
i

zico

că teme-

condițiuni.

do vedere educativ,

Vom

lăsând

științifică,
r

$. 1.

Hrana.

La hrană
ană avemavon de consido
idoratrat calitate
calitate
a,a, cantita,
cantitateaea
n.
şi varictatea ei, precum și regularitatea meselor.

Hrâna trebuo să fie substanţială, să cuprindă cle-

mentele

constitutivo
ale

volum rolativ mie.

orgârismului

nostru

sub

un

Ea mai trebue să fie ușor do mis-

tuit, adică să nu ceară digestiunei o onergio organi
că în
disproporţie, fie eu valoarea ci hrănitoare, fio cu
puterile obișnuito ale individului care o primeşte.
Alimentelo să fio proaspete, bino păstrate, curat pregătite, inteligent combinate și proporționate la ficeare masă,
În a-

semenea însușiri so invedorâază inteligenţa gospodinei.
Copiii vor fi feriţi de mânc
prea
ăr
grase,
i
de alcool, cafea, ceaiii şi condimente. “O prejudecată impo-

tiivă căroia trebuește luptat esto oprirea de la dulce
şi

acru.

Zaharul este un olement preţios

în

desvoltarea

muşchilor, iar acidole sunt reclamate” de debilitatea
stomahului.
Mamele vor consultă în această privință un
mânual de higionă sau, şi mai bine, pe doctorul casei.
Cât priveşte cantitatea hranoi, ar fi ca natura să.
hotărască cât trebuește copilului în fieco moment
dat.
Instinctul slujește mai bine docât cea mai inteligentă

mămă. Sunt insă cazuri, o recunoaștem, când -instinetul nu călăuzeșto îndostul, când inteligența irobue să

intervină. Copilul mănâncă bucate cari nu-i priese sau

intro câtime mai mare decât poate dovedi stomahul lui.
Fără câteva experienţe însă, absolut cer te, nu avem drep-

tul să țermurim cu
care

a copilului.

socoteli riscato, porțiunea do mânSă no

gândim

căcu

el trebue să-și înlocuiască i_țesăturile
căldura trobuitonr6 Și să erească. Dacă

hrana

primită

arse, să producă,
nu o necesar ca

7

un copil să fio gras, nu o un bine nici să rămâe piper=
nicit. Câte

staturi

mici

și slăbite

nu

sunt

datorite

ex-

clusiv chibzuinţei nepotrivite a părinţilor!
Trebuinţa
-de variaţie in alimente reprezintă o nc-

cesitate a stomahului,

covă mai puţin simțită

la copii

decât la oamenii maturi, dar neeontestabilă. Gospodina
intoligorttă va căută să nu jertfiască calităţile mai sus
pomenite—ecantitatoa şi calitatoa—în folosul varietăți. _

Aceasta din urmă nu poate ţinea locul color” dintii”
|

de

Copiii
nevoo

digerând
ca, dânșii

cu mâncare

mai

mai repede
să

decât oamenii mari, o

mănânce _mai des. Doprinderea

puţină, "dâtăi la

ri istimpuri mai mici,

poato opri şi do la ispita de a mâncă

mai mult

decât

cere novoea. Dar esonțialul in nutrirea copiilor este ca

mesele să fie regulate și îndestul de depărtate, pentru
“ca digosti
0
e să nu introrupă po alta. Întrog aparatul

nostru digestiv funcţionează mai bine, când îl deprindom cu pauze şi muncă la anumite timpuri. O diseiplinare a lui se impune, chiar de la cea mai fragedă vrâstă.
Dar şi excesul cu -acoastă deprindore poato fi o greșală. Omul caro se imbolnăveşte fiind că a întârziat masa
cu câtova oro, dă dovadă de o inferioritate organică foarte

regretabilă,

E

-

-

—
,

-
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Îmbrăcămintea.

Rolul imbrăcăimintei esto de a no fori de temperatarile extreme ale mediului și do a no păstră cât mai
neschimbată pe acea a corpului nostru.
R
Hainele de lână sunt cele mai bunc, ca fiind rele

conduciitoare de căldură, la temperatusile mari. 'Lot ele
ferese mai bine și de umezeală.
Bumbacul este preferabil pentur rufărio. “El absoarbe transpirația, so poate bine spălă şi ţine potrivită
tomnporatura corpului, fiind și ol: un râu conducător do
căldură.
”
Matasa, şi aţa, cari lasă să treacă mai cu inlesniro
căldura, lo” folosini de câteori avem nevoc să pierdem

din infiorbântarea corpului nostru : la petreceri, la plimbări în plin aer, ote.
Întvun timp dat copilul pierde mai multă căldură.
de cât noi, fiindcă suprafața corpului lui o mai mare,
proporţional cu volumul, decât a noastră. Do aci vine că
ol răcește mai lesne, cu toată
mlădicrea mai maro a
organismului, cu toată Yigoarea do a reacţiona împotriva influonţelor exterioare, mai însemnată mult decât
„în vrâstele ulterioare.
Doprindorea copiilor ssă îndure frigul, deprindere
arătată do higienişti ca colmâi propriu “inijloc pentru
oţelirea organismului, este combătută do cătră marele
pedagog H.
H. Spencer, Manuel GE doroso să, , facă cum

părerile și apoi să observe ce so potriveşte. cu firea copiilor lor. Dacă oţolirea organismului

este

un rezultat

preţios, cheltuirea întregei forțe organice în o continuă
- pioducere de căldură, cu care să so înlocuiască acea risipită în vânt—iar ca urmare pipernicirea corpului—încă
dă de gândit.

,

—
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Coloarea_îmbrăcămintei aroşi ea mare însemnatate. Cu cât so apropie sau so îndepărtează de negru
sa
dou
alb, ca.atrage. mai mult" sau. mai puţin. razele
solare, poato rezista mai bino sau mai xău la
spalat,

"poate inrâuri favorabil sau protivnie asupra
nervos. Pentru

toate

aceste motive,

preferat colorile dosehiso și vesele.

la

sistemului

copii

sunt

|

de

Ă

Deasomenoa trobueşte preferată pentru dânșii îmbrăcămintea cftină. Cu cât o putem spală și schim
bă
—mai”d6s,
cu cât copilul se joacă fără să-i aibă grija, cu

atât sănătatea acostuia esto în spor, iar noi toți în
câș-.
tig. Prin accasta nu condamnâm luxul. Cerem
numai ca
copilul să nu-și jortfiască libertatea jocului unei
haine și să nu so doprindă a da o însemnătate, po care
no
morită, cloganţoi și scumpetei acestica. Părinţii
cărora

starea socială lo ingăduo luxul în aceste condiții,
pot să-l

facă fără nici o vatamaro

pentru

nime.

|

.

O caracteristică a vieţei copilărești este nevoea de
mișcare firă întrerupere. În vederea acestei nevoi hai

"nolo copiilor trebuese să fio ușoare

și slobodo,

împiodico nici o mișcare, fio că cât do capiicioasă.

să nu
Al-

mintreloa copilul iși modifică mișcările așa ca să
nu
simtă jugul hainei și contractează gesturi nefiroști, ticuri
urâte, ținută dofoetuoasă, sau chiar o. desvoltare inegal
ă
a color două părţi simetrice ale corpului.
După acoleași norme sunt de ales încălțămintea
și

îmbrăcămintea capului:- forma

să fie comodă, materialul

Prim. uşorși rău conducătorde căldură, totul” îndâst
ul

de citin ca să so schimbe

de câto ori cere novoca.

„_Corsetul nu are €6 căuii în inibiăcăniintea

unui

om înainte ca corpul să fi ajuns la deplina lui desvol
- .
tare—lueru care nu so întâmplă decât după 20 de ani.
Întrebuinţarea lui la copii este o nebunio goală.

.

—
$. 3.

La

locuinţă

avem

de
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Locuinţa.

considerat

următoarele : .

a) așezarea casei,
b) lumina pe care o primește,

6) aerul, tomperatura și calitatea acestuia.

O casă este sinătoasă dacă e ridicată sus de
la pământ, dacă nu esto umedă, dacă
pereţii
nu-i

sunt prea

subțiri încât să-și schimbe prea lesne
temperatura cametolor și dacă își primoșto lumina dinspre
răsărit, miazăzi sau apus. Odăile_do la miazănoapte
pot fi buno .nu-

-

mai pentru căldurile mari do vară,

” Canierole să fie nalt
în tavan
o

|
şi

cu fereşti mari

„Așa ca să poată inmagâzină mult aer
și lumină multă.
E de dorit ca poreţii să fio albi Sau zugrăviț
i în culori
desc

hise, și pontru ă;jăsă casei înfățișarea
do veselie tro-

buitoaro vrâstei copilărești și pontru
a sili gospodinele'
Să-i curăţo mai 'des:
.
„Acrul va fi primonit do_câtovă ori
po zi. Sistomul

de ventilaţie cel niai sigur este tot acel prim
itiv : deschideroa ferestrelor și a ușilor

cât

sunt cl6

Primejdia curentelor, cu oarecare bagare
do

poate înlătură,

Temperatura

do

mari.

seamăș se

locuinţei trebueşte ferită de extreme.

Iarna, camerolâ vor" fi- încălzite“întio 16-—
2480, C.și păs-

trate po cât'cu putință la acceaşi tompâiăt
ară. Încălzi-

tul mai practic în ţară la noi este
acol cu lemne în so-

be de olane, cari pot ventila dând o căldură

potrivită

şi plăcută. Sistemul cu cărbuni aro mult
e neajunsuri, iar

despre calorifere nu o de vorbit pănă co-nu se tor
ofioni,

„De mare insemnătato osto calitatea aeru
lui. Foarte
multe boale Yin numai din traiul întunaer stricat. În
afară do primenire, despre care am vorb
it mai sus,

de

maro necesitate pentru pastrarea unui aor
cât mai bun,

este curăţenia strictă a corpului şi a îmbrăcămintei noastre, a locuinţei și a imprejurimilor

accștiea.

Curăţonia

cor pului so întreține cu spălături îmbelșugate,
dos6, cu rufârio totdeauna

curată

și

haine

cu

băi

necontenit

aorisite. Nu este lux schimbarea mai deasă a îmbrăcămintei,

Adeseori

ca esto

numai dovada unei simțiri mai

fine, a unui nas mai rafinat și a unui mai maro respoet

pentru omenire. Francezul aro o vorbă însomnată : „la
propretă ost une demi-vertu“, iar Englezul măsoară ci— vilizația unui popor după săpunul cât îl întrebuințează.
Casa, aro și ea nevoo do multă ingrijire. Să nu confundăm insă curăţenia ei cu ordinea. Multe locuinţe au
_ovdinea, puţino

au curăţenia, şi. foarte

puţine

pe amân-

"două. Dacă ambele calități nu pot fi obţinute împroună,
.
“să proferăm po coa mai necesară.
Condiţiunile

de căpitenie ale unci

bune

îngrijiri,

sunt.lipsa de praf, lumina și aerul multîn odae. De aci
nevocâ ca tavanul, podeaua şi chiar mobilelo să fie
cât mai lucii, mai impermeabile, mai lunceoasc, ca să

rezisto .colbului, iar scuturatul zilnic, lucrare de mare valoare higienică, sii nu fio o simplă strămutare a
microbilor do po scânduri “po masă şi vicoversa, ei o indepărtare dofinitivă a lor.
Deasomenea aro mare insemnatate buna într oţinero
a curţei și a stradelor. O grădinuță cu vegetaţio bogată

primenește și purifică aerul. Câţiva pomi aşezaţi în fața
străzei sunt o pavăză nepreţuită pentru 0 gospodărie. Stro+

pitul grădinoi și al străzilor sunt

o necesitate în lupta

noastră împotriva mierobilor.
,
Dar dacă curățirea casei esto o lucrare foarte folositoaro pentru buna stare a familiei, sdruncinarea gospodăriei din tomelio, în ficee săptămână,
sub pretextul

grijitului, e o pacoste. Ea

reprezintă imposibilitate do .

odihnă pentru toți și muncă, neproporţionatiă cu rezul“tatul capatat, pentru gospodină.

—- 33 —
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Mişcarea.

O altă condiţiune higienică de mare însemnatate
este mișcarea. Sub impulsul ei toată ființa noastră senviorează. Respirația, circulaţia, digestia și îndepărtarea

substanţelor

notrobuitoare, funcționarea musculaturei,

buna dispoziție sufletească, oglindirea, mai exactă a inteligenţei, toate capătă o vigoare și o înlesnire do activitato particulare.
Mișearea câtă trebue fiecărui individ, ca el să ajungă
la această bunăstare zilnică, variază și cu capitalul de
energic organică de care dispune, dar și cu cantitatea
și felul de muncă obișnuit. De oarece capitalul reconstituant al forţelor noastre este aceeași alimentaţie şi
aceeași odihnă zilnică, individul caro risipește în muncă

intelectuală, nu va putea cheltui mult cu mușchii și viceversa,
Cu drept cuvânt susține doctorul Mosso că gimnastiea și sporturile în școlile cu programe încărcate, așa cun

sunt acolo franceze, italiene și române, zu alcătuesc decât o
nouă supramuncă. Exerciţiile musculare, sunt o eheltucală
de forţo mai ușoară decât invățătura, este adevarat, dar şi

ele sunt tot cheltusală.: Pentru bunastare gonorală
dividului, pentru înlăturarea supramuneei,

a în-

este de pre-

ferat să consacrăm exerciţiilor corporale mai mult timp
decum o facem astăzi,
dar cu condițiunea oxpresă ca a„cel timp să-l luăm de la munea intelectuală şi nu do
la odihnă.

Mișearea “poate fi mai intonsivă sau mai. lină, mai
îndelung susținută sau mai i scurtă. Higioniștii, luând mersul obișnuit drept mijloeio, drept termen de comparaţie '
și de măsură, socoti că pentru buna funcționare a orga-

“nismului trebuese individului 2 ore,de mers pe zi, sau
o mișcare echivalentă ca cheltucălă €do onergic, deși poate

mai scurtă.
PI cai

3

—
Vom
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cerceta mai departe, cu prilejul desvoltărei, a

propășirei corporale, exerciţiile musculare
trebuinţate ca mijloace
$ 5.

obișnuit

în-

educative.
Somnul şi

odihna.

Dar dacă mișeareae folositoare, odihna este do ab- solută trebuință. Ca și mișcarea, odihna aro novoo să fie
prelungită, pentru a lasă timp să so îndeplinească și discordarea nervilor şi acea a mușchilor.

Odihna poato fi absolută, cum esto în timpul somnului, sau numai relativă, cum o aflăm iîn distracţii și
reer eaţiilo. școlare.
În toată perioada ereștorei, somnul mult esto de

rigoare.

Nu vom

statorniei

noi timpul

anumit

cât

îi

trebuește acordat,—natura o faco mai bine. Vom adăogi
numai că nu tot somnul are aceeași valoare roconstitu-

antă. Somnul din vremea nopţei, când liniştea o desăvărșită și acrul răcorit, nu poato fi inlocuit eu cel din
timpul zilei. „Culcatul do vremo și seulatul de dimineață
române

deci un precept educativ în picioare,—cu condi-

ţia nestrămutată ca oarole

dăruite somnului să nu. fie

niciodată mai puţine de S—9 din 24. Copiii mai miei de
14 ani au nevoo do covă mai mult.
_
Cu cât e mai adânc somnul, cu atâtel esto mai de

preţ. Copiii vor fi deprinși să doarmă în întuneric, singuri în pat și pe cât se poate fără intrerupere, de cu

seară pănă ?n ziuă. Ferindu-i de orico impresie puter-.
nică,—greutatea digostiei, Sgomot mare, ete.—noi le dăm

putinţa să “doarmă fără vise şi deci să so odihnească cât
mai deplin.
"În co priveşte reereaţiile, ele trebuesc prelungite cu
„mult pesto timpul cât Îi”ssdă in zilele noastio. "Deâsemenea sunt, de respectat masa și digestia copiilor. CeÎn
St

m

o

ar

ara

a

a

titul în vremea mâncărei și lucrul, oricât de ușor, în rocreaţii, trebuose oprite prin Regulament.
|
$ 6.

Desvoltarea

corpului.

Exerciţii musculare.

Perfecţionarea fizică se capătă prin ajutorul oxerțiilor muscularo—unele mai mult, altele mai puţin sistematico—făcute cu statornieie timp îndelungat.

„ Exoreiţii musculare avem multe dar nu toate do a-

cocași valoare educativă. Din acestea educatorul va, face
0 alegere potrivită și cu mediul fizic în caro se găseşte
şi cu sanatatea şi vrâsta copilului, ba chiar și cu situați
a

Și vremea do care dispune acosta,
|
Exerciţiile museularo cari pot indeplini rolul educativ

mai sus aratăt sunt: mersul, suitul la _munţi,—oxerciţiu
"fără seamăn pentru dosvoltarea plămâilor—săritul,
agă-

tatul, danţul, înnotatul și vâslitul, patinatul, călăritul, jo-

cul cu mingea, serima, vânatul, gimnastica, gospodăritul,

luerul manual, lucrul pământului, jocurile do copii în fe-

lul color combinate de Frebol, ete.
tim

N

Nu vom stărui asupra fiocăruia din ele. Să amintotuși că valoarea unui exercițiu corporal se măsură:

«după pluralitatea mușchilor puși în mișcare, după

nu-

mărul mai mare do muşchi folosiţi simultanou— vom
numi
:această însușire compleilatea._ mişcărei-—după cum
el se

face sau nu în aer liber, după primojdiilo la cari
ex“pune și foloaselo ce poate da desvoltărei în alte diree-

“țiuni ote. Așa bunăoară sporturile, jocul cu mingoa,'dan-

“ul desvoltă și. spiritul do sociabilitate, pe când munca

“câmpului și grădinăritul imboldese spre singuratate
și
:meditaţiune. Înnotatul poate fi un ajutor pentru consor:

vârea individului, lucrul manual dă îndemiănare şi finoță
„simțurilor. Un amănunt de căpitenio căruia trobuește

«dat preţ în alegerea oxoreițiilor musculare oste întru cât

—
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pot acestea pune în joc spiritul de inițiativă, intru cât
pot desvoltă curajul și simţul răspunderei.
Dacă luăm în considerare totalul însușirilor arătate,
vom găsi că exercițiul muscular col mai“jos po treapta

educativă esto gimnastica.

Fiind însă mijlocul cel mai

eftin și mai ușor do folosit.cu grupe mari de copii, cu
toată înfățișarea, ei de oxoreiţiu factice, gimnastica.so păsîvează în școală cu sfinţenie.

Pe baza însușirilor arătate mai sus, vom stabili patru categorii de exoreiții corporale:
_1) gimnastica,
'
9) jocurile de copii,

3)
4)

sporturile cu exerciţiile zilnice, ca mersul, ete. .
lucrul manual, gospodăritul, lucrul câmpului.

Sunt douăăsiștome de. gimnastică, unul german, care
astăzi cată să evolueze înspre jocurile de copii, și altul suedez. Deosebirea, dintre aceste sistomo vine do la ton-

siunoa musculară mai mare sau mai mică, do la alegerea mișcărilor, mai îndepartate sau mai aproape de cele

firoști, ete.
!

|

Jocurilo do copii sunt mișcări imitative însoțite de

«cântec. Elo pun în joe înteligenja” şi
ş simţul artistie și
pot alcătui o distracțiune prețioasă chiar pentru oamenii mari.
Sporturile sunt exerciţiile ecle mai plăcute și, necontestat, celo mai eficace, dar cer vreme multă, ba u-:
nele chiar și condițiuni băneşti excepţionale.

- Gospodăritul și luerul câmpului

fiind munea

zil-

nică a ţăranului, pantru dânsul ele nu pot alcătui un.
mijloc educativ și cu atât mai puţin o distracţiune. Nu-.

Tai îni “păturile sociale mai avuto. pot ele.avea.0 asemo-.
nea întrebuințare,

Mai

este de observat că nu toate miş=

căiilo “cestor ocupaţiuni pot fi folosito ea exerciţii de:
"perfecţionare corporală.
ee

a a

-

—
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[Exerciţiile musculare, la mare cinste în antichitate,

sunt chemate astăzi să contribue_la restabilirea” echili-

brului sufletesc, rupt. de câtvă timp de cătră exeosul: mun”
cei intelectuale. (Am văzut mai sus cu co condiţie ar putea-o ele faco).—Elo cată să înlocuiască viața sedontară
şi meditativă, cerută de cultivarea oxclusivă a intoligenței, cu o alta mai activă, mai firească şi mai sănătoasă, *
întru cât răspunde doodată mai multor trebuinţi ale firei.
Omul este o mașină complexă, munca simplificată și ?ndreptată intro direcție unică nu-i poate conveni vrome
indelungată.
Sa făcut de mulţi uimitoar
1
e ea obsorvaţiuno : genorațiunea actuală, cultă şi inteligentă, nu aro maturitatea și autoritatea morală de caro a dat atâtea dovezi acea trecută. Părinţii noștri au' fost mai oameni decât noi,
deși aveau mai

puţină carte și chiar mai puţină

agerimo

intelectuală. Această lipsă suflotească, lipsa de maturitate morală, vino, intre multe

conştiinţei

cu idei neutilizate

altele, și do la copleşirea,
și neutilizabilo—adovarat

lest sufletese caro imobilizoază atâta energice nervoasă—
dar şi de la indreptarea activităţei noastre într?o direeție unică și unilaterală.
O îmbunătățire urgentă în educaţia tineritului esto
deci și o ușurare a programelor și solecţiunea mai rigu-

„Yoasă a inteligenţelor eapabilo

să asimileze

atâta ma-

terial de gândire, dar şi indrumarea noastră, a titaror,
spre mai multă muncă fizică. Po buna stare cor orală, __

se sprijină înn primul loc perfecționarea morală.

Numai.

în al doilea rând vins
ine finoța intelectuală Gu inrâurirea

ei. Pornirile, sentim6Rtsl5” noastre, putoroa de stăpânire,
“sțatotnicia și hotărârea, ogala, dispozițiune sufletească, tot
atâtea clomento fundamontalo ale caracterului nostru, atârnă do buna noastră stare organică și de deprinderile

“ noastre, nu de convingeri,

eu atât mai puţin de bogă-

—
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ţia cunoștinţilor. Dacă în principiul: mens sanu în corpore sano luăm cuvântul mens în înţelesul do suilot în

tripla lui manifestaro,—trebus să recunoaştom atunci că
știința modernă are tot temeiul să reintogreze acel prin-

cipiu antic în toate drepturilo lui.
Dar dacă facem apel la cultura fizică pentru a luptă
” împotriva supramuneci intoloctuale și a , slăbiciunei morale, să băgăm de scamă că un oxcos în acea direcțiuno, su-

pramunea, sau macar ridicarea prea sus în însemnătate a culturei fizice, ne-ar duce la lipsuri tot atât do pri-

mejdioaso din punct do vedere social, cât şi acelea pe
caro lo avem de înlăturat în momentul do faţi. Între
istovire nervoasă și bostialitate, nu oste nimie de ales.

Educaţia
Numim

intelectuală. :

inteligenţă activitatea prin care luăm cu-

noștință do fenomenele din jurul nostru, din corpul şi
sufletul nostru, activitatea prin care constatăm raporturile dintre noi şi mediul în earo trăim, precum şi rapor-

turile dintre

cole încunjurătoare, indepondent do

tate de _ loa” co variază

noi,

între dânsele; în fuanţe și

proporții, poato chiar pănă la infinit. Esto deci o groșală
să intrebuințăm cuvântul de inteligență întun înţeles
țermurit, iar gieșala ajungo ncertată când cu acel cuvânt numim însușirea do șirotlie, de sburdălnicie sgomotoasă, de viociune autoritară sau de vigoare oxtiaordinară a instinctului do conservare. Aceste nu sunt mani-

festări intelectuale. La numirea do inteligență, corespund
iltoi insușiri mai înalte și mai rari: 0 agerimo în a vedea

clar și exact lucrurile, o prodispozișiuns” înai aleasă în”

a 56 omăncipa

46 îdvoile do toată,ăclipa şi a privi de-

parte în timp” și Spațiu, te.
DE ai

-

—
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Inteligența „Xoprezintă o _mare chelţueală de_en
or-

gio nervoasă și deci un substrat material cores
punzător:
imbelșugat. Ea poate avea numeroase nuanțe
și chiar ne- .
numărate grade. De la luerătorul inteligent
care mul- .

țumește po stăpânul său și până la un Newton sau un.
Goethe, oxistă tot atâtea incpte, probabil, câte
sunt spe-

ciile animale do la amfioxus la om. Cu aceasta
nu căutăm să stabilim între oameni o ierarhie pe
baza inte-

ligenţei.

Drepturile tuturor

sunţ

egale

intru

cât so rea-

zemă po novoi înnăscute și deci realo. 'Trebuo
însă să recunoaștem că chiar între indivizii inteligenţi
deosebirile

pot fi izbitoare, trebue să ne deprindem a nu luă
orico viociune drept un talont plin do făgăduinţă,
orice
scânteere a ochilor dropt manitostări do superiorit
ate,

orice invenţiune croitorească drept

o înfăţişare do

geniu.

Inteligența oste cu atât mai maro cu cât ca
se prozintă mai bogată, mai complexă și mai
rozistentă, cu:

cât facultăţile sau lucrările do detail cari o alcătuese
sunt.

mai puternice și mai rodniee. Deși atât de variat
nuan“țată, inteligența prezintă două aspeeto gonor
ale uşor de:
deosebit: 1) aspoctul do_oglindire oxactă și
mlădioasă,.

de pătrundero agoră și. doplină, a fenomenelor din
ju--

rul nostru,—aceasta, este inteligenţa propriu

cala de putere producătoare:

zisă ; 9) a--

descoperiri do noi rapor=

turdoi,
noi înfățișări; combinări în formo și proporţi-:
uni necunoscute încă. Aspoctul dint
esto ăi
păstr,
area tro--

eutului, celalalat, pregătirea viitorului,
Puterea

producătoare —talent sa geniu—presupuno
un grad înalt do forţă de oglindire, pocând inteli
gența
propriu zisă poato oxista foarte aleasă și fără darul ereațiunei.
În educaţie noi urmărim desvoltarea inteligenţ
ei
propriu zisă, a puterci de pătrundere exactă, asigurarea

tot. mai temoinică a progresului intelectual mediu, lumi-

—
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narea mintală mai eficace a masssi. Despre formarea talentelor și a, geniilor nu avem

a no îneriji. Acostora lo

trebuesc mijloace mari, mijloace pe care natura singură le
poate da. Recunoaștem

că o educaţie greșită poate pune

"piedici unui talont, intârziindu-i deplinătatea dosvoltărei sau cheltuind prea multă onergie în direeţiuni protivnico chemărei lui. Dar din această observaţiune o

singură concluzie se poate trage: necesitatea absolută ca
oducațorul

să, aibă po lângă pătrundere psihologică

o cultură
în câţ mai multo direcțiani.

și

ai

Lucrările cari aleătuose inteligenţa se sprijină_una

po alta, .s6_ completează
și so imputornieoșe reciproc, așa .
incât

distingerea

lor

esto foarte

anevoioasă

căta s'o facam la minţile desvoltate sau macar

când

am

mature.

În

schimb acoastă distingore devine uşoară la copii, la sălbatoci, la inteliganţile bolnave sau rău organizate, la animale. Acestea au și fost subiectele asupra cărora sau
studiat lucrărilo intelectuale, cu osebireîn forma lor ru-

dimontară.
Unele

din acoste lucrări slujose la adunarea mate-

rialului de gândire,

altelo la aşezarea, și pastrarea lui,

altelo inAno sunt operaţii_« deo organizare, de prelucrare,
do construire. În grupa “întâia int” Percepția Și Apercepția, în a doua Memoria eu formelo ini primitive
ale Inaginaţiei (reproductivă șși dotonninativă), în'cea de-a
treia Generalizarea, Abstracţia, Judecata, Raționamentul, Imaginația combinativă.
Am greşi dacă ne-am închipui că aceste forme ale
activităței” inteetualo apar în conștiința individului suecosiv și exact în ordinoa arătată „mai sus. Primirea celor

întăi” impresii aduce do la sine punerea ?n joc a memorieiși a puterei do organizare, oricât 'de fragmentar s'ar
„face aceasta; imaginarea precede foarte adeso roproducoroa exactă a nmomorici ; judecata și raționamentul se
—_—_.
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arată la unii copii mai inainte, ca ci să fi adunat material sensibil cât, de cât indâstalător; și. așa mai departe.”
nire întoloctuală. 1mai bogată, „cu atât. și. Juerări)e. do. Ps

ganizare mintală apar mai de timpuriu, mergând aproape
simultan cu cele de acumulare, așa fel că la dânsul adunarea materialului so faco do la ?ncoput cu mai puțină risipă de forță, mai
îmbelșugat.

lesnicios,

şi mai

mai plăcut

" Observaţiunea aceasta, ne-ar putea oxplică do ce
orășeni burghezi cu inteligonța măsurată şi mai puţin
adâncă, pot totuşi agonisi întiun timp dat mai multe
eunoștinți de cât sătoni cu mintea largă și scânteotoare,

Țăranii, cari obișnuit au belșugul intelectual, mau

in-

strumentul sândirei îndestul de oxereitaţ. Nu sunt superivri inteloctualiceștoe orășenii, dar co muncă nu lo
„trebue color do la ţară ca să no-o poată dovedi acoastu !

"Coia co porioeţionează mintea, este
prelungit. De aci novoea de cultură
Din cele arătate pănă acum

exerciţiul

putem găsi

oi

înţelesul

de dat vorbelor desvoltare intelectuală: mărirea

forţei.

do acumulare, de păstrare și de organizare; perfeoţio a
narea instrumentului de gândire; sporirea onergici de. /

cugetare și a puterei do. rezistență la muncă intelectuală. /
“Educaţia inteligenţei, âl cărei mijloc oxtorior esto
instrucţia, eo lucrare do prima necesitate, întrucât constatat e că inteligenţa mijlocie, bine cultivată, poate în-

frânge

in luptă—cu mijloace

deopotrivă

de cinstito—

poate înfrânge, zicom, minți mai puternice dar neorga-

nizate. Un exemplu.
Țăranul român are o lărgime de gândire, o sonsibilitate intelectuală, o aseuţim
a spiritului
o şi'o îndomănare
de pătrundere, cu totul neobişnuite. Dovada o avem în:
literatura lui, în filozofia proverbelor lui, în artisticul zi-

—
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cătorilor lui. Și totuşi po el îl dovedesc și vreul și Grecul și Polonul—numai fiindcă acoștiă” au o inteligență

mai lucrată, mai organizată, 1mai oxact adaptată mediului înconjurător. „Aceste însuşiri alcătuese ecia ce so chia-

mă disciplină intelectuală, forţăisufletească, po caro cultura și nzmai cultura o poate da!
E

Dacă instrucțiunea stoareo prea multă energic, pri-

-cina poate fi datorită
nei anticipări

a

unei role distribuiri a muncoi, u-

sforțărei,

unei

greșite

proporționări

a

ei cu forțelo individuale cari o primesc. Pănă să ajungă

inginerul să fixeze drumul cel mai scurt întro două lo-

calităţi, câte

cotituri nu va

fi făcut 0], câtă

risipă de

muncă şi do timp! Și câţi alţii nu so vor fi rătăcit mai

înainte pe acolo!

În afară do insuşirilo fundamontale
văzut mai

sus,

cultura

mai

po cari c-am

dă ușurință și agerinie în

munca intelectuală, maleabilităto. în a cuprindo lesne și
oxact gândul altora, no dă puneto. de vedere_mai geno-

ralo, mai largi, după cari să judecăm oamonii și Tuca:

rile, un orizont deschis în care în răgaz să so cristalizeze
gusturile, idoile, eredinţelo și convingerile noastro. Cul-

tura intelectuală no0 faco mai buni, întrucât

no dosgoloște

micimea multor „porniti, » 10 faco îmai îngăduitori și mai

senini la cuget, întrucât no oxplică patimile și căderilo

color mulți. De pe vârfurile inalte, toato îşi capătă proporţiile adovărate!
MUNCA

INTELECTUALĂ

INCONȘTIENTĂ.

Lucrările intelectuale arătato mai sus se pot toate

„petrece și în stare inconștientă. De câteori nu no trezim

din somn eu idei, eu soluţii de probleme, cu hotărâri și

cu inspirațiuni

zadarnic căutate în preziuă.

Şi ceia co

paro cu osebiro prețios este că lucrarea inconștientă so

—

faco mai scurt,
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mai simplu şi cu mai puţină

osteneală

simțită. Maşina pusă în joc de sforțarea vroită lucrează
în timpul somnului, iar dimineața no dă rezultatele
de-a- gata.
N
-.
Nu putem însă aşteptă totul do la munca inconştientă, do oarece temelia oi stă în însăşi tensiunea din

timpul zilei sau a zilelor precedente. Numai atunci vom

găsi în inconştientul nostru cevâ, când vom căută, când
vom urmări, adică vom pune stărnință în munca, conştientă. Inspiraţiile se datorose unoi munci din vromuri
uitate, dar tot muneci.
Luerările mintale primordiale, percepţia şi imaginaţia, sunt acole cari iau o mai mare întindere
în timpul somnului. De aci și proporţia mai mare a inspiraţiilor poetice asupra celor științifice sau filozofice, ca rozultat al muncei inconștiente.
,

Această activitate neștiutii do foi ne oxplică viselo, joc do imagini şi de sonsaţii, ca ne poato 'explică

pănă la un punet presimţirilo și simpatiilo nemotivate. ,
“Să nu no bucurăm însă prea taro când eriorul nos-

tru lucrează în timpul somnului. Câştigul ne-ar fi mai
mare

dacă el in acest timp sar odihni deplin. Forţele po

cari ol le consumă cu această prelungire do muncă,
tot ale noastre.

sunt

Din fericire lucrarea inconștientă are loc numai când

acea conștiontă a fost dusă la. oxces; fio ca prelungire,
fio ca intensitate. Cu impuţinarea uneia, reducem şi pe
cealaltă.
$1.

Percepția.

|

,

- Primirea impresiunilov din afară și localizarea, lor,

adică determinarea în conștiință a locului din spaţiu de

unde vin, a organului prin caro le primim, precum și
a altor mici caractoristice, constitue actul pereopției.
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Cum vedem ea este o lucrare mintală suprapusă activităței simţurilor și de “caro nu se poate despărţi.
Simţurile eu cari omul cunoaște lumea, înconjurătoare so desvoltă cu mult mai curând decât conștiința,
sau simțul cu care el ia deplină ştire despre cele primite,
simțite și gândite de dânsul. Natura dă întăi ceia ce-i
„mai grabnic: mijloacele de a cunoaşte și indepărtă primejdiile. Pentru acest motiv vom vorbi și noi mai întăi despre percepția externă și apoi despre acea intornă.

Percepția caternă.

Simţul organic, simțurile externe propriu zise și |
cel muscular, funcţionează din cele dintăi zile adunând
inatorialul din caro so vor desface cunoștinţile, creaţiunile, convingerile și motivele noastre.
|
“Percopţia nu încetează docât odată cu noi. Ea nu
se faco insă tot po atât de distinet, de complect, de conştient și de îmbelșugat
în cursul întregei vieţi. Nebu-

loasă şi fără ordine la început, percopţia se desăvârșește

în vrâsta forţei intelectuale, iar cătră bătrâneţe înain-.
tate ea devine mai îngustă, mai. sărăcăcioasă și mai
greşită,

,

Ca lucrare vroită, intenționată, pereepţia so numește

spirit de observare. Împuternicită astfel de atonţiune, ca
esto isvorul principal

do imbogăţire

mintală.

Calităţi hotărâtoare Dent un spirit observator sunt
oste și oxactitătă “TScalizărei. Colo

dintăi

însușiri

a-

târnă în pri
loc mul
de moştenire, ultima,
de cultură.
Din Psihologie știm că spiritul observator este și
cantitativ și calitativ foarte osebit de la un individ la

altul. Nu simţim cu toții tot po atât de bine și tot pe
atât de mult. Ba încă fiocare o determinat să simtă înto direcție anumită mai mult decât în alta. Un om
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vede mai repede linia caraghioasă a unei fizionomii, al-

tul pe coca tragică; unul observă cu mai multă plăcere

schimbările din natură, altul ticurile omenești ; unul înmagazincază, chiar fără voe, sunete şi sgomote, altul colori și forme, un al treilea sensații mai modeste de gust
și de miros. Există între noi din naștere o diferenţiare,
foarte însemnată În privința felului do a percepe și anums : și cât și ce percepem, mai bine.

Această diterenţiare a percepției la rândul ei înrâ-

urește momoria și chiar întregul fel de a gândi și a
simţi al individului. În conștiință e ca în lume: coi mai.
tari sunt coi mai mari. Impresiile mai puternice, sau

mai multe de acelaș fel, se păstrează mai bine, fiindcă se sprijină și se asociază mai strâns, dovin clomentul

- preponderent în conștiință, devin materialul

apercoptiv

pentru ideile abstracte și formează astfel un femperconent
intelectual osebit, o înfăţişare mintală

distinctă,

caro

so Ma?”

nilostă tot mai lesniâios și mai' des; umbrinăd dispoziţi.

unile și pornirile protivniee, aruncându-lo din co în ce

mai-adâne în întunericul inconştientului și câteodată
al uitărei definitive.
Ştiinţa a stabilit patru tipuri perceptive vino: ca„racterizate, după simțul predomnitor
în sensibilitatea

generală:
4) tipul vizual,

2) tipul auditiv,

!

3) tipul motor,
. E
4) tipul normal sau. echilibrat. Sunt indivizi pe cari îi stăpânește absolut ochiul.

Material de

gândire,

plăceri, motivo

de acțiune,

totul

se'nvârteșto în jutul sonsaţiilor vizuale. În vorba lor pro=:

“domnesc expresiile cari arată iicoane, în acţiunile lor, ecia
ce poate face o impresio de văz puternică... Pictorii,

sculptorii, arhitecţii,

adoratorii luxului şi ai sărbărilor,

|
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ai decorativului, ai focurilor de

artificii, toţi intră

în

această categorie. Din literatura noastră aparțin acestui
tip Bolintineanu, Odobescu, Delavrancea, Coșbuc, Caragialo şi alţii.
În grupul al doilea punem po indivizii la cari totul este subordonat auzului. Aci intră muzicanţii, sen-

sibilii la glasuri mângâioase, acei po cari

sgomotul

îi

inspăimântă, acei cari își aseut urochea la cele mai slabe
șcapto ale valurilor, la ccl mai tainice freamăt al frun-

zelor. Astfel do tipuri sunt O. Carp, Traian Dimitrescu,
Octavian Goga.
Tipul motor

cuprindo

indivizii cari se mișcă pentru

plăcorea do a se mişca, strigă din simpla pornire de a-și
puno în vibrare laringele, caută sociotatea, pentru a-și
desearea prisosul de energie. Ceia ec-i interoscază pe a-

ceștia în primul loc oste sensaţia propriei lor activităţi.

În acest grup intră harnizeii, vioii, sburdalnieii, iubitorii

de plimbare, de lume, de sporturi, toţi acei-cari simt o
continuă novoe do exteriorizaro a forţei nervoase.
|
Grupurile cele două dintăi reprezintă așa zisul tem-

perament intolectual contemplativ sau meditativ, grupul
din urmă po cel activ. Po 'cât cel dintăi se desfată în
vibrări ușoare și impresii line, consumându-și forţa nervoasă mai mult oglindind lumea, adică într'o activitate

impalpabilă pentru marea mulţime, pe atât cest din urmă simto trebuinţa unei puternice lupte, a unei statornici rezistenți din partea mediului, și își cheltuește energia așa ca lumea

toată so simtă.

„
Tipul motor, după părerea generală este cel mai
sănătos, mai aproape
af
de normală. Poate că 6 numai mai

“aproape de natură...

Al patrulea tip, impropriu numit

şi

noutru, este

Da

aproape în aceeași proporţie. Acest
pm

a
a

ma

m
me

me 3

i

tip care variază în---

-

—
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tre. coa mai micăși cea mai mare desroltare și
fineță
a simțurilor, cuprinde minţilo echilibrate, cuminţi,
nor- male, cari pot fi simple modioerităţi, inteligenţi
alese, :
ori genii premergătoare.

Înviorarea excesivă și exclusivă a unuia din

sim-

țuri, care dă talente creatoare alese, cu osebiro în artă,
poate duce și la ruperea echilibrului mintal,

Din cale aratate pănă acum putem deduce rolul educatorului în cultura. percepţiei. Acest rol constă
în

cunoaş
cât te
mai_ amănu
renţită
a
a parțieularităţilor percepțioi, a lipsurilor. și prisosurilor ei și în spriji
nirea cât,
mai isbutită a simţurilor noindestulător desvol
tate din
five, pentru păstrarea cchilibrului suflotese.
Educatorul va da copilului prilejul să primiască impres
ii de tot

felulși va observă dacă lo primește și cai Jo primoște—

apoi, ca urmare,

stăruind mai mult înt”o direcţie decât

în alta, atrăgând luarea aminte acolo unde lipseş
te și
reetificând erorile, ol va căută să sporiască și să lumineze impresionabilitatea caro pănă atunci era greoao
şi

obtuză. Și înfine, în leeţiuni sistomatice, cari nu
tor fi
prea apropiate, el va ordonă materialul sensib
il adunat

de cătră copil.
|
Mijloacele de folosit în acest scop sunt:
1) munca în gospodărie,
2) dexterităţile,
|
3) învățământul intuitiv și mai

târziu: știinţile

naturale,
4) plimbările în natură.
_
O valoare educativă însemnată pentru afinarea
simțurilor, este, socotim noi,: gospodăritul.
Munca, aceasta,

dacă o prea multă, esto o istovire, când
se face însă, înto gospodărie mică, bine organizată
și inteligent dis-tribuită,
oa este un mijloc educativ proțios,—mai
ales

-

—
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pentru copiii cari nu pot aveă altele. Multe din fine-.
țele fomeci, din acolo care-i alcătuese o suporioritaie asupra barbatului—exactitatea mișcărilor, siguranţa lor, mlădiorea și îndemănarea în toate, ete.—sunt probabil da-

torite acestei ocupaţiuni.

Gospodăritul care esto.o acti-

vitate foarte modestă, are macar meritul de a fi mai proporționată cu aptitudinile tuturor. .
|

El poate deasomenca desvoltă câtovă calități morale.
Învățământul intuitiv și științelo naturale folosite
pentru desvoltarea percepţiei, trebuesc altfel predato decât atunei când ţintim la câștigarea unor anumite cunoștinţi. Nu pluralitatea şi întregirea noţiunilor avem
„do urmărit în acost caz din urmă, ci afinarea simțurilor. Dar atunci trebue să ţinem seamă do legea dosvoltărei sensibilităţei. Orico simț nu primeșto la început

decât puţine impresii și numai pe celo izbitoare: ochiul
nu distinge decât 4—5 colori aprinse, urechia, intervale
mari, sunoto puternice, melodii clare și scurte, pipăitul,

impxesii grosolane, ete. Numai

cu vremea și cu îndelun-

gat exercițiu ajunge orgunul să prindă nuanţe din
în co mai fine şi să-și îmbogăţiască materialul prim

ce
cu.

care va să contribue la activitatea intelectuală.

|

Aceleași normo sunt do observat și ?n folosirea dexterităților.
|
|

Mijlocul didaetie cel mai. sănătos

insă, acela

pe

care va trebui să-l intrebuințăm cât mai mult și ?n familie șin şcoală, sunt plimbările_în natură. Pe lângă.
o înrâurire binefăcătoare pe care o are contactul cu na-:

tura asupra sănătăţei, asupra moralului, asupra sociabilităţei copilului, trebue să semnaliim una și asupra intoligenţei. Munca intelectuală, lipsită de încordarea și de:
străduinţele nofirești ale elasului reglementat, devine:
spontană, senină și plăcută, imprumutând pareă ceva.

din mer sul liniştit și odihnitor al foi

Pliiibiilo

în.

-—
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natură pot în parte feri do supramuncă. Dozarea
cunoștinților, așă cum o tac programele, aro întotd
eauna covă artificial. Cel mai bun pedagog nu poate
po-

trivi totalul do eunoştinţi dato cu puterilo reale ale fie-

căruia din clovii săi. În contactul cu natura propor
ţio„narea aceasta se fa:o de la sino: copiii deștepți adună
cunoștinţi imbelşugute, eci medioeri, atât po cât pot,

coi slabi, nimic. ....

și fiocare inteligenţă şi--a luat hrana.

câtă îi trebueă.

Intorvonirea oducatorului în or ganizarea

nilor să fie numai

sonsațiu-

in liniamento mari, de oarece

orga-

nizarea aceasta se realizează do la sine în mintea omului. Sonsaţiile idontico se contopese în o sonsaţio din ce.

în co-niâi deplină și!mai Puternic

via noastră, acele

implântată în memo

deosebite so asociază în serii sau în

mănunchiuri, după cum

vin prin acelaş simţ

sau prin

simțuri osebite. Impresiile Yenite do la acelaș obioct ox-.
torior—sau de la o grupă do: obiecte formând un tot-—al-

câtuose cbiar o_asosiațiu,une do maro însomnătato, un înreg numit de obicoiu i betniție.

insomnătatea intuiţiei vine

și do la, faptul că ca, esto întăia combinare, întăiul agrega
agr
t
al elementelor suiletoşti primordiale, sonsajii lo, dar șși do

la acoia că ea formează primul data pereoptibil al in-

teligenţei, în progresul ei individual, primul

întreg de

gândire do care-şi dă seamă omul. Pestalozzi, cu darul
lui extraordinar do ghiciro, a și alos inţuiţia ca punet de
plecare al intregului învățământ.
liniar
Percepțin înternă..

Putorea do: a no da. scamă, „do a urmări în toată dosfășurarea lor simţirile, ideile și hotărâri e noastre, de a lo

.

cunoaște înrnte d5 a sc fi tradus" în“ afarăiin” vorbă şi fap-

te, acea putere o numim simț intern sau conştiinţă, iar aetivitatea oi, observaţie sau percepție internă,
4
-

|

—
Simţul intern
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se desvoltă târziu și incet, el este ul-

tima noastră achizițiune sufletească. Omul întăi vede po
semenii lui, cunoaște mediul încunjurător și toemai la
urmă so vede po dânsul, ia înfine cunoștință și de scuti,

do sufletul său. În prima copilărie, această putere do refoxiune,—şi

aci cuvântul își

aro înţelesul

pur

ctimo-

logic—lipseșto aproapo cu desăvârşire.
Pentru formarea caraetorului, imputernicirea simțului
intern o do “prima necesitate. Statornicia în bine,

dominarea unor principii călăuzo în faptele noastre,
târnă şi de putereu do

inhibiţio și do alți

factori,

pre-

adar

mai presus do toate, eredem noi, do operaţia do cornero
a pornirilo» și a ideilor noastro toato, do cernere prin:
prisma, voinţei, a convingerilor, a idealului nostru do via-

ță, operaţie care implicăîn mod fatal darul de a prizi, do
a scrută, colo mai.slabe. stări do conștiință, înainte ca
elo să so extoriorizezo, înainte ca elo să so manifeste, și

să soso indopliniască în faptă.
" Conștiinţa so desvoltă în majoritatea cazurilor mai
puţin ca simțurile externe, iar la mulți indivizi rămâne.
cu totul rudimentară.
|
|
- Am văzut cât de mult so disting oamenii în pri-.
vinţa .fineței şi a puterei simțurilor externe. Deosobirilo
dintro dânșii cu privire-la subtilitatea simțului intern
sunt și mai izbitoare. Do la individul care la orice ne-

înţelegere dă cu toporul şi pănă la Ibsen, bunăoară, depărtarea e prăpăstioasă.
|
Desvoltarea simțului intern o dă contactul cu oa- .
menii cari posedă acest dar, o dă deprinderea de a no

gândi inainte do a vorbi și a făptui covă, deprinderea cu
„veculegerea, sufletească, cu osobire în felul practicat de
protestanți, dar mai presus

do toate, o .dă, socotim noi,

cultura literară. Aci stă superioritatoa culturei literaro" filozofice asupra celei pur științifice: cea dintăi poato”

— 51—
formă intoligonţi și car cactoro, fiind că imputerniceștey T-,
flexiunea, coa do a doua numai inteligonţi. (O dovadăam

avea și ?n antobiografiă lui Stuart Mill,

Când zicem însă cultură litorară, noi nu ne gândim

|

la cercetarea științifică asupra producţiunilor unoi limbi
și cu atât mai puţin la operaţia do inventariare co alcătuoșto subiectul obișnuitelor leeţiuni de literatură, ei
la gând din gândul autorului, simţire din simţirea acostuia, traiu din traiul lui.
Dacă luăm literatura în acost sens şi'n acest scop,
o riguroasă alegere a bucăţilor de încredinţat vrâstei,
copilăroști, so impune cu necesitate.
HALUCINAȚII ȘI ILUZII,

So "ntâmplă câtoodată ca simţurile noastre să transmită criorului ştiri, cari nu corespund unor impresii existonto. Auzim că ne choamă, când nimo nu no-a, ros-

tit numole, vodoiă chipuri do oameni cari nu-s în preajma noastră. Asomonea impresii falşe so produce la orico
simţ și so numese halucinații. Elo so produc fio ca ma-.,

nifestări trecătoare, în stărilo de congestio cerobrală, fie

ca semno

statornice şi îngrijitoare, când so datorese u-

poi alterări a norvului în- punctul intersecţiunei lui cu
erierul. Halucinaţiile stăruitoaro sunt antomorgătorul Wpor boale nervoase

foarte grele.

Po când haluoinaţiilo sunt erori alo simţurilor „ilu- —.
ziilo_ sunt greșoli alo. poreepțioi. Auzim un sunet la fe-

reastră, po când sgomotul corespunzător so petrecuse la
“uşă, ni so paro glasul unei porsoane anumite,

pe când

el fusese miorlăitul unoi pisici. Vodem mișcându-se um- .
bra unui copac, iar noi o luăm

drept un hoţ care so pi-

tulează și so apropio. Asomenoa erori de localizare, asepmonea interprotări greşite alo sensaţiunilor noastre so

—
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numose iluzii. Elo sunt foarto obișnuite în viața copilului şi a omului primitiv şi alcătuese temelia superstițiilor şi a poveștilor fioroaso,—alăturea: cu halucinațiunilo,—povești cu cari avem obieciul să sguduim nervii copiilor, deștoptându-lo spaima, staro sufletească
împotriva, căreia înteligonţa rudimentară nu poate reacţionă. Iluziunile au o insemnâtate psihologică foarte mare:
olo ne dovedesc că percopţia esto o lucrare os6bită,
activitatea simţurilor, că ca so iveşte mai în urmă

de
și

că e susceptibilă de propășiro. Pentru toate aceste considerento am numit'o noi o lucraro intolectuală, dis=
tinctă și suprapusă

activităţei simţurilor. ş 2. “Memoria.

În timpurile mai vechi memoria

cra socotită ca fi-

ind una cu inteligența. Cino putcă, să inmagazinoze mult
trecoă chiar

dropt geniu. - Pie do. la_Mirandolo și

alţii

do folul lui, minuni do cari cu Tespeet pomeneşte

Istoria,

mau fost do cât memorii oxcopționale. Această
țio stăpânoșto în China și astăzi.

concoep-

În zilelo noastro oamenii cad în oxtromitatea opusă.
Momoria troco aproapo drept o inferioritate intelectuală.

A spuno despre cinovă că
a-l declară medioeru.

are memorie,

Mulţi își fac chiar

0 sinonim cu:
o

glorie

din:

faptul că nu ţin minte amănunte, coia ce-i tot așa de:
potrivit ea și a te mândri că porţi ocholari....
Deși lucrul o noaşteptat, părerea modernilor o mai.
greșită decât, a color vechi. Cea mai vânjoasă putere de:
combinare, de ercare, nu poate nimic plăzmui fără un
material bogat din care va să aleagă,—sensaţii, icoane,
idei—material căpătat. din atingere oa cu modiul și *ndo-

lung pastrat in criorul nostru, adică supus prelucrărei
lenta și înconștionto, caro singură poato da: pecotea pro-

priei personalităţi.

—
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Pentru

ca

inteligenţa să

mult, are novoo şi de material mult,
Psiho-fiziologia

producă

|

a dovedit că păstrarea, care-i

te-

melia momorioi, so datorește „plasticităşei erierului,
adică

însușiroei materiale rezultând din belșugul și
fineţa sub-

Stanţoi nervoase. Dar un asemenea belșug al substr
atu-:

lui material osto și condiția fundamentală a
inteligenței! Iată deci că putem zice, că, deși o momor
ic însomnată poate există cu o inteligenţă deabia mijlocie,
fără
- o .memorie puternică, nu poate există inteligonţă
dis-

tinsă.

,

Noi nu no dăm seamă do valoarea reali a momorici, fiind că lipsa ei totală
e o anomalie extraordinar de
rară și fiind că atât po scăta animală
cât și *n' ovolufia
omului, ambele acosto nianifostări psihice merg paralel
. '
O memorie

puternică și oxactă

va fi deci

noi dascălii, o prozumţiuno de inteligonţă

maro

rise de a no fi înșelat.

pentru

aleasă, fără

Un filozof care a prețuit memoria inainte ca Psi-

hologia să-i fi dat dovezile îrobuitoaro, osto/Sehopen-__
a
ee
hauer. EL socoteă chiar că nobuniă nu o datorită decât
.

unei alterări a memoriei,

a

Memoria aro un rol insemnat în alcătuirea caracteru-

lui. Inconsccuonţa, schimbarea do principii conducătoare
, .

capriciul, se datorese în maro parte, socotim noi, slăbi- vei stărilor sufletești vechi. Orico impresie actuală e
în gencre mai puternică decât, una amintită. Când însă
păstrarea se faco ncindostulător, stările suflotești vechi,
acele cari alcătuese avutul și porsonalitatea individului,
se șterg intratâta, încât cea mai neinsomnată impres
ie

nouă hotărăște po individ la acţiune. Nioei
luptă su-

flotească nu _aro_loc, „de oaroce
nu fusese
_ nimic în con-

știință, caro Să ţie cumpănă noului venit. _Do
aci im-.
prosia de ușurătato, do nestatornicie, do toană,
ori lipsă

do scrupule.— Slăbiciunoa voinţei, ca stare permanentă,
încă sar putea oxplică printi”o. insuficiență a păstrărei.

.

Deasomenea îndărătnicia și autoritarismul oxagorata „bătrânilor sc datorese.do multe ori tot unui ide:

"foct al memoriei, anumo istovirei aceştia. Vine un timp
“când crierul nu mai aro capital pentru achizițiuni nouă,
“pentru adaptări la alto condițiuni do viaţă. Toţi ştim
că bătrânii nu-găsose frumos

„»

şi bun—vorbim

de majo=:

"itatea, lor, sunt doar și oxcepții—decât eoia co au

cu-

“noscut în tinoreţă ea atare ; nu admit ca copiii lor să so
poarte cu dânșii alifol decum se purtau când erau mici,
"şi așă mai departe. La aceștia păstrareas'afăcut în celo”

a

mai buneiii

;. lor lo pe

aa piesiitatea

4do â

lor loo 1 lipsaşte puterea. de a mergo cu viața mai donate:

Am putea explică și alto defecte do
“singură

altorarea

Însemnătatoa

|

sau

ncindostularea

cod mai

maro

caractor prin

memoriei.

a memorici

însă,

esto

“rolul avut în alcătuirea cadrelor noastro obișnuite do gân:
IS diro, a ideilor de timp, do cooxistență, spaţiu, do suecesi=
SP
=
„une și cauzalitate.
IS

N
adi N

Sunt troi lucrări cari alcătuese operaţia memoriei :
1) păstrarea 2) amintirea sau reproducerea 3) localizareu
sau dotorminarea amănunţită a stărilor do conștiință,
caro determinare slujoșto la orientarea amintirei, la fi-

"xarea

întiun loc dat, a ficeăitii “clement” suflotese

din

'șiragul materialului adunat.
Pistrarea, temelia pe caro so razemă totul, nu oste

"îndostulătoare. “Fără darul do a înviă ideile, atunci când
'el6 no trobuose,. foloaseloe momorioi rămân ncinsemnate..
“Când prezintă această lipsă, i so zico memoriei greoas,
“îndărătnică, brută sau masivă.
*

.

Piistrarea, atârnă-de plasticitatea erierului „însușire

„caro s0 I6TIty la belșugul şi fincţa de constituire
a sub-. -

stanţei corobrale.. Asupra plasticităței cultura nu aro
pu-

tere. Singură medicina o poate înrâuri, imbun
ităţind
starea fiziologică a individului.
.
Amintirea esto rechemarea, ideilor.din. inconștient,
esto luminarea, unor impresii vechi, esto trecer
ea încă
- odatii prin oglinda conștiinței. “Această operaţie
se face
mai lesno sau mai greu, , după _eondiţiunilo în
cari s'a
fâcut 7 primire a, după îniensitațoa” păstrărei, și după
sta- vea fiziologică și psihologică a individului în
momentul
roproducerei.
Localizarea oste cunoașterea oxactă a dotorminativolor Tiîici cunoștinți : câ: sul, de unde am primit'0, cu
ce
so leagă, ce loc ocupă intrun șir dat do impresii,
ote.

Ea este vârful piramidei, esto ultima, compleetaro a me- *
morici și accea caro face trăsătura de adevărată deose!
bire, după părerea noastră, între memorie și imaginație

- reproductivă. Prin puterea ei so desfac, din matorialul adunat, iideilo noastrtree do-timp,-și anume
rea și combinarea _seriilor do impresiuni

din încrucişavonite din lu-

mea exterioarii cu seria „do sensații musculare și organice. Tot ea o caro hotărășto cristalizarea „cului: nostru

și distingerea activităţei proprii, do activitatea altora,
ozlindită și imitată numai do cătră noi. Ea dă precizi=
?

unca, ca_face cu putinţă « controlul sândirilor noastre,

prin_urmaro și. ştiinţa. .
urmă

Localizarea, ecaro se clarifică în conștiință cca din
din oper raţiilo. memoriei, disparo_cea_mai curând,

Câţi sâiiitori nu reproduc idoilo altora, cu deplină con-

vingore

că. inspirația o a lor,

numai

fiindsă au uitat

“de undo lo luase. Walter Scott şi Macaulay nu sunt sin-

gurelo

oxomple

„activitato

do

alterări în memorie.

pe deplina. conștiontă

"nici olomentele

Ea nu „este o.

în
î fieco minut, după. cum

oi detorminative

nu so păstrează î în a

N
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mintiro pentru totdeauna. La cei mai mulţi indivizi acostea dispar din conştiinţă, dar rămân ea stări subeonaști-.
ente active, adică înrâurose în fel anumit ideile po cari
Je însoţise cândvă în conştiinţă. Sunt și indivizi la cari
elomontele de dotorminare se pierd cu desâvârşire. Cu

asemenoa lipsuri do memorie, s'ar descoperi zilnic prafuldo pușcă! Să mai amintim infino şi oamenia căror
memorie no uimeşto prin nămolul de amănunte, prin bel-

-șugul de elomento, cu care *și localizează fiecaro impro:sio din trecutul

cel mai indopărtat.

Memoria | variază foarte mult la devsebiţii indivizi.

Unul păstroază pănă la bătrânoţă o putere do inmagazinare uimitoare, “altul so istovoșto curând și foarte
puţin. La unul amintirea so face_lesnicios, la altul

cu
cu

anevoo. Unii roprodue cu preciziuno și ?n raporturilo
în cari au primit impresiunile, la eoi mai mulți roproducerea o cutotul falşificată. Să no mai amintim qin Psihologie și cum evoluează ea în cursul vieţii individuale,
ca să no dăm soamă do nenumaratele variațiuni po cari

le poate prezintă memoria..

Vom

”

doosebi la memorie două formo !„mai caracto-

'ristice.
La formă. Toţi am

m
observat că mulţi copii pot pas-

ră și reproduce: oxact in felul cum le-au primit idei. nopătrunse, dacă nu GHiâr ăbsolut noinţelose. Recitează poozii

în limbi străine imitând perfect intonaţiile celo mai dramatice, reproduc melodii al căror cuprins sentimental e
mai presus do puterea lor de pricepere, subliniază ironii și
glumo nopriceputo ote. Cu acost, dar, do înregistrare minuțioasă și reproducere întoemai, uimesc ci po “noștiu-

torii do Psihologic și îroe dreptmidiini de” iotoligenţă.
Cam la âceastă s0 redue obișnuitelo talento precoce în
muzică, teatru și literatură : la oimitare desăvârșită. Mo-

moria lucroază
grafică—dar

=t
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in acost caz întoemai ca o placă

fono-

nici nu dă mai mult docât fonograful.

Cu

modele bune rezultatul o cuviineios, altfel, nu.
Această formă a memorioi, ' caro rezultă din _prodomnirea plasticităţei brute asupra finoţei de organizare

corebrală, deși caracteristică
pioţei copilăreşti, persistă la u-

nii indivizi toată viaţa.

Cel astfel inzestrat, uimeșto ga-

leria teatrelor cu reproducerea la vând a numelor tuturor
spectatorilor

prezenţi,

sau cu

acea

a numerelor

cotite

po câtovă sute do bilete do bancă..
Vom numi această formă a, memoriei -plastică sau
brută,

”

A ILa formă. Pe câna unii roproduc fără nici o modificare, oricare"ar fi materialul sufiotese și oricare ar fi
combinaţia sau asociaţia în caro acest material sar înfățişă,
alții nu pot pastră decât anumito categorii do impresii,
şi în raporturi anumite, în calupuri particulare felului lor
do a gândi. Do aci novoca pentru acoștia de o prelu-

crare a cunoștințelor în chiar actul primirei, de o orânduire

a acostora în sensul partieularităţei lor do memorizare.
Am zis do momorizare și nu de pricepere, pentru că

corința de caro vorbim rămâne independentă do apercepție, dovadă că ca so arată chiar la acumularea de
material sensibil. Un oxemplu. Po când A ţine minto
orico grupare do cifre, B nu o poate face decât cu spri-

jinitori do felul următor: numărul . . . esto cuprins între . . 4309 și 5000 bunăoară .. . o alcătuit din atâtea cifre
„„ părochi sau nu ote. C reproduce mai losne

cotină la .

rând cifrelo componente ale numărului, D are alt calup.
Ca să-și însemne în minte

când

sa

năseuţ cutare

„om, B pune data in legătură cu anul lui de naștere_sau__
cu cevă ddalog. Ca săvinvoţe prepoziţiilo latinești sau
germane,B zice: . . . . atâtea încep-eu--litora a, atâtea
cu î.cto.

»

La forma brută a momorioi, plasticitatea era

din

„belșug—mai lipsea și concurenţa în cheltuirea capitaluui intelectual—la această formă, s'o numim condiționată,
plasticitatea, o redusă

şi se simto novoca unoi

organizări

, speciale, fio_și faetico, a materialului do primit. Forma.
brută se razemă po simţuri, cea de-a doua po chibzuință, deci po judecată și râționameni.
Trebue să deosebim memoriei și numeroaso. variațiuni: memoria ochiului, a urechci, momoria ideilor ab-

stracto, a numelor,a Gifrolor,. a “figurilor a formelor ete.
Acosto distineţiuni au maro însemnătate pentru

cinc*

so ocupă cu oducaţia și ?n speeial cu învăţământul, pen-

tru că bunăoară știut e că. ortografia și hărțile geogiafico so razomă po memoria, ochiului, învățarea limbilor,
mai mult po acea a2 urechei cte.
Pastrarea,

Pastrarea stărilor sufleteşti atârnă, după cum am
zis, do plasticitatea erierului. Această plasticitate, foarte
maro în copilărio, intensă încă în tinereță, so reduce do

tot po la, 70—80 de ani. La orico vrâstă dată însă, ca e
cu atât mai

maro,

cu

cât suntom

mai

sănătoși,

dihniţi, mai lipsiţi de grijă și cu mintea

mai

o-

mai liberă de

impresiile oxtorioaro. Unele din aceste condițiuni sunt
do natură fiziologică, altel6; psihologică.
Cunioștinţilo primite înt”un moment

când atonţia

e încordată, sau în starea do inviorare datorită unui sentimentiE(bucuric, durere, plăcere) so păstrează mai indelung. Acolo l6gato întro elo prin raporturi logico, acele
mai dos repetate, so roprodue îîn Conștiinții mai lesne.
Pentru acest motiv so spuno că păstrarea atârnă do patrucondițiuni psihologico principale și anumo: atenție, repez.
țire, sentiment şi asociația. strinsă intro cole primite. Concluzia pedagogică caro soimpuno din observaţiunilo fă- -

cuto
„aro
pot
mai

pănă azi, oste următoarea. ? Leațiile în cari copilul.
de ingrămădit cunoștinți să aibă loc în orelo când
fi indeplinite cât mai multe din. condiţiunile aratato
sus. lar dacă viociunea memoriei scade, să : no în-:

„droptăm la medic, să îmbunătăţim hrana copilului, să-i
înmulțim

orele do odihnă

munca—nu

și

să tăbărâm cu

de somn,

pedepse cari

nervoasă și câtă mai rămăsose.

_

să-i

mieşorăm

store onergia

|

.

În intornate copiii învaţă, mai lesne do cât în. familio. 'Tăcorea, ordine
în muncă,
a izolar
do distracţ
eaii
3

dar mai al6ă
ds g ijile casei,

sunt condițiuni. de maro:

insomnatate pentru cine urmărește înzestrarea minţei cu.
-

o cheltuială nervoasă minimă. În condemnaroa interna-

- telor să avem în vedere și partea lor bună.
Iată și o ineheero pur didactică. Institutorul va ob“servi do _ce_variaţio.

a momorici so_bucură .cloşul și-l

va ajută să-și aflo_partioularităţilo do asociaţie po cari,
se poato_ sprijini mai. cu folos. EI va fac I6cţiunilo
a”
“trăgătoaro pentru a deșteptă atenţia şi plăcorea, va logă.
iideilo strâns întro elo făcându-le. priceputo, și se va roîntoareo în mai multe rânduri asupra fiecărui capitul do:

„cunoştinţi. Asupra multor din condițiunile memoriei vom.

-“

reveni mai departe. Să spunom. covă, despro îcpotiție.7

Repaţirea oxact în felul cum s'a făcut primirea,

mecanizoăză cunoștințilo, adică le stoarco tot sucul in-telectua
"și lle reducc la vorbe goale ușor de reprodus.
Do aceia nici nu trobucşte făcută decât acolo
undo a-—

Vom novoo

do mecanizare :. la cetiro câtvă timp, la u-

nele socoteli, la oxereiţiilo do ortografic și altolo câtovă..
Pentru toate celelalte leeţiuni sunt do preferat ropo--

- ţirilo sub formă schimbată. Așă sunt rezumatele, apli-cările, imitaţiunile, tablourile sinoptico, sehiţolo gcogra-

fieo, tablourile eronologico, paralolelo cte. Luerărilo serip=tice cam

acost rol îl și au în invăţământ : acelu, de mai

loace de repețire modificată.
Poeniiii

mmm
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Jeproducerea.

Păstrăm

câteodată idoi fără să le

--00—deabia a3ar Ie recunonștem,

putem reprodu-

când nf36 fatițișază

încă odată. Ba de multe ori roeun
nici oaşterea nu somai
întâmplă. Cunoaștem din Psihologie exomplele clasice,
cari ?nvoderează mai izbitor acost fapt. În asemenea
“cazuri materialul mintal rămâno fără maro folos pentru

“cultura individului.

Roproducerea atârnă în primul loc de păstrare, to“tuși cu acelaș material ca so face mai bine în unele con_
'dițiuni decât în altele. Sub stăpânirea unei emoții, la a-

tingerea unei asociaţii mintalo sîrânso și îmbelșugate,

gândirile noastro so desfac și so lumincază cu ușurință;

ceia co-a fost bine prieoput,

ceia co no osto mai fami-

liar, so repiodueo mai lesnicios. Dacă dinpotrivă sun-.

“tom ostoniţi, chinuiţi
d giiji sau slăbiţi do lipsă, dacă
mintea a pordut doprindorea do a invioră impresiile,

do a munci și a luptă, ideile se amintese nespus do grou.
Elevii au în această privință o oxperi6nță bogată.

'Cu co silă morgo cartea la *ncoputul anului, după două

luni de distracţii

şi do noluerare, ce greu

cunoștinţilo la examen, când

se amintese

își simțose capul

istovit

de muncă și nesomn, și co lesno so fac toatoîn timpul
“anului.
Deasemoncă ci știu cât de ușor se memorizoază dimineaţa și cum scara, acceaş muncă so faco cu
“Anevoo. .

Să

„nu socotim roproducerea ca o lucrare mecanică,

rea o simplă rceditaro a âctălii piizăiioi.” Poârte adosea

“ea contribue la priceperea definitivăa unor idoi, la des-

“coporiroa nuânţolor degândlair
stabili
o;
rea do noi ra-

“porturi şi doei la imputernicirea păstrărei, chiar fără in-

dervenirea: profesorului.

i
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Localizarea.

Determinarea amănunţimilor primirei so faco cuz.
vrâsta tot mai succint şi mai prescurtat. Prin această;
cconomie de forţă sc învedorcază coa întăi slăbiro a me- morioi. Mai târziu so ivesc , incapacitatea do a păsir ă și

înfino greutatoa de a roproduco colo știuto do mult: -

Coia ec-i mai însemnat in locâlizare;” după cum.
spuneam şi mai sus, esto procesul inconștient po urma
căruia so formează acele cadro fundamentale alo gândi roi noastre : idea do succesiune şi deci acoa de timp și
do cauzalitate, idea de cooxistenţă şi doci acea de spaţiu..

În cultura momoriei dascălul va avoa să so călăuziască do următoarele principii. Să nu osteniască memoria—nu putem ști în ficeo caz pănă undo dânsa arrozistă—şi

?n consecință să nu o puo în joe decât; pen-

tru idei folositoare. Să desvolto diferitelo variaţiuni alomemoriei în proporția valorei lor pentru cultura, goncrală
a individului și pentru profesiunea po care acesta o.

urmărește. Si controleze cum localizează, copilul. Nu
susținom prin accasta că profesorul să siliască pe elavi
a-și

fixă în minto amănuntele

do

mică

insomnătate:.

când, de unde şi cum au primit fiocaro impresie. Cerem
numai ca cl să controlezo po ficeare copil dacă loeali-zează exact, iar cu acol caro greșeșto, să stărue pănă
când capătă deprinderea oxactităţei în determinare.

Mijloaco didactice spocialo pentru
rioi nu oxistă

şi nu pot există.

cultura

Învăţarea

memo---

versurilor,

a

numelor proprii, a datelor istorice . . . nu pot folosi de
cât momorizărei ușoare a versurilor, a numelor și a ci-frolor . . . Ceia co înrâuroșto și îmbunătățește memoria.
moștenită esto modalitatea memorizărăi Și nu "felul ideilor...

N

|
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$ 3. Atenția.

Înainte

de a ccreetă facultăţile de prelucrare e de

*novoo să vorbim despro atenţiune, a cărei insemnatate:

-e de intreaga iumo

recunoscută. Muncă

mintală se faco

mai spornică cu ajutorul atenţiunei, facultăţile intelectuale;ca și cele moralo, capătă sub imboldul ci o in-

" “tensitato îndoită.

Putem zice că întroaga activitate ome-.

noască osto imputernicită, ba chiar fundamental
ficată de cătiă dânsa.
Atenţia

nu esto o luerare

îăcdi
|

intelectuală osebită,

ci

un efort mai maro al nostru, o onergio specială în a- daos, o mărire de forţă a fiocărei lucrări. Ea reprezintă
„ condițiunea specială—cea, mai bună—in care 50 face
activitatea omenească

şi o modalitate în doosobi de prielnică

„pentru izbândă, a acosiei activități.

PE

Privim înaintea noastră fără să vedem mare lucru.

Doodată no fixăra mintea

oxelusiv întwun loc şi deose-

"bim lucruri și însuşiri pe cari nu lo bănuisem cu o clipă
mai înainte..
|

Auzim în depărtare un glas ncdeslușit. Când as„cultăm cu bagare do seamă, recunoaștem că
e vocea unei anumite persoane, că vine din cutare direcție,
că se”
: apropie sau so depărtează.
|

Ascultăm a leno explicarea unei lecţiuni. 'Totul ni

“se paro indepartat

și străin. Deodată

no simțim

atrași

„ de cele spuse și numai de ele: idoilo, mai adineaori nebuloase, so iuminează, devin pricoputo, se fac ale noastre
“proprii.
|
„O supărare la caro ne gândim

nocontenit ajunge

- de nesuferit, un seop pe care-l urmărim cu stăruin
ță e,

„Pe jumătate ajuns.

o

|

| “Împrăştioroa forţei mintale o numim distracție, în- .

„cordarea și concentrarea ei, atențiune,

Atenţiune

numim
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deci starea suflotească în caro diferitele lucrări psihice
capătă energia cea mai mare și tot cu acest cuvânt
numim și sporul do energic al acostei lucrări,
_
Ca stare sufletească atenţia so manifestă în mod caractoristic atât în oxpresiunoa foţoi cât şi în modalita-.

tea_do conștiință. Manifestarea ei oxterioară ni o tutu-.
Tor cunoscută : incordarea mușchilor, coia co dă corpu-

lui o ţinută solomnă și

aproape aspră,

și imobilitatea.:

prelungită ori ropețiroa oxagorată a unor mișcări sim-.
ple, unitorme și nostăpânito; strălucirea extraordinar
ă
a ochilor; „exprosiunea particulară a. figurei.
” Sufloteşto atenţia so caracterizează prin sonsația
:
unoi puteri mai mari și prin succesiunea la rând
a ide-

ilor. Po când obișnuit

noi putem gândi la: mai multe.

Incruri deodată—4, 5 impresii pot fi oricând simultaneu,

conștiente
— în staroa de atonțio idoilo, fiecaro mărită
și oxtraordinar împuternicită, ni se înfățișează câte
una.:,
Do aci și numirea de stare monoideică do i so
dă știin-

ţificoșto:

Maia

O altă caracteristică psihică a atonţiunei esto că Sue
cosiunea stărilor de conștiință so faco numai pe baza.

asociaţiunilor

logice. Pe când

în starea do neatenţio

tre-

com do multe ori de la o idee la alta după logături
în-.
tâmplătoare, în acea, de atenţie, singure raporturilo
lo-'

gico pot aduce schimbul ideilor.

”

Deosebim atenţiunei două însușiri : intensitatea
sau,
încordarea şi durata. Prelungirea maro a atenție
i e semn.
de maturitate intelectua—de
li 'caro nu toţi oamenii ma-,
„turi pot da dovadă—intensitatea, caro poate
fi do toate

gradele la orico vrâstă, ajungo

gerări

bolnăvicioase.

câte odată pănă la exa-.
|

Nu oste o stare obișnuită atonțiunea, de aceca
no.

şi obosoște în grudul cel. mai mare. Ea oste
aceca care,

dă. naştere sleirilor intelectuale, nu munca propriu
zisă,,

—
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Cu cât intensitatea o mai mare, cu atât în mod firesc durata dovino mai scurtă... Idealul pedagogie ar fi
o deprindere cu prelungirea atențiunoi, împiedecând ca
intensitatea să ajungă prea mare. Asemenea stare e adevărata temelie a muncei statornice și sănătoase. Încordarea extromă poato fi „prielnică în cazuri excepţio-

nalo, pontru aflarea do raporturi neștiuto, pentru născociri, pentru descoperirea

mijloacelor do scapare în pri-

mejdio ote, dar ca stare obișnuită ea e absolut istovitoare.
Schimbarea deasă a obiectelor do învățământ, întroducorea gimnasticei ca, trecoro de la o lecţie la alta,
sunt mijloăco obișnuite pentru a înviora mintea, adică

a susţineu și întreținea atenţia. Să nu le folosim prea mult
însă, Teei dăcă 6lo” dau viociunea, tot elo duc şi la o
acuitato exagerată a atenției, de caro trobuo să no ferim.
Din punct do vedero podagogie, deosebim atenţiu-

SQ—noi două forme : vroită și nevroită,
|
Numim novrSită atenţia caro o determinată do intensitatea, impresiunilor—in special a celor externo—acca a cărei direcțiune nu e dată do propria voo a individului, ci do circumstanţe şi factori

din afară.

Așă o

cazul in copilărio. Mintea esto atrasă când într'o parte
când în alta, fără să so poată impotrivi. Impresiilo_ pu-._
ternico, darul do_suggestio al profesorului, sun singure
în staro să o stăpânească și să 0 “fizoze într”o direcție
anumită. [ar dirocțiunea, în caro firesc so simte dusă a-

tenţia fiecăruia, o hotărâtă do sonsibilitatea, specială, do

aptitudinile înnăscute.
Deo aci novoca

do a feri

|
po copii în timpul lecţiu-

-

nilor de tot ce i-ar putea indopărtă do fondul oxplieației, do aci novoeca de linișto.în elas, dooanumită așe-

„zaroa elevilor, aşă ca ei sii nu s0 distrozo unul po altul,
- de îmbrăciiminto și rechizito

uniforme ete.

Tot pen-

tru acelaș motiv o'doe dorit ca pereții eclaselor să rămâe

albi
și fără tablouri.
Pe

N

—
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Cu vrâsta, copilul capătă deprinderea do' a-și observă și stăpâni gândul și, ajutat și de disciplina impu-—

să de viaţa
at

ajungo

școlară și de vepețirea stărei de atonţie n6să
să i poată

impune

minţoi lui şi direeţia

însă putoroa do stăpânire proprio

în

so
s “înfiripează” po *nce-—

tul, despre o atenţie voluntară nu putom vorbi înainte

do 10— 12 ani, nici chiar la copiii cei mai bine desvoltaţi..
'Troceroa _de ]a_atonţia_involuntară_la cea _xolun=:__
tară_so faca. po. nesimţite şi_se datorește prelungirei tot
mai mari și vepeţiroi îndestul de dese a stărei do aten-.ţio novroită. Talentul de vorbă al dascălului, folosirea.

procedeurilor celor mai apropiate do felul de a gândi al

copiilor, ca și acoa a unui material didactice potrivit, o-.
rânduirea metodicăa ideilor,digresiunilo cu scop do
a

odihni

în răstimpuri mintea,

cte, sunt mijloacele

mai

de a fiî atenți când vroim Şi cât or oim, însuşiri

cari

de căpitenie pontru susținerea - atențiunei nevroite
și'
deci pentru pregătirea celei vroito. Căci cocia co urmări
m
în cultura atenţiunei esto:1) puterea de direcționare,2) apti,
|
tudinea'

aleătuese tocmai atonţia voluntară.
Exereiţiul cel mai-bun pontru a începe educația.
atonțiunci sunt dexterităţile, fiindcă ele cer muncă pre
a

lungită” dâr nu intensivă. Elo ar trebui i să predomine;
impreună cu munca „fizică, în tot timpul cursului. _Pri-,

har. Am proveni astfel și suprânatiuica Şi desgustul pen

tiu carte, do care sufăr toate inteligenţile co nu so râdică deasupra mijlocioi. - Acest desgust este o urmare:
firoască. Orieo activitato care no cero slorțări iprea mari,

no devino antipatică, no răsvrătește și no împinge să:
fugim de dânsa. Si spuţini copiii cari inainte do 10—42:
ani să poată urmări o muncă pur intelectuală fărăo
sforțare

neobișnuită,

Să

nu ne minunăm

deci

dacă 70|,

din școlari noștri, de *mdată ce-au trecut ultimul oxa5

—
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men, aruncă, cu groază cartea și tot co le amintește şcoala.
E nodrept să se deio toată vina în soama institutorilor,

vinovaţii sunt mai mulți.

$ 4. Generalizarea și Abstracţia.

Impresiile primite prin simţuri, fio singuratico fie
asociate, nu' se păstroază, neschimbate, ci se contopese

și se modifică. Cele identice se suprapun formând o sin-

gură icoană, mai puternică, decât fiecare din cele ce
au
alcătuit-o, cele asomănătoare își contopesc partea comuni, Se 'ntâmplă astfel cu materialul primit o eontinuă dezagregare : elementele comune contopindu-se al-

cătuesc. o singură imagină putornică, o veprezintare unică ;
acele do deosebire, rămase palide! şi fără sprijin in
conștiință, so tot slăbose și dispar, po măsură ce se.
?nmulțese impresiile primitive. Așă iav_naștere noțiuni
le,

cari la rândul lor se transformă și devin din ce în co mai!

generale, cu

vidului,

cât sporește

Acest proces do

oxporiența sau

dozagrogare,

tărire, este” absolut inconștient,
conștienț.

cultura indi-

de contopire și

în-

deși îl putem face și

”—Noţiunilo so deosebesc în conerete şi abstracte după

cum

toare

ole sunt reprezintarea unor obiecte de sine stătăîn natură,

sau

numai

acea

a unor însușiri.

Ast-

fel noţiuniledo om, casă, pom, sunt concrete, acele de
alb, mare, îndepărtat etc, abstracte. Procesul de continuă modificare se oxereită și cu unele și cu altele
în

tot cursul vioţei, indrumând ideile noastre spre forme:
din ce în. ce mai largi, dar și mai schomatice.
E
Un proces idonti
so 6xercit
c ă asupra materialului

mintal al omonirei, în intreaga ei

deosebiri

evoluțiune,

simţitoare între ideile osebitelor

punând .

generaţiuni.

—
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Noi, bunăoară, gândim altfel decât bunicii noștri și cu
atât mai osebit decât coi ce au trăit în veacul trecut,
sau încă po vremea lui Ștefan.
DE
Formarea noţiunilor concrete se numește Generali-

zare, acea a noţiiiiilor abstracte, Absbracțiune AcOStă lacrări, foarte asemănătoare între ele, prelucrează. mate-

rialul de gândiro'do care se vor folosi faculţăţile de combinare propriu-zisă, Judecata, Raționamentul şi Imaginaţia
creatoare.

.

.

.

|

Atât noţiunile cât și combinările lor mai simple în *

- judecăţi și raționamente,

le numim

obișnuit idei,

Generalizarea, şi. abstracţia sunt influonţate.cu de=.

osebir
de cultură
e : Trobuo să recunoaștem însă că oterizarea

intuiţiilor în noţiuni so face. mai lesnicios, mai

repede și mai vizibil în domeniul ştiinților, decât în _acel alliterilor. Generalizările și abstracțiilo în artă și li-

teratură sunt mai puţine, în gonero mai greu de urinărit şi chiar do surprins, propriul artei fiind tocmai dosvăluirea și desfășurarea din belșug, cu scop de a:
da

impresii plastice și sguduitoare. În artă ideile generale .

Sunt numai un simbure al complexului do amănun
te
sensibile. Pentru aceste motive, dar numai pentru acestea, pedagogii sunt îndreptăţiţi să susțină că educa-

ţia ştiinţifică esto cea mai potrivită să deprindă mintea

cu treptatul suiş spre abstracţiuni.

|

Să nu ne ?nchipuim însă: că generalizarea „Şi abtracţiunea preced numai de cât judecata, raționamentu
l

și imaginaţia.Se ?ntâmplă că cercetăm o sumă de im-,
prosii numai ca să descoperim 6lemontele esențiale,

singurele cari merită să alcătuiască cupiinsul unei no-.

țiuni. În asemenea caz facem un şir de judecăţi şi. de.

raționamente, pentru a obţineă de'abiă-0-H6ţitins RE

petăm coiă ce am spus și mai sus. Lucrările inteleetu:

|

—
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ale, deși nu par toate deodată, se arată curând în
conștiință, dar se arată sub o formă rudimentară. Ani
de zile le trebuese ca să treacă do la forma simplă cu

care încep, la acea complexă a vrâstei mature. La mulți
indivizi unele, dacă nu toate, rămân viața întreagă sub
forma primitivă şi simplă din copilărie. În acest mers
spre perfecţionare ele se sprijină și se ajută reciproc. Nici

una n'ar ajunge la deplinătatea de caro co aptă, fără
conluerarea celorlalte a tuturor.
„:
“Mijlocul didaetie cel mai potrivit pentru desvolta-

rea spiritului do abstracţie sunt, după cum s'a spus,
științile, cuprinzând în această grupă și aşa numitul
învățământ intuitiv. Dascălul va urmi
urmări cea noțiunile
copiilor să se formeze exact, atât încuprinsul cât și în.

“sfera lor. Pentru -acest motiv el va merge pururea foarte
încet. Dacă o adovărat că

noțiunile Sunt. mai prețioase

pentru propășirea intelectuală decât reprezintările și
intuiţiile, să nu perdem din vedere că. generalizarea.

pripită este isvorul tuturor ororilor, _că ea este şi teme-

lia Suporfioialitajei.

5 5. Judecata şi Raționamentul.

. Stabilirea raportului dintre. două noţiuni este o lu-:

crare numită Judecată,

tatului

accstoi operaţii,

dar tot judecată zicem şi vezul--

produsului ei sufletesc, anume

unităţei
ăței de ggândire alcătuită din două noţiuni legate prin-

tunraport, Se "ntâmplă că pe lângă cole două noțiuni

constitutive, numite după cum știm subiect şi predicat,
să intre în cuprinsul acelecași judecăți și alte noțiuni.
Judecata so zice atunci destoltată, iar noţiunile secun-

dare numite în Gramatică coiiplimonte şi atribute, slu-

jese să

hotărască, să tărmuiiăscă—

sunt - prin- -urmare-

simple doterminative-—po cele principale.

”

—
Când între
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două noţiuni

arătăm însă mai

multe

raporturi, judecata devine cosiSăi
pl
coiiij
ez
uisă-”
ă În re-

alităts
că e-niimmai o înmănimehiere de mai multe
judecăţi. Ceia ce hotărăşte aoci numărul judec
ăților din-

tr”o gândire esto numărul raporturilor
și nu acel al no;
țiunilor, iar deosebirea între o judecată
simplă și una desvoltată este exclusiv.în privința_gradul
ui_lor_de_ge- __

neralizare.

a

a

Cea mai inaltă cugetare Gmenească, ca și
coa mai
obișnuită oglindire mintală, nu-i decât
o închegare, o
combinare de noţiuni fie între ele, fie cu repre
zintări, cu

sentimente și" porniri, în asemenea unităţi

în judecăţi.

de gândire,

Acostea pot sta izolate, neatârnate,

după

cum se pot combină la rândul lor eu
alți întregi, în
alte totaluri suflotești, cu gândirea mai
complexăși mai

nuanțată, în fraze,

apoi în creaţiuni poetice,

didactice,

ete. Dintre toate formele. relativ simple
și distincte ale
cugetărei, judecata esto cea mai lesne
do deslușit în

conștiință. Pentru acest motiv ne
slujim do dânsa ea
punet do plecare în orico analiză
a gândirei, fio în stu-

diul Gramaticei, fie întmacel al Logicei.

|

Când raportul dintro două noţiuni este așa

zibil, încât mintea acăstiă 4] prinde dintr'odaiă, do vis0 alcă-

tueşte

de la sino forma de gândire natiuită
Judecată. Dacă

insă raportul dintre două noțiuni, nu po
at
fi aflat
e fără
mijlocire, fără ajutorul unei alle noţiuni, atunei ia
naştere o comb

inaţie mai complexă, având drept elem
ente constitutive imediate judecăţi—cel puţin trei
la număr—și

care combinare

so numoște

Raţionament.

a

“+ Numirea -do raționament arc iarăși două
înţelesuri,
acela do lucrare, de activitate mintală oscbit
ă, și acela da
„produs al lucrări, când însamnă o comb
inaţiune speeială, anume acea aanor noțiuni combin
ate
mai întăi în judecăți.
intind
e

scați

-

Acestoi luerări de stabilirea raporturilor. îndepărtate,
atât do îndepărtate că nu se pot află fără mijlocitori, îi

deosebim două forme, Uncea i-am zice useendeulă, celeilalte descendentă, după cum mersul esto de la noțiuni con„erete și:doterminațto treptat spre altele tot mai generale,

sau invers, dela noţiuni largi și cuprinzătoare
cătră al-

telo speciale şi individuale. Cca dintii formă so numește
obișnuit inducţie, cca de-a doua deducție, iar combinațiunile de idei corespunzătoare lor, "raționamente înduetive
și silogisme.
—
| "Asupra

expresiunilor

de .analiză şi sinteză

între-

buinţate în acelaş înţeles, logicianii nu so împacă: unii
numesc. analiză inducția, alţii. deducția. |
N6 vom opri aici cu cercetarea, raţionamentelor, pentru a nu repetă cele învaţate în Logică, și: vom trece la

observațiuni pur. pedagogico.
Obiectele

do învăţământ cari exercită

în deosebi

puteroa do raționament; sunt Matematicelo, Știinţele_experimentale

și cele sociale. ȘI do oaro co studiile sociale

cer căltirăpregătitoare
întinsă și poate chiar mai multă
„perspicacitate, pentru şcolile primare și secundare inferioare, întreaga răspundere a culturei raţionamentului rămâne grupelor două dintâi.
"Matematieilo formează, spiritul do „deducție,științilo oxperimontale. pe cel dele_inducție. Tot atât de necesare pentru propășirea minţei, cele două înfățișări ale
raționamentului

au roluri

deosebite:

una

corectează

și

află, cealaltă controlează și verifică; una descopere şi
inventează, alta aplică și perfecționează. - Ceia ce trebuește riguros cerut, institutorului, ca și profesorului
se-

„cundar

dealmintrelea, este asimilarea, perfectă a meca-

nismului fiecărei formo_ de raționament, €&st6 difeiențiarea desăvârșită a acestor două modalități de gândire şi

folosirea lor osebit și cu regulă, potrivit naturei ideilor din

N

fiecare caz dat. Un raționame
nt inductiv trunchiat ori
terminat în silogism, cum prod
uc minţile nedisciplinate,
este pontru cultura intelectuală
o croaro totașă do gi0solană, ca și: judecata falșă ori
rău construită, ca și nofiunea- neesactă, ca şi sensația
rău localizată. Iar înlocuirea unei forme prin alta,—de
și rezultatul practic poate
rămâncă acclaș—mai ales când
această înlocuire so face

sistematic in dauna uneia din ele,
este

vedere

educativ, o greșală ncingăduită,

din punct

de

Dacă profesorului de Matomatiei
i so ?ntâmplă

rar
să amestece indueţii pe unde
nu trebuese, aceasta vine
de la faptul că științilo matema
tico,—celo mai vechi și
cu

cel mai restrâns câmp de cercot
aro—au ajuns la a:
sistematizare, la 0 organizare aşa
de înaintată, încât metoda do predare, de clădire, so
confundă așa zicând cu
cod” U0- co

că

În trăsături generale, asimilareîn
a Ma- _
tematici nu so poate face decât
întrun singur fel, într'o
anumită
suecosiune, iar accastă succesiune a
fost fixa

tă.
„de însiși întemectorii acestor
științi. Așa fiind, un profesor
de Matematici

„ materia,

iar

nu

poato

fi prost decăt dacă nu știe.

doosobirilo do la bun

la mai bun le dau
fineța şi cultura psihologică, sârg
uinţa și munca conștiincioasă

,

Nu

|

|

tot acelaș lueru so *ntâmplă cu celo
lalte ştiinţi.

Nămolul do cunoștinţi și orga
nizarea lor mai slabă, face
cu putinţă fel do fel de așezări
ale cunoștinţilor. Multe.

din acestea pot fi bune, dar mai
multe rele. În aceste
stiinți trob

SUB

uese

dascălului

pri6 și mult mai Fit

expl
de ic
co prof

pătrun

derm
e, rea cercetar
e proe Cme ae teama
pregătire podagodică.mama Ace
asta no

ă”
esorii buni do Matematici se ?nmulțese-și do co institutorii predau
toţi îndestul de cuviincios și Arit
metica, și Geometria,

lelalto ramuri de

pe când în

invățământ perfecționarea,

toate ce-

didactică
so fâco încă așteptată—în marea
majoritate a cazurilor

mai

9

[i
+

—și la profesori şi la institutori. În știinţile sociale complexitatea fiind mai. mare, rătăcirea e şi mai ușoară.

Nu e departe vromea când Matematicile erau pricopute abiă de 10%, din elovi. Accastă lipsă se datoreă

ignoranței institutorilor noştri. În Matomatiei fiocaro cunoștinţă se
so sprijină po altelo și dacă inoclelo” Antericăro

lipsesc, gândirea nu poate pâși. mai doparte, Asttel fiind
ică.

o pe ama

Cui un
ia tncopul rău în

această

ramură, pr icoporca

Matomatecilor
or dovino cu noputinţii la toate intoligonilo
ce nu se ridici simţitor deasupra mijlocici. Do aci a
| luat naștere” părerea, greșită pe doantregul, că Matema-

ticile cerr inteligonță, sau că olo presupun un talent special. Lucrul poate fi adevărat pentru abstracţiunilo absolut superioare, po când Aritmetica, Goomotria și Algebra au nevoo oxeluziv de un început sistematic și inteligent. Dovada o avem și ?n faptul că totul sa schimbat,
do indată co pregătirea institutorilor noștri a fost mai
îngrijită.

Din vremurile când

peatra do

Matomaticilo orau socotite

?ncorcare a intoligonţei,

lo-a rămas

ca

acostora

un prestigiu, absolut disproporționat cu valoarea lor 6-

ducativă, şi ?ntru câtvă dăunător.

Felul

lor special

do

cerestaro și do predare străbate şi so 'nfiltroază
în cololalte ramuri do învățământ, acolo chiar unde nu are co

căută. „Cum ave să fie clima în cutare țară 9 „Ce producțiuni avem Să găsim 2* „02 formă de guvernământ trebue să
aflăm 9* „Ce temperatură avem să constatăm dacă ferbe apa 2%
Cum ave să fie prin urmare aparatul respirator la ?.%. „Cum

are să fie deci revoluţia de lu 1848 în ţările române ?* Iată
întrebări culese din. oxplicarea_unor „profesori ziși buni.
Dar

asomenca întorsătură

do

gândire,

pentru

cine-și

Gă exact seama, esto o adovărată falșificare a minţei | Is-_
—
tovia, Goografia şi Știintilo_ no dau ccia ceeste în natură.
*

—
Cu
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elo căutăm și aflăm cum

—
s'au petrecut

şi so potrec

lucrurile în realitate. Știinţile reale dacă întrebuințează,
„ deducţia, o fac numai ca un mijloc de a verifică teoriile,
de

a învestigă

și a

organiză.

Bun

instrument

do. Sis-

tematizare în mâna intemeotorilor, invontatorilor şi construetorilor acestor ştiinți, dedieţia, nu poate îLunn pro-

do Logică și o încalearoo a unor principii fundamontalo
de Psihologie.
,
Mai mult. Deducţia nu e nici raționamontul col
mai firose, ea nu e drumul cel mai dropt şi mai simplu
al gândiroi noastre. Numai în cazul când, dintrun mo-

tiv sau altul, nu putem află adevărul direct, pria

țuri sau judecată, numai

sim-

atunci alergăm la deducție.

Iată de co socotim noi că'n șeoalole de cultură generală,
și cu atât mai mult în cole do cultură elomentară,. ar
fi do urmărit, sistematie o preponderență a inducției asupra doducţioi, şi nu contrarul. E o întrobare dacă n'a
sosit vromea să strigăm împotriva abuzului co se faco cu
Matematicile, tot pe cât s'a strigat odinioară în contra

celui cu limbilo elasice.
$. 6. Imaginafiunea.

Activitatea

creatoare

Puterea

se

creatoare.

consideră

obișnuit

manifâstare intâloctuală unică şi se numește

ca o

Iaginaţie

sau Închipuire, adică reproducere în icoane şi iniruchipări: Cu toate aceste, puterea eroatoare,
“forme, trobuoșto Osobită, do Tmazinație,

Inerare de ororsau

gândire

în

- imagini. Dacă ambelo manifestări intelcetuale _s0 "ntâl:
nesc în producerea artistică, nime
Doo

-

nu poate tăgădui

că

—

4

ele există și singuratice. Noi lo vom studiă pe amândouă

în acelaș eapitul, pontru a no conformă programului, dar
le vom deosebi chiar de la început.
IÎmaginațiunea.

Aseultăm spunându-se povoşti : vedem chipurile:
mândre do Feţi-Frumoși și Cosinzeno; stăm do faţă, la
lupta voinieilor cu smoii; admirăm codrii ridicaţi năprasnic, do ruga meșterului

Manolo

să-i oprească D-zeu

pe Anca ?n drum; no mângâem ochii privind punţilo
de aur ridicaten' lungul unoi singure nopți . . . La rostirea vorbelor mintea noastră o copleșită do chipuri,
de

icoane, luminoase

și colorate, pare că ne-am

unor pânze zugrăvite.

această gândire

în tablouri

află în fața

esto Închipuirca : sau

Imaginaţiunea, lucrare care poate aveă două forme
mai
osobite.
|
|
I-a formă. Mendelssohn, întrobat eo impresie îi
Jăsase călătoria în insulele Hebride, so așeză la clavir
și

improviză o bucată mintăătă, Zăgrăvind cu sunote casca

dele spumoa
bataease,
valurilor și sborul greoiu al peseăruşilor. Pictorul X face portretul unui individ, văzut
o

singură dată, și portretul e perfect asomiinător. Maostr
ul

de balet reproduce în combinaţii coreografico, felul

petrecere,
mai

gusturile

departe.

și

slăbiciunile

unui popor.

de

Și aşi
-

|
A pastră imaginelo și impresiile și a le reprod
uce
cu o intensitate Care întrece câteodată po acea
a stărilor

actuale, ceia ce caractorizează Jucrarea din oxomplele
mai

sus aratate, este in fond o operaţiunea analoagă
cu memoria, o aproape o simplă potenţiare a ei. Po
baza acostei asemuiri, pastrarea impresiunilor. _ezierioare în îma.
.
me
aa mea
mm 03 misi
Pi
.
m...
gini şi - tablouri . și. reînv
.
ierea to;je cu puterea stăril
or sufletești .
+

—

5

—

actuale, în loe do a, le supune tocirei inconștiente a ge-neralizăr oi, » se

numește

Imaginaţie

reprezintativă

pro:oductivă.

Sau7e-

Simţul prodotmnitor, acel caro adună celo mai multo
impresii din totalul do gândire, acola e caro hotărăşte și

felul do imagini procumpănitoare în minte şi înfăţişarea
specială sub care cunoaștem și oglindim mai bine lumea.

Forma specială a imaginaţiunoi, muzicală, poetică

sau

plastică, este determinată de modalitatea porecpţiei.
_ Am văzut întrun capitul anterior o trăsătură' de
osebiro intre_imaginaţia reproductivă si memorie. Aci
să arătăm o alta.—Po când rimomoriă Ppăstroăză totul cam
în proporţia în care a fost priit şi oglindoşto apr: oape
întregul şir do impresiuni și idei, imaginația roprodue-

tisă face 9 alegere,inconştionţii desigur, ante aacea a.
şelocţinite”€de” Slemont

cari, închegate întrun

tot, uni-

ficato întrun întrog, so exteriorizoază cu o intensitate.
oxtraordinară, cu toată intensitatea rozultând din con-

densarea, de forţă câștigată po urma elementelor dispărute..
A l-a formă.

O deseriere

artisțică esto cetită

do

cătră doiindivizi. Unul vede cele spuse, le aude, le simte
ca și cum el însuși ar culegeimpresiunile pomonite ;

celalalt urmărește totul cu băgare do goană și bună voinţă, în mintea lui nu isvorăse însă colori și forme, nici:
“graţii şi armonii. Cel dintăi găsește bucata, cetită frumoasă, cel de-al doilea, dacă nu goală, fără "ndoială prea.
lungă.
7

La explicarea unci locţiuni de Cosmografie, elevii

cari văd întrotăindu-so drumurile infinite do astre, pricep.lecţia, acei ce nu pot figură cu gândul incrueişarea .
curbelor măreţe, nu „o pricop.

Avem în față un tablou de o Ruysdail. Pe întindori
nemărginite, un freamiăt ncobișnuit. So apropie furtuna, .
a.

Lia

—
*0 furtună grozavă!

pacilor, din sborul

16 —.

O simţi din încovăerea smerită a co-

spăimântat

al pasorilor, din deosnă-

„-dejdea cu caro se aruncă valurile cătră mal. Tabloul
a„cesta, care deșteaptă unora un nămol de gânduri,
nu

„face nici o impresio celora cari.caută numai colorit frumos.

În „Pastorala“ lui Beothoven puți
simtni
toată in-.
"tensitatea omoțională a poemei și foarte puțini ştiu des
luși colori
cu caro
tugenial
l,ul riuzicaăt zugrăvește na-

“tura şi viaţa tihnită din sinul ci.
„Iată deci că ?n faţa aceloraşi idei exprimate, unele
“minţi răspund cu icoane, cu îintruchipări, altele
cu no-

"ţiuni seci și subţiratice, cu formule aproape goale.
Celo
“dinții sunt fâuritorii do imagini, cele de-al doilea
, minţi

abstracte. .
i

Lucrarea

mintală făcută în cazurile arătate acum în

"urmă, înviorarea unor idoi cari pentru mulți rămân seho-

matico, în forme și colori, în suncto și farmec, a
unor
“noțiuni— schelet, puneroa. în vibrare a unei corzi,
pen“tru eci mulţi novăzută şi mută, se numește în
Psihologie
Imaginaţie determinativă.
Am ajuns aci la deosebirea fundamentală dintre

-omul
do știință și acel do ast Deși Iatro Tliil "167 dă
-a fi nu o numâi d6cât incompatibilita
Leona
rdo. da
te—
Vinei, Bacon, Goethe no-au dovedit-o—la cel dințăi pre-

-domnirea gândului

o au generalizarea și abstrac iunea,

da col din urmă, imaginaţiunea.
„ Aceeaşi deosebire

0 găsim şi ?ntre simplii muritori.

|

„Marele număr din oamenii cuminţi, linistiţi, muncitori,

chibzuiţi, practici, modoști, nu datorese felul lor de a
“fi, decât lipsei desăvârșite do imaginaţie,—nici decum
„unei virtuţi speciale. Asemenea indivizi pot fi cetăţeni
„respectaţi și rospoctabili, buni lucrători, gospodari și pă.rinţi buni, administratori harnici, meseriași îndomănateci, negustori și agricultori dibaci—artişti însă, inteli*.

“genţi creatoare, niciodată!
crean
e ari
ae

none re ma Toate

ai

a

ă

.

Oamenii la cari imaginaţia predomneşte sunt ama-tori do lux, de artă, de călătorii, do literatură,
„de îrumos sub. toate formele. Ei sunt elemonto trobu
ineioase__.
pentru desvoltarea artelor, întraeoia, că formează,
mediul

încurăjător, că alcătuese fermentul, stimulentu
l trebui-tor produeţiunei artistice. Dar tot.oi pot formă
și grupa.
rătăciţilor, a cotăţenilor cari nu merită să lo întinz
i mâna,.
dacă rămân nedesciplinaţi, necumpătați,
exeontriei ori.

lipsiţi de serupulo în satisfacoroa pornirilor lor.
Activitatea creatoare.

o

|
5

ST

Din omenirea măruntă și multă aparîn cursul
vea--

curilor

minţi co străbat împărăţia necunoscutului
cu câte:

“două—trei

secole înaintea

contimporanilor;

so ridică

inteligon
alo căror
ţi teorii. şi invențiuni sguduo oxistonța.
a
omenirci ; se ivese puteri de plăsmuire artist
ică, în fața

cărora stau smorite veacurile.

Așă, au fost întomestorii

do religii și marii filosofi, Moisi, Buda,

erat, Platon,'Kant

...

Confucius... So-.

așa au fost fasii cucoritoriîn

ştiinţă, Kopernie, Galileu, Bacon, Newton ....
așa -au.
fost Dante, Shakespeare, Goethe, Remb
rand, Michel-.

Angelo, Mozart, Beethoven. ...
Po lângă aceşti uriași ai concepției,

îi
omenirea a

produs și produce în mersul si intolizonţi
mai modeste,

luminoaso și inăroţe totuși,a căror miciiro este
Zi sli

jiască progresului dropt călăuză ; a produs și produ
ce e-*
nergii incă mai modeste, îndrumători în qifori
te direoți-.

uni alo propășirei comune: Organizatorii

legitoi
i,
pooții
do
talent
,
condu
cător
înţeperit
lepţoriiiai ps”
poarelor, marii artiști, inventatorii,ii desco
păştiinţelor,

mânturilor necunoscute,--cu o originalitate și
un belşugdo producţiune mai mare sau mai mie —
ei sunt acei.

cari -adue izbânda_progresului, întrevăzut de
marii cu--

gotători.

,

—

a

8

—

Această facultate de a prevesti pr opășirea, do a an-'
“tieipă asupra meisului firesc al evoluţiunei, acest da» al

_producerei, al plăsmuirei, îl numim

Putere creatoare.

EL

„reprezintă activitatea do a: combină materialul pprimiti în
formo pănă âtunti necunoscute, a corectă, dei ceia „ce încă,
nu Sa văzul, a scriilă ceia ce încă n'a existat.

Î

:

—- Am considorat: faeultatoa creatoareîn formele. ei
-eblo mai înalte, dar trebuo să adăogim că ca poate prozintă toate troptele.
Deși producţiunile

puterei creatoare pot avea

ne-

numărate grade de originalitate, ele vor trebui osebite
-de simplele imitațiuni, de reproduceri şi copii după mo-

«dele, mai: mult sau mai puţin nouă elo însăși, în cari
“activitatea pusă în joc osie sau memoria sau spiritul de
observaţie.
Puterea creatoare „putând prezinta nenumarate îîna rca

de“la individ la individ,și ca intensitate, şi ca Ttaloare,
mai mulf chiar decât colelalto facultăţi înintelectuale ; iar
“deosebirile au să se învedereze în nuanţe tot mai deli“cate și mai-grou de surprins la prima vedere. De aci
"vor rezultă în mod firesc confuziunile grosolane pe cari
le face: mulțimea iîn aprecierile ei asupra producţiunilor
-omenești..
Dar ce: numim produeţiuni sau creațiuni ?

Sunt indivizi cari,po lângă impresiile po cari le păs-

“inează aşă cum: le-au. primit, adică neschimbate în privința

legăturilor logice, po: lângă: ceia ce realizează + după. mo-:
dele dăte, copiind şi reproducând operele altora, în putterea unui fond: de energic mai mare decât cel obișnuit,
simti o: pornire, adosoa! novroită—câteodată chiari incon„ştientă—do a. „schimbă, de a modifică, de a înlocui pri

«altele, multe: din: asociaţiunile de idei și do impresii ca
pătate din afară, o pornire de a legă materialul sufle-

tose în alte combinaţii, în alte aşezări, în alte întocmiri. Cână
acoastă pornire e firească și nu impusă do dorința de
a
fi original cu orice preţ, ea reprezintă darul de a
află

raporturi necunoscute pănă atunci, do a stabili asociații
- de Sei
culte încă, de a inlocui lucrările obișnuite

cu altelo iai lesnicioase, mai potrivite cu condiţiunile

de traiu date, sau macar mai ademenitoare prin elemen
„tul de noutate po care-l adue. Asemenea zeinnoiri ale
gândirei omeneşti de numim, creațiuni, sau producțiuni origina
le.

iSenţeloge că ?n totalul producţiunilor "Omiieşti “von”
”

distinge diferite grade de nou, do frumos, de bun,
dea"-devarat. Căci nu-i destul ca înfăţişarea introvului
să fie:
nouă, mai trobue ca raporturile stabilite intro idei
se
ni 'steo în răsboiu cu adevărul, mai trobue ca frumos
ul
să nu vie în conflict cu_felul nostru de a concepe_mo-

rala oxistoațal,

și concâpţiile

Dar,

po

când

raporturile

de

adevăr

morale se modifică foarte pe incetul în.

«conștiința omenească, cu înfăţişarea sensibilă a lueyuri'lor—la, care se referă și ceia eo obișnuit numim frumos
—ne deprindem şi ne plictisim curând. Do aci
nevoea
pentru artă, și tot ce ţine de dânsa, de
a produce ne-contenit, de a produc
fără răgaz
e
și a da în toţ momen-

tul, macar ilu
uneizia
note nouă în combinările de elemente
sensibile, —po când substratul sufletosc, care
alcătuește și
miezul și motivul de existenţă al artei, rămâne
aproape

acelaș, ba poate chiar fi identic în creațiunile
mai multor

„veacuri, fără să-și piardă niei insemnatatea, nici
puterea
lui do sguduire,
Dacă analizăm activitatea

|
numită putere creatoare,

vom găsi-o compusă la rândul ei din cel
puţin două
lucrări : una de alegere, de selecțiune, alta de
arinonizare,
de aşezare, de organizare. Căci creațiunilo
omenești, ne.
gândim desigur la acele cu adevarat superioa
re, sunt mai

“mult decât produsele întâmplătoare ale unei
concopțiuni

—
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caro trece, „Faust“, opera lui Rubens, simfoniile lui Bee-.
thoven, planurile do răsboiu alo lui Napoleon, Motafiziea.
lui Platon ori legile lui Solon, sunt întregi puternice constituiţi cari nu se pot desmembră, sunt armonii de gândire ce nu se pot schimbă, sunt organisme sufletești menito să-și trăiască traiul, cama se găsesc, întocmai fiinţilor

plămădite de natură,
Întăia lucrare, „Cernerea

în
întregului, avut. suflotese și.

alegerea idoilorpe baza raporturilor. mai strânse pentru
momontul dat și in vederea întrogului menit să ia fiinţă,
înrâurită de spiritul critic și do fineţa do discernământ.

a autorului, esto ui proces de analiză.

A doua, ordona-

rea materialului, după insemnatatea și gradul do generalizaro al fiecărei idei, apoi inchegar ea și armoniza-.
rea întregului capital îîntrun „toț. uni6, "este. un. pi
sintetic, Acest din urmă “constitue adevarâtul talont înnăscut,

adică lucrarea mai puţin supusă stăruinței și vro=:

inţei individuale.
Analiza, esto

-

|

cunoașterea
Și. determinarea
rm im
e a

în. amă-nasca

nunțimi gem
â cuprinsului_
1 unei
opore, sinteza o înjhobarea.
gamma tinte
ae
aaa cae e în
întregului şi susţinerea reciprocăa părţilor. constitutive.

Aceste procese po cari le-am numit “analizăşi sin
teză nu stau însă în proporţii egale în fiece produoţi-:
une. În cercotările

mărunte

de laborator,

de clinică,

în.

acelo didactico și sociologice, în studiile asupra produc-țiunilor artistice sau a fenomenelor izolate din natură,.
predomneșto analiza ; în sistemele filozofice sau în ere-ațiunile artistice sinteza e pioetniparicare.

|

„Să nu confundăm îinsă operele do creațiuno. cu lu-:
crările de vulgarizaro său adaptare, deși intro dânsclo pot:
există înciucișări multe.

Lucrarea

do

vulgarizare

este:

ajutorul po caro inteligenţi mai pătrunzătoare il dau"
celorlalte în priceperea cercaţiunilor originale. Asemenea.
rol aro profesorul, tractatele didactice, critica, presa în: N

—
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materie artistică şi științifică, ete. Şin
lucrărilo de vul-

garizare

se care oarecare dar mărunt de creaț
iune, anume:

acela de a înlocui raporturile prea, noi
și prea îndepărtate,
cu altolo de aceeași natură dar mai accesibile
mulțimei.
Vulgarizătorul este treapta așă zicâ
nd care înlesnește:
urcușul tot mai sus al minţei obișn
uite.

De oarece distingerea noului presupune cuno
așterea
deplină a vechiului oxistont, iar apreciarea
valoarei reale

a acestui nou coro o sensibilitate inte
lectuală și artistică, co nu se poate căpătă decât prin
îndelungat exerm
cițiu intelcetual, pentru lucrările do
vulgarizare,în spe- e al
cial

pentru critică, so core cultură
pentru creaţiune chiar,
|

mai

întinsă decât. Ti ,
E ete
vi

Între, vulgariz
și eren
arţiun
e,e, propriu zisă, ste

după părerea noastră, arta dramatică și acea
a înterpreților:

muzicali
ca

sau concertiști.

Col mai maro

artist dramatic,

și cal iai genial virtuos muzical, stau totuș
i mai joș
docât marele poet, sau compozitorul mare
pe care-l interpretează.

Formele putevei creatoare,

Să corcetăm materialul folosit în diferitele
creaţiuni

omenești, pentru a deosebi formele mai
caracteristice ale
puteroi creatoare.

1)

În invenţiuni, descoperiri, sistemo filozofice, pro-

ducțiuni industriale şi teorii ştiinţifice,
sensaţiile intră
în foarte mie număr, iar sentimentele
și acțiunile, 'a-

proapo de loc. Elemente constitutive sunt
noțiunile, aşe-

zate câteodată în combinațiuni vortiginoase,
dispuse
şi orânduito in simotrii adeseori artistică. Nenu
mărate

trepto

de valoare putem deosebi şi?n aceste produ
cţiuni,

după originalitatea concepției, după gradul
de generaJizare al noţiunilor, după utilitatea şi nouta
tea compua

iC

[

—
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sului. De la o lucrare do laborator și pănăla sistemul
„ filozofie al lui Darwin, do la invenţiunca unui formular

do condici și pănă la doscoperirea lui Pasteur, gradele
sunt infinit do multe.
|
|
Acoastă formă a putorei creatoare se numeşte obișnuit Imaginaţie combinativă ştiinţifică.

9) CroaţiuinilS Ta
ia căii ăcțiunilo, adică ideile exteriorizato în mişcăi, sunt totul, pe când s6ntimentele şi.
ideilo'răniâii olorionte secundare, sunt relativmai simple
şi mai la îndămâna marei mulțimi decât acele pomenite
mai sus. Aşă creaţiuni sunt lucrările de: administraţie,

de organizare, do conducere; în" diplomăție, în armată,
în școală ete. Cele mai sus po treapta invenţiunei din
această grupă sunt sistomelo de legi, organizările poli-

“tico-sociale, cele. religioaso şi planurile do răsboiu.
Puterea
Imaginație

ercatoaro sub această înfățișare. so numește

comVinativă

pr actică.

"3 Înoporolo do aită materialul sufletese e alcătuit
-din sensaţii, sontimente, icoang “Și porniri, combinate în
proporţii foarto “Tariabile şi închegate intrun tot prin aju“torul câtorva idei, al6s6 printre colo co deschid orizonturi
mai largi gândului.

Acest

material

sensibil şi relativ

primitiv, mai lesno priceput, că unul care core și ofort
mai puțin și mai puţină pregătire, no sguduo mult mai
„adâne decât col abstract, do oarece el reprezintămăni-

festări alo intregoi noastre
multanec și inteligența și
Din această conlueraro a
"ale personalităţei noastre,

firi și pune în activitate sisensibilitatea şi afeotivitatea.
tuturor părților constitutive
' naște un spor, un prisos do

--energio extraordinar, iar sonsaţia acestui spor ne dă ilu-

zia unei potenţieri suiletoști, ne înnalţă în proprii noștri
ochi, no măgulește, ne întăreşte, no îmbată. Pentru a.ceste calități, ar
arta a fost utilizată ori de câto ori fuso vor-

ba do mișeat massele. Cu ajutorul ci au rozbătut iîn „mul-

—
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țime cele mai multe adevăruri, cu sprijinul ei
sau îni-

plântat în obiceiuri colo mai multe îmbunătăţiri.

Arta sa născut “înaintea științei și a fost
mâna
dreaptă a tuturor văligiilor. Ea a ademonii și adomenește
”
minţile cele mai înguste ca și pe inteligenţile cele
mai:

rafinate, fiindeă

esto expresiunea spontană a mentali-

tăței şi icoana, cca mai apropiată a vioţoi
, a acelei aetivități complexe și cu o simotrio încă
nedeslușită, și nu
rezultă ca știința din o diferențiare prelu
ngită şi relativ

mai factieo a muncoi intelectuale, izolată
do: tot restul.
Daci arta poate desvoltă energii uimitoare in
massă,

ea poate pănă la un puuc
şi absorb
i i po cole cari prisosese

întrun momenţ dat,—și aceasta nu numai
în munca aleasă şi rară a creaţiunei, ci chiar în
aceca modestă a

gustăroi

artistice. Aci stă, Credem noi,

valoarea mare.

educatiră şi morală aartei, po caro instinctiv
au prea-

mărit'o minţile “luminate

alo tuturor veacurilor.

Activitat
de, ea,
plâsmuirîne artăse numoșto , Iaginație poetică și artistică, iar măi obișn
.

iz:
j

mr mare mam

|.

scora

Pae

DSETI

SPETI

Ad

uit Zantazie. ”
Poe
meaas
si

Puterea de ereaţiuno în gradul col mai înnal
t se nu-

'meşto geniu, în treptele mai.joaso, zalent. Talen
tul se învedorează âdescori din frageda _copilăzie, geniu
l, care
însamnă deplinătato

şi maturitate, nu se impune ca afare

decât mult mai târziu. OO

Nu trebuo să confundăm goniul eu precocitat
ea,
eroare co so face proa adosea. Diniro copiii-min
une sin-

gui Mozart a fost cu adovărat un geniu. Toţi ceilal
ți au
dispărut, fără ca intelilor
gen
Să fiță
tăiat brazdo adânci

pe, ogorul cultural.
m
* România n'a produs, sau mai bine zis n'a dus
pănă
la deplinătatea 'desvoltărei, decăj
un singur geniu pănă

acum, pe Ștefan-eel-mare. 'Talonte însă, insem
nate şi putornico, âre multe, atât în trecutul ei îndepărtat
, cât mai.

—
ales în epoca renașterei
aceștiea,.:
Am
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și în vremurile cari urmează

examinat imaginaţia în activitatea ci cea mai

înnaltă, mai însemnată

și mâi intensă, acea pentru în-

drumarea și pregătirea viitorului. So cereetăm
introbuințarea ei zilnică și familiară.

acum în:

"” Filozofii morăli
Alfști
SU60liil âl'17-loa, singurii cari

studiază imaginaţia ca. mobil

do activitato obişnuită

singurii cari-i dau însemnătatea
rită, o numese „la follo du logis&
e punctu
de plecare
l
al tuturor
turor neroziilor, al erorilor. celor

şi

moială po care o mepentru cuvântul că ea
extravaganţelor, al tumai Srosolane,—lăsând

Ja o parte, bino *nţeles, pe cel dătărită prostici. Cu osebire sufere, po urmele imaginaţiunei, tineretul—
fetele

încă și, mai mult, ea unele cs sunt crescute departe do

societate—iar rezultatele robiei acesteea sunt cu atât mai

de plâns, cu cât spiritul de

observaţie, dintwun

motiv

sau altul, întârzie să so desvolte şi să țio cumpăna.
„Românul are o zicătoare foarte plastică pentru a ca-

ractoriză boala tinereţei, tendinţa spre exagerare
şi generalizare: „o apucă razna po câmp“, sau
„crede că
tot co sboară so mănâncăt,
|
Fetolo cu osebire au această slăbiciune. Din ori
ce

dorinţă ele făuresc un vis, din ori co plăcere,

un

plan

de viață... Nici unul nici altul n'au nimic de-a face
cu

realitatea însă!...

Şi eu câtiluziunile lor so amănunţese

și so desăvârșese, adică cu cât imaginaţiunea lor e mai
spornică, cu atât ele merg instrăinându-se de viața reală,
„cu atât li so slăbește puterea de a deosebi ce poate fi re-

alizabil și ce nu, cu atât pierd pământul de sub picioare

și senalță în nouri...

Dar tot din nouri și cad!... La cea mai mică atin-

gero, la cca mai ușoară lovitură a realităței, care-i absolut.

—
nesvitabilă, iluziunile
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„opora clădită “n taina anilor cci

mai frumoși“, se nimicese, sufletul rămâne pustiu și gân-

dul dezarmat pentru

mult timp. Iar durerea ce rezultă,

cu atât mai adâncă, cu cât închipuirea nimicită era mai

măreață și mai strâns întroţosută cu viața individului,
poate duce pănă la fapte desnădăjduite. Vina unor asemenea nenorociri nu trebucște atribuită numai loviturei
extorioăre, ci și inchipuirei -cărica nu i sa pus frâu, ci
și imaginaţiunei bolnave pe caro nime n'a călăuzit-o,

PornirIr0ă
ea do
de Drod
de a clădi „palate ?n
aa brodă
: minuni,

Spania“, în jurul unor impresiuni exterioare. fără însem-

nătate, boală, caracteristică

fetelor,

după cum

am. spus

mai sus, a fost âdesca ridiculizaţă do căitră literați. Mo-

lire și Alfred de Musset au făcut-o cu spirit, cei mai

mulți numai eu: grosolănie.
A
a
"La pondorarea imaginaţiunei ajută mult cultura

științifică, iar

Ta prelauinipinarea oxagerărilor ei, munca

fizică sistematică și zilnică. Un remediu şi mai puternice

împotriva porniroi spro exagerare şi îndrumăroi
întro
singură direcţie, este deprinderea de a ne controlă
gân-

dul, de a no serută motivele, dar mai alos aceea de a obser-

vă viața reală şi omenirea măruntă și multă.
Să nu considorăm însă imaginaţia ca po un dușman

„Împotriva căruia trobuește luptat sistematic. Imaginaţia
esto și o zină binefăcătoare. Ea ne ajută în multe din lucrărilo noastre zilnice, in orânduirea estotică a locuinţei
și a imbrăcămintei, în pregătirea serbărilor, în făurirea
planurilor de viaţă.

Ea ne inspiră

şi

nădejdea

în mai

bine și răbdarea pănă la realizarea ţotului- așteptat: Oiul

care nu vede mai departe decât momentul de față,
care .
nu-poate coneepe o schimbare în clipele de desnă
dejde,

este cel mai. nofericit. Pentru dânsul viaţa, e cu adevărat

sfârșită. Iar această elasticitatea gândului, aceast
ă îm-

prospătare a minţei, imaginaţia ni lo dă. Dacă plăs
mu-
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irilo prea frumoase alo imaginaţiunei no inșeală, tot ele
ne ajută să şi trăim.
Enna

|

În copilărio imaginaţiunoa

e așă de puternică incât

absoarbe . întreagă onor 'gio_individuală. Ceia co place co-

pilului sunt poveştile. teatr ul, figurilo, fabulele, adică tot
co so prezintă în icoane și tablouri Oeupaţiunile cari

il atrag sunt lucrulimanual, jocurile, desemnul, mode-

1

lajul, lucrări în cari.i gândul său se oxtoriorizează în forme

anumite, limitate, țermurite, lucrări după modele văzute și pipăite. Copilul nu observă, el nu meditează, el
adună material sonsibil cu caro să plăsmuiască. Să observâm jocurile, elo sunt activitatea, lui spontană și caracteristică. În toate copilul imitează sau crează, iar fondul
sufletese po care-l mănueşto, so prezintă, totdeauna în

tablouri, în concepții figurate, în grupări unitare bine
detorminate.
Foarto' puternică în tinereţe, închipuirea so toceşte,

mai ales în ce priveşte iluziile,

făurirea planurilor

de

viitor. So găsese totuşi indivizi la cari inchipuirea
rămâne vio pănă la adânci bătrâneţe. Despre aceştia
so poate zico că mor cu adevărat foiiciţi.

Din toate amănuntele

pănă aci văzute, rezultă că

educaţia imaginațiunei nu înseamnă totdeauna „desvoltare, invioraro și “imputernicire, cum ar fi cazul pentru
- judecată şi raţionament, ci indrumare, călăuziro și control, ba câteodată chiar micșurare și slăbire,

Mijloacele educative do folosit nu pot fi deci aceleași în toate cazurile. Cu minţile seci și schematice, + cu su-

fetele înguste și sărăcăcioase, vorm într ebuințiă, dosemnul

plimbările în natură, literatura, artele, coia ce deşteaptă
entuziasmul și bogăţia sufletească. Cu acolo prea stăpânite de închipuire, vom recurge la cultura ştiinţifică,
la contactul des ropotat cu lumea, la ocupaţiunilo prac-

tice, Doprindere a cu controlare ca propriei gânâiri,
e
eu seru-

taroa suflotească do fiecare clipă, vom urmări-o la toţi
copiii. Trobue să recunoaștom însă că ca nu prinde în
„sufletele prea primitive, şi chiar la celelalte 's6 capătă.
“foarțe po incctiil: Mijloacele de” căpitenio pentru atingerea. :

cât de indopărtată a acestui

ţel sunt literatura şi ob--

servarea ca reproducerea celor văzute și simțite să so:
facă totdcauna amăniinţit și cu serupulozitate.
Am studiat imaginaţiunea numai în funcțiunea ci
normală. În domeniul Podagogici nu intră formele mor-.
bido sau măcar viciate alo facultăţilor sufloteşti. Trebuo
să recunoaștem însă că facultatea suflotească caro alunecă
mai lesno po povârnișul anormalului esto imaginaţiunea.
Acest fapt îl punem la iveală pentru
a arătă încă odată
însomnătatea unei culturi raţionale
a imaginăţiunei, cul- .
tură cu mult mai trebuitoaro și mai urgent cerută decât
acea a raționamentului, de caro no ocupăm, așă do mult.
$. 6.

Apercepția.

|

x

În afară de lucrările bine deosebite și clar spocificato pe cari le-am văzut pănă acum, va trobui să amin- “tim și despre Apereepţie, deși știința n'a ajuns încă să
o analizeze şi să o caracterizeze amănunţit, nici să o distingă deslușit de celelalte facultăţi intelectuale.
Tată cum s'ar puteă caracteriză, eredem noi, forma
de activitate inteloctuală numită în Psihologie Apercep-

ție, Înţelegere sau Pricepere.
Am văzut că din impresiile sensuale primite și îngrămâdito

în memoria

înce mai

generale,

din

noastră scoatem
ce în ce mai

noțiuni din

abstracte, pe

ce
cari

le legăm în judecăţi şi raționamente, în combinațiuni de
„imaginaţie, din co în co mai complexe, fio că so grupează
ideilo numai intro ele, fio că so asociază eu olomento mai
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primordiale, cu sensaţii, porniri ori sentimente.

În loc

să adunăm însă materialul sensibil și să-l prelucrăm noi
înșine, se ?ntâmplă
gata, condensato, ba
mente ; so 'ntâmplă
întregi de gândire în

adesea ca să primim idei abstrase
și combinate în judecăţi şi raţionasă vonim cu gândul în fața unor
cari raporturile sunt aflate și stabi-

ito de alte inteligenţi, în cari noţiunile au fost conden:sato şi abstraso do alte minţi decât a noastră. Feno:menul acesta are loc în fieco moment, do ?ndată co ţinem să no folosim de cultura și de munea altora pentru a grăbi şi a spori po a noastră proprie.
Iată co se petrece în asemenea cazuri. La început

totul ni o străin, totul necunoscut. După un timp do uimire, a cărui durată variază după gradul do cultură a individului primitor și după acel do complexitate a matorialului do primit, începem aînţelege. Gândirile se
luminează treptat, apropiindu-se parcă do conștiința noas-

tră, pănă co no dovin cu totul familiare. Noţiunile noi,
streine mai adineoare, so desfac din complexul în care
ni so întățișaso și înviorând ca prin farmec po cele simile din experiența noastră anterioiră, so așcază rând

po rând

în legătură tot mai strânsă cu dânsele, fac la- |

olaltă un organism suflotese tot mai bogat și mai complex, dar totodată mai orânduit și mai sistematizat: i-

.doile cari se asoamănă formează o grupă, cole legate prin
xaporturi de cauză

şi efect, altă grupă, cele co stau: în:

contrast izbitor so pun fațăîn faţă, cele ce se succed înto ordino fixă so așoază în serii, ete.
Această activitato do asimilare suflotoască so numoșto lpercepție, iar ceia ec o caracterizează esto mai
întăi procesul de orânduire, do aşezare, de grupare aideilor, atât a celor vechi cât și a celor nouă, după raporturile logice ; al doilea, faptul că asimilarea materia=:
iului nou, abstras şi proluerat do ale inteligenţi decât
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a noastră, se face prin mijlocirea unor idei vechi, condensato și prelucrate prin propriile noastre forţe, sau
câștigate dintr'o asimilare anterioară.
|
" Doşi momoria o foarte mult ajutată de pricepere și
deşi pricoperea o condiționată absolut de cătră memovio, intrucât inviorarea ideilor vechi simile esto temelia
asimilăroi, intro memorio și apereepție deosebirea esto
fundamentală. Memoria păstrează materialul cum Pa primit, po când în procosul de apereepţio trăsătura caracteristică este toemai faptul

că noţiunile

asimilate

se lea-

gă în raporturi cu totul altele decât acelea în carii sc prozintaso, în raporturi şi combinaţii cari variază do la individ la individ, alcătuind, am putea zice, individualitatea inteleetuală a ficcăruia.
Ideile noi, primito într'un fot organice, sufăr, pe de
o parto, o desagrogare a acelui tot,po de alta, o combinare

a ficcărui element cu idei alese din experienţa

trecută, din fondul

nostru suflotose vechiu,

noastră

iar această

alegere so faco numai po'baza raporturilor celor mai strâns
logice. Iată do co socotim că Apercepţia sar putea
defini astfel: stabilirea asociațiunilor celor mai logice,
adică a raporturilor do asămănare, contrast şi cauzalitate,
întro toato gândirilo noastre, şi noi și vechi.
|
Apereopţia nu poate ineâpo decât atunci când există,
un mic capital do impresii ca maţorial de asimilare.
Fondul vechiu de cunoștinţi, cu care aperecpem ideile
nouă, se chiamă materia! apercepător, iar dacă e considerat în totalitatea și ?n funcțiunea lui, i so mai zice
și vrgan

aperceptie.

Cu cât acest matorial e mai bogat, cu atât și apor-

" ceperea se faco mai. lesne. Așă so oxplică de ce un om
matur pricepe mai curând

decât un copil, de co un om

cult înţelege mai multe și mai bine decât un ignorant.
Și cu cât acest matorial o mai imbelșugat înt1?o direcţie,
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cu atât priceperea în acea direcţio o mai repede, mai
sigură și mai adâncă. În asomenea calități constă supe=

rioritatoa specialiștilor

din

tanţilor.

.

|

Felul

do

orice

a gândi al.unui

colorat de specialitatoa sau

ramură,

asupra dile-

individ esto în

specialităţile

genere

lui, adică

de

preponderența unei categorii do idoi asupra, celorlalte.
Un doctor vede pretutindeni boale, un pictor nu distingo decât jocul luminei și al colorilor, un sculptor e
stăpânit do plasticitatea, formelor, croitorul judecă oa-

menii după croeala

hainelor, servitorul după bacșișurilo

“primite, şi așa mai Geparte. Puţini sunt indivizii la cari
mentalitatea să fio atât de bogat înzestrată și atât do
variat nuanţată, încât să nu so lese simţitor înrâurită,
în fiece moment de cătră o anumită profesiune.
ERORILE FACULTĂȚILOR

INTELECTUALE,

Deosebirile dintro operațiunele intelectuale studiate
pănă aci sunt clare, temeinice, lămurito și poreeptibile
pentru orico inteligenţă. Nimo nu poato confundă peucepţia cu momoria sau apereopţia, generalizarea și abstracția cu judocata sau imaginaţia.
Ceia co este mai
grou,—și asupra acestui lucru vom atrage în deosebi
luarea aminto a, viitorilor iînvăţători—esto distingerea

formelor

exacte alo

fiecărei

operaţiuni intelectuale

do

formele oi groșite, esto pătrunderea lucrărilor intelectuale
sănătoase şi chibzuite, și osobirea lor do erorile cores-

punzătoaro fiecărica din ele.
|
Nu o totul a primi sunete, colori și forme,

ci mai

insemnat o cum so primese toate. A perecpe just un su-:
not, a vedea exact o nuanţă, a-și da seama cât mai bine

do

o anumită sonsaţie tactilă sau

ceruri mult mai

musculară,

grou do realizat do cum

sunt lu-

so crede. Între
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sensibilitatea fină și coa obtuză deosebirile sunt necal-.
culabile, dar erorile de sensibilitate, do care nu o vinovat.
cel co sultro-de dânsele, atârnă mai mult-de moşteniredecât do cultură, mai mult do ovoluţia firească și pre-:
. lungită a individului, decât do o înrâuriro exterioară,.
fio ea cât de sistematică şi do intensivă. Asupra acestor
erori, puțină putere are învățătorul. Dimpotrivă, întrogirea impresiilor în intuiţii și icoane, localizarea şi con-topirea în întregi do gândire co se vor condensă în:
noțiuni, care și ea poato da naștero la erori, poate fi
simţitor înrâurită de câtră intervenirca inteligentă « educu-

torului.

Copilul nu poate primi icoane şi impresii

tru cari sistomul lui nervos

pen-

nu oferă teren favorabil, dar-

po când cuprinsul acelora pe cari le-a primit poate fi oricum, dascălul are puterea să contribuiască ca ol să fio:
exact.
În

|
priveșto memoria

ce

i
și formele reprezentative :

alo imaginaţiei, ajutorul educatorului iarăși nu o mare..
El poate însă economisi forţelo innăseuto dând spre păs-

traro numai material sufletesc exact, cuminţește alcs,.
prielnic dosvoltărei ulterioare a copilului, folositor - tu-turor celor din jurul lui ete. lar dacă alegerea acestui
material nu atârnă numai do institutor, atârnă și de dânsul |
În lucrările do genoralizare şi abstracţie, de jude-cată şi raționament, posibilitatea, do orori osto cea mai

mare.

Aci novoea do control din partea unei minţi lu-

minate devine mai simțită, accea do o indrumare bine- făcătoare, mai palpabilă. Puterea do a so susțineă în
abstracții, iscusința do a vedcă raporturi îndepărtate de -

realitatea, sensibilă, sunt însușiri Ja cari mintea copiilor
nu poate ajungo decât.cu mult ajutor străin. Acest lucru:
s'a și simţit do lumea întreagă, dovadă credința gene-rală că pentru obiectele de învățământ unde predom-

noște materialul âbstract, esto novoo absolută de profesor.
.

Rolul dascălului, în această direcţie a activităţei intelectuale, este de a deprindo gândul cu toate serupulele şi minuţiile propriului control, este acela do a imprimă

minţei trebuinţa de adevăr.
Activitatea creatoare, caro dă naştere la foarte multe

erori și paro că scapă de sub ocrotirea școalei,

osto și

ea puternic determinată de înrâurirea aceşteia, deși
în mod indirect. Dacă materialul adunat și prelucrat
po căile arătate mai sus este ezact în amănunte, este

combinat în raporturile cele mai juste și ?n asociaţiile
cele mai necontestate, însăși creațiunea proprie, când ar
fi să fic, nu-poate invederă erori fundamentale atât de
multe.
Criteriile asociaţiunei do idei nu se vor înde-

părtă prea mult de normala gândirei, oricât de nouă şi
de ncaștepiate ar fi combinaţiunile propuse.
Centrul de gravitate al activităţei educative po te-

renul intelectual
rectificarea

va. trebui

erorilor

și

deci

să

fie

nu: acumularea

prevenirea
de

şi

cunoștinţi.

Și dacă mărirea, energiei intelectuale esto do multeori
problematică și dacă porfeeționarea suflotească pe baza
culturei rămâne cu mulți copii o simplă dorinţă, organizavea normală a unui material intelectual exact este rezultatul pe caro îl putem dobândi de la orice elov sănătos, este

acola la caro poate ţinti dascălul cu deplină credință de
isbândă. Materialul nu va f acelaș la toţi copiii, mlădierea in a se sluji do acest material pentru fiece caz dat,
se va deosebi de la unul la altul, după finoţa înnăscută

a inteligenţei, dar așozarea temeinică şi cuminte a puținelor cunoștinți

căpătate,

precum

și exactitatea

fio-

căreia dintre ele, acestea sunt opera exeluzivă a dascălului.
CONDSIDERAȚIUNI

GENERALE,

„„. Am văzut în trăsături generale cum so înfățișează
activitatea intelectuală. Porcepţia adună material sen-
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sibil, apercepţia matorial abstract. Memoria, păstrând
toate cele gândito și mai ales înregistrând exact amă-

nuntelo primirei—deși acestea se pierd de la un

timp:

pentru conștiință—face cu putință și o lucrare proprie
şi o distingero clară a aceştia de lucrările celorlalţi:
oamoni. Prin fidelitatea cu care determină condiţiunilo:
în cari se prezintă pentru întăiași dată o impresie, memoria face conștiontă deosebirea dintro eu și non-eu, deo-sebire, co are totuși drept bază activitatea și sonsibilita-.

tea organică şi cea musculară.
_ Am văzut cum de la un timp asupra materialului.
„acumulat începe un proces do diferenţiare. Parte din
acel material so organizează în icoane și tablouri, parte:
se condensează în noţiuni, unul cade în stăpânirea imaginaţiunei, celalalt sub puterea lucrărilor abstractivo..
Generalizarea și abstracţia prin economia de forță pe
care o realizează fac cu putinţă şi o mai bogată asimilare do cunoştinți nouă și crearea unor rezerve de energio pentru lucrări şi combinaţiuni proprii. Iar judecata.
şi raționamentul, cari dau chintesenţa muterialului acumulat, deşi ele înseși se datorese mai mult conformațiunei speciale a mentalităţoi moștenite, sunt adevărate
instrumente de stăpânire asupra naturei. Cu dânsele
rezumăm, condensăm și organizăm experiența noastră,.
cu dânselo prevedem şi preintimpinăm cele ce pot veni
ultorior. Imaginaţia combinativă înfine, facultatea care:
so sprijină pe toate celelalte și caro alcătuește vârful

piramizii

de onergio intelectuală ce dă omului o supe-—

rioritate asupra animalelor, ea îndrumează vremurile şi
imprejurările, ca deschide minţei calea viitorului.
Aceste deosebite modalităţi de activitate, aceste diforito înfăţişări alo inteligenţei sunt do o însemnătate
egală, deși nu apar simultaneu și deși nu se prezintă, ! cu aceeași intensitate la toți indivizii. Menite să. alcătu-.
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“iască un organism psihic analog cu cel organic, fiecare
dintre dânsele este un element tot atâţ de trebuitor dinamismului sufletesc. Nu-i mai do valoare raţionamen“tul decât imaginaţia, nici imaginaţia decât spiritul de
observare. O diferențiare de valoare, o stabilire de ierarhie; nu poate fi tomeinică, decât făcând-o întreșgrade

osebite de' forță la aceiaş facultate, iar superioritatea intelee-

“tuală a unui individ asupra altuia nu vine do la predomnirea cutărei sau 'cutărei facultăţi, ci do la întreaga lui
- energie producătoare, care energie rezultă dintwun com.

plex de facultăţi, din bogăţie și diversitate, și niciodată

„din potenţiarea unei singure puteri, oricare ar fi ca.
Deosebitele înfățișări alo activităţei intelectuale se
„sprijină şi so susțin întro ele, fio că so succed in apa-

rițiunea lor, fio că se desvoltă paralel. Unele sunt mai
- aproape între dânsele, prin firea lor—genoralizarea cu
abstracţia, judecata cu raționamontul—altele, în deplină
"-opoziţio. Așa stau bunăoară imaginaţia cu generalizarea și cu abstracția. Din predomnirea uneia sau a mai

multor facultăţi analoage rezultă, tipuri intelectuale, foarte
„distinse: tipul abstract, osebit do cel imaginativ sau seu
„sibil, spiritul meditaliv şi visător, opus celui observator.

Iar

dacă considerăm inteligonţa la punctul ei de plocare, la
„îmboldirea primă spre oglindire, pricepere și creare, găsim alto tipuri, deosebite chiar din copilărie, deși părerea
contrară e singura admisă pănă astăzi, tipul îinuitati» care
copiază tot co vede și căruia îi trebuesc îmboldiri ex-

“târioare drept îndrumare și stimul,

și tipul să-i zicom

spontan, la care novoca do imitație și de modelo date pe
-deantregul nu se impune numai decât. Col dintăi asi-

„milează mai curând, dând astfel iluzia unei desvoltări
precoce; celalalt formează individualităţile intelectuale

solide, originale și intrânsigente, acele cari creoază tipa-

rele de gândire pentru viitor, fio în bine fie în rău.

—
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O altă distincţiune lesne do făcut este și între următoarelo tipuri : creator sau melafizic—în știinţi, filozofie,
arto și industrio—practie sau critic, luând toate patru cuvintele în înțelesul col mai larg. La cel dintăi activitatea - intoloctuală și sonsaţia respectivă, sunt elemente
“ sufctoşti predomnitoare, po când valoarea rezultatelor,
dar mai ales prețuirea foloaselor imediate pe urma aces-

tei activităţi, rămân absolut în umbră. La tipul al doilea, acel al industriașului inteligenţei, cântărirea foloa-

selor și prezentarea muncoi

în chipul col mai: rentabil

şi prețuirea activităţei după puterea ci do a satisface un
intores, fio individual, fio social, este punctul do căpitonio. Po când creatorul scamănă ideilo fără să so gân-

doască nici dacă au să rodească, nici cine aro să culeagă
recolta, acel practice își ia bunul de unde-l găsoște, îl
- adaptoază ' nevosi

momentului

și-i

dă înfăţişarea care

va stoareo foloasole imediate colo 'mai mari. EI își dă
seamă do lipsurile şi de adaptările pe cari lo poate suferi
orice creaţiuno dată şi lucrează în consecință. Ambelo
tipuri contribuese deopotrivă la progresul omenirei, unul
producând, altul dosevârșind opera celorlalţi. Deși sar
„păreă, că activitatea criticului, do perfecţionare și de a-

daptaro, osto mai înnaltă, ca apărând ulterior în drumul
evoluţiunci, lucrul nu esto așă. Activitatea criticului este
chibzuinţă și cumpăniro, coia co presupune în mod fatal
o rezerră sufletească bine organizată, dar îngustă și sărăcăcioasă. Belșugul sufletesc o acolo undo este și dărnicia,

"iar fără acestea, opera criticului rămâne nulă, căci nu are

asupra cui se exercită.

|

Sunt înfine alte tipuri mai puţin simpliste,
comploxe, rezultând din încrucișarea celor văzute
sus, din conluerarea unci moșteniri mai bogate şi
nei culturi mai sistomatice. Acestea sunt cele mai
de analizat.

mai
mai
a ugreu

—
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Deși Psihofizica a. indreptat cosestările noastre asupra amănuntelor do desfăşurare intelectuală din orice
clipă dată, adică dinirun timp țernuirit, ceia co am ajuns
noi să cunoaştem mai bine din sufiotul omonese este
tocmai mersul general al destollărei intelectuale, este eroluția
înteligenței la individ și la omenire.
Vom, da aci legile generale alo evoluțiunei inte-

lectuale în ordinea și ?n spiritul în care uu fost concepute de cătră marele filozof contimporan H. Spencer.
1) Progresul intelectual se faco do la omogen la

cterogen, de la simplu la complex.
2)

Mintea

merge de la oglindirea

|
neţermurită

la

coa. țermurită, do la concepţia vagă și nebuloasă cătră
cea precisă și hotărâtă, de la perceperea deosebirilor izbitoare și ochioase

la acea a nuanţelor,

do la noţiunile

grosolan făurite spre acele exact determinate.
3) Inteligența pureede de la concret la abstract,
do la particular la general. „Dacă o generalizare e mai
simplă decât totalul materialului din caro este extrasă,
ea nu o tot astfel față cu ficcare experiență în parte. Penîmu mintea caro nu cunoaște multiplicitatea cazurilor
conrespunzătoare, generalizarea rămâne un misteri.
4). Evoluţia individului oste oglindirea ovoluţiunoi
omenești (A. Comte și Horbart), prin cunoaşterea uneia

luminăm pe ccalaltă.
Din aceste principii fundamentale H. Spencer deduce, întocmai unor corolaro, normele do predare cari
alcătuese tomelia Didactieci moderne și pe cari le vom
cunoaște la timpul cuvenit.
Dacă

considerăm acum inteligenţa în intregimea ei,

în multiplieitatea întrobuințărilor, în rolul și funcțiunea.
ei psihofiziologică, vedem că ca sc reduce la aflarea asemănărilor și deosebirilor dintro diferitele noastre im-.
presii şi la adaptarea energiei noastre disponibile Ja.

—
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fiecare împrejurare dată. Iar progresul acestei activități unitare, progresul cultural al omenirei ca și acel al
individului, după formula așa do concisă și de luminoasă a lui B. Conta, este o propășire în pătrunderea tot mai
lămaurită şi în stăpânirea tot mai întinsă a conștiinței.

Educaţia morală.
Educaţia morală insamnă cultura sentimentelor și
a pornirilor precum și împuternicirea însușirilor de voință. Și fiindcă înfățișarea morală areşi ea multe elemente constitutive, vom impărți studiul nostru în
două mari părţi: una pentru cercetarea sentimentelor
și a pornirilor, cealaltă pentru accă a insușirilor voliţionale propriu zise. |
|
e
De oasece inrâurirea cducatorului nu se poate exereită decât asupra unora din totalul apucăturilor și

pornirilor individuale, de oarece propășirea educativă rezultă mai mult din stâruinţa proprie a individului de

educat, decât din energia exţerioară pe caro el o sufere
de la alţii, iar un efort personal nu se poate exercită
decât asupra stărilor sufletești conștiente, în Pedagogie
nu vom vorbi, cum o făcurăm în Psihologie, nici despre

stările sufloteşti cari atârnă exclusiv de: temperamentul

individului, niei despre pornirilo instinetive ori reflexe,

nici despre

formelo

suggestici.

Domeniul

Pedagogioi,

este viața conștientă, oducaţia să. aibă numai inţelesul de conlucrare a două energii conștiente, accă a
educatorului şi accâ a copilului. Cuprinsul acestei știinţi trebue să rămâo fenomenele cari stau câtuși de puțin în stăpânirea puterei de inhibiţie și în aceă a cunoș-

tinței. 'Înrâurirea vroită şi directă asupra inconştientului
rămâne po seama Medicinei. Educaţia poate avaă o mare

intluență

și asupra -intunecimilor inconştientului.

Dar
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baza, doprinderei, a apucăturilor vroite și știute, in acţi-

uni novroite și semiconștiente, sau absolut inconștiente.

Și, de oarece deosebirea întro un sentiment și o
pornire so reduce în ultima analiză la o mică diferenţiare de intonsitate a elementului voliţional şi de elaritato a celui de conștiință, noi vom studiă și sentimen-

tele și pornirile” la olaltă.
A.

Educaţia sentimentelor.

Stările suflotoşti numite

afeetive, cu mult.mai pu-

țin numeroase decât ideile, se prezintă și mai puţin lu=
minate de conștiință și cu mai mare rezonanţă asupra

întregei noastre existenţi.

Ele se mai deosobesc de idei

și prin o imbelșugată varietate în privința gradelor

de

intensitate și de prelungire ce pot luă în conștiință. De
la emoţiunoa de o clipă pănă la sentimentul care încălzește o viaţă de om, do la plăcerea do-abiă licărind pănă
la patima

distrugătoare

do suflete, nuanțele

de

durată

și do forţă pot fi nenumărate.
Energia afectivă variază do la un om la altul, după
cum nici aecă intelectuală nu este aceeași Ja toți. Înseși
pornirile primordiale, propria conservare şi iubirea, nu

au la toţi acelaș volum, acecași vigoare, aceeași putere
de nuanţare și proeeţiune. „Omul esto acelaș“ e o zicătoare adevărată

numai

în acest sens:

pornirilo

primi-

tive, elementele constitutive ale firei, nu pot lipsi de la
nici un individ Dar complexitatea sufletească în care
acestea

intră

ca elomento

și intonsitatea fiecăruia din

ele și vigoarea totalului suflotese rezultat, nu sunt
sușiri comune,

in-

ci foarte variabile de la om la om.

Elementele constitutive ale afeotivităţei se înmulţese
ca şi ideile, cu cât individul se sue pe treapta civiliza- -

„—
țiunei și se
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modifică intre

ele cu cât moștenireaa fost

mai aleasăși înrâurirea culturei mai sistematică. La individul aproape de natură pornirile primoraiale rămân a-

totputernice fiindcă ?n totalul sufletesc, alcătuit din puține
elemente, nu 6 nimic care să le ţie cumpănă,—
nici o por-

nire do natură mai intelectuală, nici o nevoe de ordine
morală,—și nici alf chip de descărcare și oxteriorizare
nervoasă. Din potrivă, intelectualul cheltueşte o parte din
energia înnăscută în oglindire şi cunoaștere. De aci vine
că satisfacerea îmboldirilor primitive se face cu atât mai
puternic, mai brutal şi mai sălbatec, cu cât individul
a rămas mai jos pe treptele culturei.

Am considerat pănă aci energii înnăscute egale la indivizi deosebiți şi ca cultură și ea mijloace do consumare

ale acestei energii, dar această energie poate fi ca însăși
un capital mai mare sau mai mie și poate fi folosită
în bine sau în rău. De aci diversitatea cea mare din-"
tre oameni în privinţa însuşirilor morale. Educaţia nu
poate nici mări, nici mieșoră, puterea suflotească înnăscu-

tă, dar o poate îndrumă înspre o mai bună întrebuințare.
„Puţine mijloace educative cunoaștem pănă astăzi în
călăuzirea afoctivităţei : exemplul bun, paza de cel rău,

cote.

Ele cer însă o atențiuno de fiecaro clipă,

trundere

cer pă-

și cultură, cer răbdare încordată pe mulți ani.

Şi fiindcă toate înscamnă muncă intensă, cultura sentimentelor e lăsată?n voea întâmplărei și de câtră școală
şi de cătră Dărinţi,
ş 1.

Principii generale.

1)

Să cunoaștem pornirile înnăscute ale copilului,
"ca să știm unde să ne indroptăm atenţiunea. Pentru

aceasta nu trebue să impunem acestuea un anumit fel
do a fi faţă de noi oducatori sau părinţi, ci să lăsăm fi-
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rea să so extoriorizezo. așă cum

este,

mulțumindu-ne

a

netezi pe ?ncetul asprimilo și a modelă cu timpul apucăturile ce ne-ar păreă prea primitive.
Calupurile educative do cari se slujesc cu osebire
școalele catolice şi pe cari noi lo admirăm cu topta-

nul, fără să deosebim co co rău și ce e bun în ele, sunt
un lustra la suprafaţă, care dispare do "ndată ce cl nu
mai convine individului, fiindcă în trăsături generale
el nu-i decât ascuuder ea dempor ară & primitivităţei şi nu
combaterea ei.
2) Copilul nu trebue să crească, cu altă teamă de

cât aceea de a nu fuce rău. Frica de anumite persoane, părinți sau profesori, trebue să dispară. Am
nu sfiala ori teama, de a lo face o supărare.

greutate la copil să

zis frica și
Nu e mare

afle chipul de a se feri de oame-

nii cari-i inspiră frică și să seape multă vreme și de
dojană și do bătae. El crește însă în ideea că morala
toată se reduce în a te păzi ca să nu te prindă cinetâu.,
Dar aceasta e. concepţie do om primitiv, caro nu vede
mai departe docât momentul de faţă, aceasta o concep-

ție do laș ...:. Că ea:o morala marei mulțimi, e prea
adevârat. Nu e însă și morala celor aleși și înaintați pe
scavu. culturală, iar educaţia este indrumarea înspre progres și nu imputernicirea obiceiurilor și eredinților cuvente. Pe acestea lo poate sugd copilul din mulţinie și fără ajutorul celor cari vorbese în numele științei educative.
Noi dascâlii țintim să facem mei Vine decât massa incultă
și prea adesea inconștientă, şi dacă nu o facem, e de
prisos să intervenim cu atâta autoritate ....,
3) Educaţia sentimentelor şi a pornirilor cero multă

pază. Copilul nu trebue să vadă și.să audă decât aceia:
co se cuvine să înţâleagă

și

să reproducă.

Să nu nă-

dăjduim prea mult în inocența și nepriceperea lui. Plasticitatea momorici

îl face să reţio lueruri neinţelese, iar

—

101—

curiozitatea ațâțată de amănunte cari nouă ni so par ne-.

însemnate, îl duce la o pricepere cu mult prea timpurie şi ?n mod fatal greșită,
Copiilor erescuţi în stradă nu le poţi cere fincță şi
alegere în manifestările sufletești. Omul nu ştie distinge şi stăpâni dispoziţiunile rele decât târziu și numai dacă inteligența lui a ajuns la puterea de a lumină conștiința, și numai dacă instrucția lui cuprinde

principiile culturale și morale. Dar o asomenea cultură
înaintată nu e partea tuturor.
i
E netăgăduit că pornirile afective atârnă în primul loc de moștenire și ?ntr'al doilea numai: de înrâurirea mediului. Acesta este și argumentul invocat de
acei cari dintr'un motiv sau altul, nesocotese prea mult

influenţa celor ce vin: mai de aproape cu copiii.
Foarte adesea însă porniri slabe, şi ușor de înnăbuşit la origină, se ?nputernicese prin contactul cu lumea
lipsită de scrupule şi devin atotstăpânitoare în conştiinţă, iar apucăturile bune, din lipsa de repeţire şi do cultură, se întunecă și dispar ca mobil de acțiune. Şi astfel se ?ntâmplă ca copiii din părinţi buni și detreabă să:
ajungă netrobnici şi răi.
|

4) - Când am surprins la copil o îmboldire rea, trebue să luăn: toate măsurilo ca să nu so mai repete manifestarea ci. Pornirile se întăresc prin repetiţie. Când
nu isbutim ca acea imboldire să rămâe uitată şi pe-:
dută în inconștient, spunem copilului că ea e rea, că
tiebuește înnăbușită, încercând să folosim în lupta noastră

însăși voința copilului.

Iar dacă nu dovedim cu binele și

cu dojana și cu ridieularizarea și cu ruşinea
recurgem la pedepso-mai bine simţite.

„Rolul

educatorului este

de lume,
”

să ajute pe copil ca să ses

ferească el însuși de pornirile rele și să capete deprinderea
de a o face fără multă greutale,, nu să-l dușmăniască.
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“pentru greşeli de cari numai moștenirea și nesocotinţa celor mari sunt vinovate.
Omul în vrâstă aro răs„punderea tuturor faptelor lui, fiind că aro şi inteligenţa trebuitoare spre a distinge coc bine şi co e rău,
co oste îngăduit de traiul comun și co nu, și puterea de
vroință de a-şi infrână o pornire în folosul alteia. Co- pilului însă, mulţi aniîi lipsese amândouă aceste aptitu- -

_dini.

Şi când căutăm să înnăbușim apucăturile. lui prin.

violență și nai prin mijloace exterioare, copilul, intoemai ca și omul de tot primitiv, nu so alege din toată râvna
docât cu impresia, şi falșă și primejdioasă, că este prigonit
de coi mari, iar impotriva prigonirei el se ?ncordează și
luptă. Copilul ar fi să simtă un sprijin în cei mai mari
ai lui, în părinţi cu osobiro, nu vrăjmăşio și silă,
Impresia do dușmănie pe care el o ia din ţinuta

pururi aspră a părinţilor faţă de dânsul, o falşă și pri-

mejdioasă, am

cuonţii convinși

zis, dar și fatală, so pare, “Câţi sunt delin-

că li so cuvine

pedeapsa

dată?

Nu

erod ei toţi că condamnarea lo vino fic din „lipert de n0roc“, fio din dușmănia unui martor, ori chiar a judecă-

torului ?: Și?n privința inteligenţei, de co ar fi mai presus copiii decât oamenii

5)

obișnuiți?

Sentimentelor bune să le dăm

prilejul

să se

manifeste, să so învioreze, să se *mputerniciască. Ele
vor ţincă cumpăna în momentele eritico, iar din impu“terniciroa lor treptată, va rezultă în mod firesc o slăbire
a celor rele. Copilul să cunoască plăcerea frumosului
și să o proțuiască, să caute adovărul, dreptatea, binele
și să le iubiască; să simtă dragostea pentru familie,
“pentru ţară, pentru prieteni, nu să trăiască ca un vrease
uscat do caro n'are nime novoe; să știe ce-i mila și înduioşarea. Mulțimea şi varietatea sentimentelor o o
condițiuno de echilibru sufletesc și deci do stare protivnică ivirei patimelor,
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Nu o nevoo insă să silim natura grăbind manifes-—
tarea acostor stări sufletești. Maro greșală esto antici-:
parea, mai ales în ce privește sentimentele.
Copilul să

rămâo cât mai multă vreme copil. Cele mai bune fructe
nu sunt acole cari so coc întăi.
6). Nu trebuo să stâruim asupra prea multor luceruri deodată.
Do asomenea să ţinem scamă do legea
gradațiunei sontimontelor. * Un sentiment puternice faco
cu neputinţă, pe multă vreme, ivirea in conștiință a sen- |
timentelor de aceeași natură dar mai slabe. Acestea
pot fi totuși nceesaro. IE o nesocotință bunăoară de a.
da copiilor multe distracţii deodată : teatru, concerte,
baluri, călătorii ete. Ce poate fi mai dureros decât un :
copil „blazat“ ? Co poate fi mai amar, decât un individ
“caro la 20 do ani nu găsește nici un motiv do existenţă ?

Şi totuși acosta esto rezultatul firesc şi pentru tinerii a.
căror copilărie a fost un chin de toată clipa, și pentru

aceia cari prea curând au cunoscut

viața

nole. ei.

cu toato tai-

a

|

O nosocotință şi mai condamnabilă este obiceiul
gencralizat în școalek noastro do a da sistematice copiii

in spectacol.

“Toţi școlarii se produce în publice de câte

două ori po an, cu gimnastică,

cost sistem

danțuri

și

teatru.

A-

al aporitivelor o și primejdios și nesocotit. :

Do undo oare concepţia că trebuo să facom do toate?
Ne câştigăm toţi existența cu aceleași mijloace? Și
această imprâştiere de timp şi do aspirații și această.

intoţire a sonsibilităţoi, sunt oare prielnice pentru formarea

do anumite

deprinderi morale ?

pil îi dăm maximum
când

el sar mulțumi -să

bată mingea,

oare posibilitatea de a gustă
punzătoare

lar dacă unui co-

de excitație și de plăcere la vrâsta
plăcorea

nu-i luăm

intensivă

noi

cores-

mai târziu, când ca sar potrivi mai bine

eu

puterile, cu idealurile
lui do viaţă, precum şi cu prisosul

de enorgie caracteristic tinereței?

—
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Capitalul de energic afectivă ni o datşi el pe toată,
Viața. Să-l cheltuim eu cumpătare şi chibzuinţă atât
în copilărie, cât. și în vrâsta adolescenţei,
dacă ținem să
nu dăm faliment înainte de vreme.

$ 2. Mijloacele educației.
În arătarea principiilor am stăruit implicit şi asupra mijloacelor de folosit în educaţia sentimentelor. Pen-

tru combaterea pornirilor rele avem paza de a nu so
manifestă, îmboldirea propriei voinţi spre a luptă im-

potriva lor și—in ultimul loe—mijloacolo exterioare : dojana, ridicolul, frica de pedeapsă. Pentru întărirea pornirilor bune avem exercițiul, adică deasa repoţire a

manifestărei lor.
Să coreetăm

cari

vocâm

şi câtevă

din condițiunile

iau naștere sentimentele, pentru a ști cum

Un
1)

în

să pro-

pe cele bune, căci nu putem aşteptă totul de la

moştenire,

9)

acum

”

sentiment poate fi provocat :
de un sentiment;
deo
acţiune,

3) do o idee,
|
Noi ştim că un sentiment deşteaptă in sufletul celui care ni Pa inspirat v stare sufletească similă. Sim-

patiile și antipatiile sunt mai totdeauna reciproce. Copilul alintat o duios și iubitor, cel horopsit e aspru și

'bănuitor ete. (Să nu confundăm copilul alintat cu col
stricat sau resfâţat). Cazurile contrare, cum

e

sădi sentimentele

Psihologie

Cordelia

lui Shakespeare, sunt foarte rare şi provin din o încrucișare do cauzo lesne de oxplicat. Acest chip de a
se

numește

obişnuit

în

„comunicarea sentimentelor:.
Al doilea chip de a da naștere unui sentiment esto
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acțiunea. Sâ-l numim „suggestie“, deși cuvântul acesta
este întrebuințat in diforite înţelesuri. Dacă o acţiune ia
naștere dintr'un sentiment, ea poate și provocă un sen-

timent.

Imitând toate semnele exterioare ale rugăciu-

nei, se ajunge cu timpul la doşteptarea sentimentului
religios, Un semn de ameninţare poate fi cu vremea
punctul de plecare al unui sentiment do ură.

Al

treilea

intelectuală.

„Sunt

Cu

isvor
osebire

al sentimentelor este activitatea
imaginația

are acoastă însușire.

deei trei căi pentru deșteptarea și imputorni-

cirea sentimentelor.
tale

Calea afectivă, ercarea unei atmosfere sentimenîn jurul copilului, atmosferă din porniri pe cari!

dorim să i le deșteptăm. Copilul să simtă în moâiul
lui imediat iubire și entuziasm, milă şi devotament, dreptate

şi căldură

pentru

tot ce-i bun

și

frumos.

În a-

coastă categoric intră mijlocul educativ propus din cele

mai vechi vremuri, anume modelul sau exemplul,
"A doua cale este coca activă sau practică. Copilul să eultivo frumosul şi binele, să aibă prilejul de

a corestă unde esto dreptatea, să vadă năcazul la alții

și să ajuto la iîndopărtarea lui. Aci intră așă zisele
deprinderi,
A treia esto cca intelectuală. Pe calea imaginaţiunei noi complectăm eoia co experienţa proprie a copilului nu-i poate da, aducându-i Ja cunoștință sentimentele și mijloacele de ajutorarea semenilor noștri, pe
cari viața simplă și îngrădită a fiecăruia nu lo îngădue.

Educația sentimentelor pe cale intelectuală, deși
nu poate înlocui exemplele vii şi deprinderile, este totuși foarte însemnată și chiar eficace.

do care

“Mijlocul exterior

ne slujim în acest scop este arta și ?n

special

literatura; procedeul sufletese special, deșteptarea sim-

patici

pentru pornirile bune,

a antipatiei -pentru cele

—
- vele.
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Numai.cu această condiție

poate aveă literatura

„0 înrâuriro binofăcătoaro în educaţia sentimentelor: ca
autorul să no facă 'simpatiei pe oamenii buni, cinstiţi și
devotați, ca el să ne prezinte viţiul și răutatea sub o

înfăţişare antipatică. Şiretlicul şi hăpsincala, gelozia și

invidia, trebuese arătate sub adovăratul lor

pete umbriteîn drumul spre lumină,

aspect,

do

do veziduu sufle-

teso atavie în aspiraţia spro bine, nu îmbrăcate în aureolă do măreție, după cum o face toți seriitorașii mărunți.

Dacă desgoloște sufletul, literatura e datoare să prezinte

fiecare pornire cu înţelesul și valoarea ei reală. —Acesta e rostul literaturei în chestiune do educaţie, acesta
e înţelesul cuminte al cerinței, ași do des formulată:

„de unii critici, ca arta să fio morală.

Judecând din acest punet do vedere, ințelegem şi însemnătatea alegerei cărților de pus în mâna copiilor. Litevatura nu esto pentru nimo o troeere do vreme inofen-

sivă.

Cu atât mai puţin

nu poato fi astfel pentru co-

pii, la cari distingerea intro real și închipuit, între bun
şi rău, întro îngăduit şi nepermis, nu esto incă clară.

„Decât sociotatea unei cărţi rele, sunt mai buno somnul
şi lonca la umbra unui copac. Și copilul și semenii lui
sunt mai în câștig!
3 3.:

”

Ciasificarea sentimentelor,

Sentimentele se clasifică din mai multe puncte de

vedere.
.
”
Dacă considerăm însușirile do intensitate şi durată,
. impărțim sentimontelo în trei mari categorii : emoții, aecte,
pâsiuni.—Emoţiunile sunt stări sufleteşti scurte, deși cu
„nenumărate grade de tăric. Întro surpriză și spaimă sunt
cu putință foarte multe nuanţe de torță. Elo sunt pro-

vocate in mujoritatea cazurilor do

o impresie exterioa-.

—
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ră.—Pasiunile sunt stările cu cea, mai mare intonsitate și
cu cea mai maro durată. Ele-s manifestări cari absorb cea mai multă energic, întunecă în conștiință tot;
ce le-ar sta împotrivă

„chilibrul suflotese.
menilor noștri, ca

și rup astfel pe multă vrome

e-

Deși sunt.și pasiuni prielnice. sedo exemplu iubirea de bine, de

dreptate ete., totuşi când intunecă prea mult dreapta
judecată și micșurează funeţiunea regulată a inteligenței, ole rămân a se socoti ca stări suflotoşti de ocolit. Se ?n-țelege că nu stă în putorea noastră să o facom în totdeauna,

de oarece

ele rezultă în primul

loc din

nizația psiho-fiziologică, adică din moștenire.

orga-

În lupta .

împotriva lor poate fi totuşi folositoare convingerea că,
oricât de nobilă, o pasiune esto tot pasiune și nu trobue-

șto lăsată atotstăpânitoare în suflet.— Afeetele sunt.
stărilo intermediare și ca enorgio si ca durată, cele mai
numeroase și mai frecuento în sufletul fiecăruia, sunt
acele asupra cărora inrâurirea educaţiunei peate fi mai
simțită,
|
|
O clasificare mai cunoscută esto acea intomeiată pe

efectul fiziologic al sontimentolor.
vedere sentimentele

Din

acost punct de

sunt plăcute sau displicute, "Toţi cu-

noaștem câtă alterare pot aduce sănătăţei sentimentele
triste.

Părerea, de rău, durorea, jalea, dorul, distrug tot

pe atât pe cât bucuria, voselia, speranţa,
stare organică.

ridică

buna.

Viaţa senină, fără grijă, veselă, coste cel

mai bun tonie pentru copii. Și o astfel do viaţă o pot:
da copiilor părinţii cei mai necăjiţi, cu singura condiție ca să-și deic puţină osteneală şi să-şi

pornirea de a răstoaree.po
mite de

dânșii do la

coi

cei mai

stăpânească

slabi neajunsurile
tari.

pri-

Sunt excepționale-

cazurile când copilul trebuo să cunoască adevărata staro a familioci, chiar din prima copilărie. Şi stăruim asupra acestui lucru dintrun

motiv. pur ştiinţific.

Voea

,
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bună este acumulare de energie, iar capitalul de forță
câștigată in copilărie constitue pentru tinăr și pentru
-omul matur o mai mare putere de muncă și de rezis-

tenţă

la lovituri neașteptate, lovituri do acele

nu lo pot niciodată

“copilării chinuite.
Noi ne slujim

cele

pe

cari

infrânge cei slăbiți de grijile

unei

de sentimentele plăcute ca și de

displăcute ca mijloace disciplinare.

Pe distinge-

rea și provocarea lor se sprijină recompensele și pe«depsele, adică chipurile cu cari urmărim anumite asociațiuni sufletești și îndemnăm activitatea indivi* duală în direeţiuni anumite.
În adevăr, natura omu-

Aui reacţionează în mod osebit împotriva acestor două
“categorii de sentimente. La cele plăcute ea răspunde
eu incordarea

necesară spre a păstră și a prelungi

sta-

-vea corespunzătoare, celor displăcute,—cu întreaga sforțare spre a,lo faco să *nceteze. Acest chip statornie
-de a reacționă față de stările sufletești prielnice sau
*dăunătoare, este cunoscut în Psihologie sub numirea de
ierjea sensibilităței sau legea producerei sentimentelor.
O altă clasificare esto aceea bazată pe însușirea
'sentimentelor de a fi mobile de, acţiune.. Sentimentele

și pornirile, mai mult decât ideile,
rizare, la punere

«sentimentul

în

îndeamnă

împing la

execuţie, la făptuire.

la acțiuni

exeluziv

exterio-

După

in

cum

folosul

-propriu ori în folosul altuia, dar totuș alunui individ a-

numit, sau în folosul unui grup nehotărât și neţermurit de indivizi, adică la acţiuni cari sunt realizarea unei
"idei mari și generoase, sentimentele so impart în eyviste,
.
alirniste și superioare.

„Po acoastă clasificare se hultueşte apoi o alta, ac6ă
făcută din punctul de vedere al valoarei morale a sen“timontelor, adică al rezultatului acţiunei la care ele neau împins, proţuit moraliceşte, pe baza căreia sentimen“tele se impart în bune și rele. Asupra acestei clasificări nu

=
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vom stărui do oareco ea ne-ar duce la repoţirea celor:
spuse in partea generală a Pedagogiei, și anume în
chestiunea criteriilor după cari. so face alegerea dispozițiunilor sufleteşti de

cultivat.

Rămânem

deci la

ela-

sificarea tricotomică de mai sus. Şi de varece noi soco:
tim că pregătirea cea mai eficace a educatorului nu o
dau principiile generale și cunoștinţile-rozumat, ci a-.
„mănunţirea stărilor de conștiință și deprinderea: cu cercetarea originilor și a cauzeler determinante, totdeauna

multiple in fiece caz dat, vom căută, sprijiniți do elasi-ficarea do mai sus, să analizăm aci câtevă din pornirile

mai trecuente in copilărie, mai tipice și mai
tice primei vrâste.

$ 4.
!

caraeteris-

Sentimente și porniri egoiste.

Sentimentele egoiste, cari în totălitatea lor alcătu=
ese ceia ce obișnuit se cheamă egoism, se subimpart în
trei categorii : fizice, intelectuale și morule..
:
Fizice sunt toate plăcerile și displăcerile cari re-

sultă dintr?o activitate corporală și îndeamnă spre o lu-

craro co ar produce mulţumiri ori ar face să înceteze:
dureri fizice. Aci intră toate „pornirilo datorite instine=-

tului do conservare, precum și derivatele acelui instinct,

întrucât prezintă un colorit afectiv : plăcerea dea mânecă.
mult sau bun, de a bea anumite răcoritoare, dea te în-:
tinde pe-un covor de iarbă fragedă, de a te 'nvăli în.

blănuri moi, plăcerea sporturilor, a danţului ete. Toate

iși au corelativele lor negative, stări corespunzătoarede neplăcere.
|
„Multe din iîmboldirile egoiste sunt așă de obișnu-ito și de fireşti că nu lo mai băgăm în soamă, iar majo-:
ritatea lor sunt absolut necesare bunei funeţionări organice şi, indirect, celei psihice. Cu acestea nu avem

—
a. no mai ocupă.
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An făcut-o îndestul în capitolul rela-

tiv la educația fizică.

Aci

-comiei, a lenei și a fricei,

vom

stărui

numai

stări sufleteşti

asupra

lă-

complexe,

cu

origini multiplo şi cari derivă din conluerarea

din sentimentele simple arătato mai sus.

câtorvă

|

Licomia.—Îmboldirea de a mânecă mai mult decât
cere organismul oste un defect indestul de obișnuit la
copii. Când nu rozultă din o stare morbidă a stomahului,

care

ar cere interveniroa medicului, el poate fi efectul.

unei incapacităţi în a deosebi starea do săturare, ceia
„ce însamnă o sensibilitate organică obtuză încă, dar care

-cu vremea se poate afină.
Lăcomia mai poate proveni din prelungirea stărei
-de foame, sau din o statornică ncindestulare. Copiii
hrăniţi sistematie mai puţin decât simt trebuinţă, pun
un preț exagerat pe mâncare și când le cade la ?ndămână, se poartă și ci în consecinţă.
- Tot o formă a lăcomiei este și plăcerea de-a mâncă
întru ales. Gusturilo cari stau în legătură cu cerinți
-organice sunt de respectat. Într'o .zi ai poftă do aeru,

„altă dată nu. Împotriva :untului, a laptelui, a cărnei,
se revoltă câteodată organismul copiilor, intoemai ca .
şi al celor niari. Dar mâncarea po ales e do -multeori
rezultatul capriciului, adică al unei
Copilul care nu vrea supă, fiindcă
- cele sau la fructele de la sfârșitul
nu e deprins cu ordino în privința

„căci altfel

i-ar fi foame

- deşte că persoana

greșeli do educaţie.
se gândeşto la dulmesei, dovedește că
orelor de mâncare,

și n'ar puteă așteptă;

care Pa supraveghiat, vrând

dovesă aibă

„linişte și să scape de societatea lui, i-a dat printre
mese bomboane, prăjituri sau măcar zahâr. Dar vino“vatul, în acest caz, nu este copilul.
x
Lăcomia mai provine și din deprinderea părinţilor
„de a folosi lucrurile de mâncare plăcute copiilor, ca re- .

—
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cumpense sau pedepse.
Câna copilul vede că.se pune
atâta preţ po unele mâncări, nu este oare logic, ca să
jertfească și el acostora tot restul ?

Trobue să combatem lăcomiă do la început, ca este
punetul de plecare a o mulțime de. imboldiri grave. Copilul lacom fură ca să-şi satisfacă gustul și apoi minte ca să
nu fio pedepsit. Furtul îneope mai întotdeauna de la
mâncare. Tot lăcomia pregătoște terenul și pentru patima
degrădătoare ă beţiei.
gină, nici combaterea
singur chip. Întoemai
aflăm în fioce caz dat

Dar de oarece nu are osingură oriacestui dofeet nu se va face întrun
ea în medicină, meșteșugul este să
cauza, şi po aceasta s'o înlăturăm.

Copilul trobuește nutrit indestulător şi crescut
prinderea do a consideră
ceia co sunt în realitate

în de-

mâncarea și băutura dropt
și nu drept bunuri cărora

trebue să jertfim și liniște şi domnitate, drept favururi excepţionale ale soartei. Numai în asemenea condițiuni poate lua naştere în sufletul omului cumpătarea,
virtute atât de proţuită de filozofii vechi și care e, la
rândul ci, temelia a o mulțime ae alte calități morale.
Lenea.—Desgustul pentru activitate îl numim lene.
Această stare sufletească nu este o caracteristică firească

a copilăriei. Sau este rezultatul unei stări.
morbide, a unei anemii prea inărațăte, a unei
uni neindestulătoare, a lipsei de somn, sau acel
deprinderi rele.
Pentru a le rămâneă lor răgaz, părinţii fac

organice
nutriţial: unei
tot chi-

pul ca copilul să stee liniștit întrun colţ. Cu vremea
el capătă deprinderea de a sta imobil şi cu cât organis-:

mul îi lâncezește din lipsa de mişcare, cu atât i se îm-

„puternicește și dosgustul pentru activitate.

"Lenea

poate fi numai fizică, poate

tuală ori morală, după cum
șărilo la acelaș individ.

fi numai intelee-

poate prezintă toate

înfăţi-

. Lenea

fizică e mai

rară la

copii şi rezultă

totdeauna, din o rea staro organică.

mai

Dimpotrivă, cea in-

telectuală o foarte frecuentă. Mulţi copii .vioi, sburdalnici, ageri, întreprinzători la jocuri, la ștrengării, la
sporturi, se gândesc cu groază la vremea când vor brebui să stea atenţi și să
s gândiască.
H. Spencer socotește desgustul pentru o muncă in-

telectuală dată, ca dovadă că activitatea corespunzătoare
e mai presus de puterile actuale ale copilului și crede
chiar că orice efort în acea direeţiune esto cheltuoală
zădarnică.
|
Noi socotim că desgutul nu provine totdeauna din

incapacitate,fie și trecătoare, că adesea ol este numai fri-“
ca do ofort; adică lene propriu zisă. Dovadă avem faptul
că novooail face să dispară dintrun

pe

când

capacitatea

intelectuală

moment

nu

întraltul,

poate spori

așă

curând.
„Lenea morală e un detect al vrâstei mature. Numim
astfel sila co o simte individul de a schimbă o stare
dată, de a intreprinde prin cl însuşi covă cât de necin-

somnat, de a-şi luă respunderea cea mai mică. Omul e
capabil de muncă,

de stăruinţă, cu condiţia ca să i

le

impue ulții, să lucreze după îndemnul altora și alţii să
tragă urmările, do vor fi rele. Noi considerăm aci imboldirea primă, nemotivată şi nejustificată de convingero.
Accastă stare e asemănătoare abuliei, dar nu este
identică cu ea. 'Lenoșul ocolește efortul ce ar trebui să
facă hotărându-se și luând asupra lui totul,—nu că rar
fi în stare să îs o hotărâre.
i

- Această stare de lene poatofi efectul unui temperament

puţin

dusul unci
mai

activ, dar. mai presus deo toate ea, este pro-

deprinderi

rele.

De asemenea boală

sufăr

ales indivizii cari au avut în tinoreţa lor totul de-a

gata, și niciodată acei cari au

trăit prin

propriile lor

—

puteri.
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Cei co sufăr de leno morală lucrează câtoodată

foarte mult, dar totdeauna în altă direcţie decât aceca care
le trebue, adică de aceea care le cere efort, stăruință și

răspundere îmediate.

|

|

Această teamă de efort, de luptacu tine însuţi, osto
o manifestare sufletească foarte frocuentă. Individul e capabil de muncă și ?ntr'un moment poate chiar desfășura
energii uimitoare, dar sufero de /ricu de muncă. Îl sperie

momentul când trebue să înceapă a lucră, iar pentru a
intârziă sforțarea, el se aruncă asupra ori cărei alto 'acti-

vităţi, cât de plicticoasă, cât de nulă, cât de prelungită
şi de injositoare. Îi este silă de munca care-i cere. hotărâre,. energie, 'sforțare şi de aceia preferă pe. oricare
alta, chiar mai multă cantitativ. Românul are o vorbă

care ilustrează

admirabil spusa

noastră, o vorbă de o

adâncime de obser vație neinchipuită : „leneșul mai mult
aleargă“...
Dându- -n0 seamă do cauzele lenei „putem zice că-i cunoaștem și leacul: vigoaro fizică şi deprindere cu muncă

sistematică,
—și fizică și intelectuală—dar o muncă potrivită cu. puterile actrale ale copilului, căci numai astfel

deșteptăm

gustul; -formăm deprinderea corespunzătoare

și prevenim, pănă la un punct, lenea morală. Şi de oarece
munca cea mai plăcută pobtru copii este cea fizică—poate
numai unde ştim mai bino so proporţionăm cu puterile -

lor— tratamentul impotriva lenei va începe cu lucrul manual, cu sporturile, va trece la munca intelectuală uşoară
și plăcută

şi va. ajunge,

treptat numai, la cea mai grea.

Iar impotriva lenci. morale, dese prilojuri de a înfrânge
„propria rezistenţă, nevoi ades repetate de o luptă cu

sine însuşi.

Trebue să adăugim că infrângerea lenei va fi cu
atât mai lesnicioasă și mai definitivă, cu cât-vom cul8

|.
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tâvă in

cugetul

omului

şi oarecari ensibilităţi

și prin-

cjpii morale corespunzătoare. Individul căruia îi lipseşto!
sentimentul demnităţei, individul care “nu se simte ia-

josit de a trăi pb spotolo altuia, întocmai unui infirm,
acela se va lăsă mai losne stăpânit de cătră lene, decât
cel la care asomenea stimule morale se arată viguroase
şi imperative. Dar acest fel do îmlădieri sufleteşti nu
so pot căpătă oricând:

să nu piordom

vremea

cea mai

priolnică desvoltărei lor.
Lenca este o boală socială oxtrom de gravă. Pe lângă
urmările ei cunoseute,

pauperismul,

criminalitatea,

al-

coolismul ete, noi vom aminti aci numai una, de ordine
exclusiv psihică, anume scopticismul moral, lipsa do
principii, de serupule de conştiință,—toate acestea ca docfină caro nu se "oxteriorizează în . fapte, caro nu tul-

|
bură ordinea socială.
Ei bino, aceste manifestări sufletești nu sunt totdeauna rezultatul unei convingeri, nu sunt fructul unei
cercetări amănunțite, nu sunt nici chiar mijloace de sfi-

dare adusă marelui număr, în gâridul de a te deoscbi

de dânsul, ci isvorese sau din incapacitatea de a-ţi supune mintea unui efort puternic, —aşă cum îl cere asi-

milarea innaltelor principii moralo—sau din incapacitatea

de a-ți impune o stavilă pornirilor ' proprii, adică, în
ambele cazuri, din frica de muncă, din lene. Exeludem,;

neaparat, cazurile ds incapacitate intelectuală: de slă-

biciune în. pătrundere, de lipsă do avânt în puterea sintezei, ete.
„Vindecarea lenei, ca să fie temeinică, trobue să se
facă pe *ncetul şi fără violenţe exterioare. Cu ajutorul
pedepselor putem căpătă, ce-i dreptul, rezultate mai grab-

nico, dar și mult mai șubrede. Cinovă nu-i cu adevărat

„harnic, decât dacă a prins ggust pentru: activitate, iar la
acost final hu poate ajunge decât individul sănătos, că
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vuia nu i se cere o muncă peste puterile lui și
o deprindere cevă mai îndelungată eu dânsa.
prinderea trebuește dată din copilărie, nu mai
îndoială. Elasticitatea temperamentului se pierde

care are
Că derămâne
curând,

inteligența, puternică pănă să stăpâniască și să robiască

întreaga mentalitate a omului, nu putem nădăjdui: să o
aflăm 1a fiecare, iar nevosa exterioară, cea.
mai 'inips“vioasi și mai neindurată, nu hotărăște pe individ intrun

sens anumit, decât dacă-i vine într'ajutor și un factor
din

propriul: suflet.

Leneşul

cu adevărat

leneș poate

vedea. picrind pe toţi ai lui, ba se lasă și el să: moară
_de foame, şi nu muncește. Orice novoe
n
din viaţă altinecă
asupra lui și-l lasi- neschimbat. "Pricu.—Din instinctul de conservare naște o serie do

“sentimente similare, sfieala, teama, frica, spaima, groaza.
-Osebirile dintre ele vin și dela o diferenţiareîn privința
intensităţei şi dela origina impresiei determinante, dacă
esto internă sau externă, dar și dela bogăţia clomentelor

reprezentative cari intră în complexul suflotesce considerat.
“Toate aceste stări sufletești sunt do ocolit când o
vorba de copii, fiind toate -doborâtoare, deprimante,
.istovitoare. În afară de cazuri cu totul excepţionale, frica
cu toate ale ei nuanţe, micșorează energia și valoarea in-

dividuală, în loc so stimuleze sau măcar

s'o' lese nca-

tinsă. Cine nu știe cât consumă întwun examen teama ?
Cine nu sa simţit în viața lui micșoratși prostit de
sficală ? Și aceste două nu sunt din nuanțele cele nai
covârșitoare ale fricei, iar cu copiii avem novoe de sporirea şi-călăuzirea forţelor, nu dei înnăbușirea, lor. * .
* În educaţie: friea trebue să rămâo cel: din urmă

“mijloc, instrumentul ultimei oxtremități,

acela la care

“nu se'recurge decât numai când celelalte toate au rămas

ncindestulătoare.
„.

Acest principiu implică însă cunoaș-

torea diferitelor mijloace educative, adică cultură“'psiho-

—
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logică întinsă, lucru ce se dobândește covă mai

greu de-

cât aerul fioros și vărguţa de alun...
„Nu trebue să pierdem din vedere un lucru: sau
copilul va merge pe drumul drept fără ajutorul fricei
şi atunci e o cruzime să-i amărâm ani de zile cu un sentiment atât de dureros ; sau el nu poate fi om detreabă

decât prin frică și atunci trebue să lăsăm acestui sentiment toată puterea

lui de înrâurire. În cazul când co-

pilul merge spre rău—și avem dreptul să conchidem în sensul acesta decât după observaţiuni minuţioase și o expe-

rimentare riguroasă a tuturor celorlalte mijloace educative
_—in

cazul

acesta, zicem,

trebue să nu

facem pe copil

imun impotriva fricei. Folosindu-ne prea des de acest sentiment, .noi aruncâm din mână ultima armă 'co putem:
avea impotriva copilului, căci îi hultuim sistematic suflotul în contra, fricei. Omul so deprinde cu toate şi cu
cât se întâlnește mai des cu o stare sufletească duroroasă,
cu atât caută să o înfrunte, să nu o mai simtă şi sânu
se mai feriască de dânsa. Individul care n'a primit în
viaţa lui o lovitură, face moarte de om pontru o palmă,
cel bătut zilnie consideră luevul ca fără insemnătate.
Iar când copilul este imun impotriva fricoi, el
pierde orice sensibilitate pentru toate sentimentele mai
slabe, rușine, ambiţie, amor propriu, sentiment de domnitate, ete, cari sunt toemai ,mobilele.::curonto în! viaţa
socială." Şi atunci. co poate face școala cu dânsul? Ce

xod mai pot da pedepsele morale la copiii
fio bătuţi cu despicătura do lemn?

Mai

doprinși să

simt asomenea

„copii co-i sfieala, ce-i teama de a pierde o vorbă de mulțumire din partea profesorului ? Mai rămân ei capabili
de așa fineţe, când zilnice au de înfruntat stări sufletești

cu mult mai doborâtoare?
Părinţii cari crese pe copiii lor în fiică,
so'ntrebo

măcar

dacă

este cu

adevărat

fâră să

novoo de ase-

—

7 —

menca mijloace dugmnonst, dovedesc și barbarie şi nesocotință....
--.
:
. Însăși sfieala, care. rezultă dintruun: complex. do îîm=.
prejurări asupra “cărora nu suntom stăpâni, trebue să

dispară. În adevăr sfieala atârnă de moștenire mai mult:
decât s'ar crede. Ea rezultă din“o anumită conformaţiune:
nervoasă, din o sensibilitate exagerată, câtoodată 'dinti?o..
complexitate intelectuală puțin comună, din o preţuire
falșă a valorei celorlalți oameni și dorința de a nu cădeă

în ochii lor, ete.
„Putem combate sfieala pe mai. multe căi, dintre care
cea mai eficaco este contactul des cu Jumea.:
|
Deasemenea nu sunt do folosit poveștile cari inspăimântă, ele slăbese nervii copiilor și le intunecă, mintea.
Sistemul psihofizie e șubred și gingaș în copilărie, să nu-l -

punem Ja încercări așa de primejdioase. Câte boli .nervoase nu sunt datorito. nesocotinței sau negligeriței părinților iîn această

* Am combătut

privință !

-

sfieala şi nu modestia firească po. care

trebue s'o aibă un copil, am. condamnat frica, nu și rospectul pentru părinţi, ca și pentru toţi oamenii mai bă-"
trâni, respect în care sa cade să fie crescut orice imdivid. |

Distineţiunea aceasta, foarte prețioasă, e indestul de pal-.
pabilă ca s'0 poată face oricine.
.
Încunjurând frica, deprinzând pe copil să “tnfrunite
teama, noi am făcut jumătate de drum pănă la curaj,
această virtute așa do prețuită în vechime şi foarte trebuitoare incă în viața de luptă, pe care o duco omenirea

astăzi. Rămâne să complectăm lucrul deşteptână disprețul
pentru lașitate și entuziasmul pontru faptele de bărbăţie,

imputernicind iubirea. de adevăr, do. neam, do :bine și
dreptate,—cari cer mult mai mult curaj. decât toate pri-.

mediile de altă dată—și făurind prilejuri în cari copiii săi aibă de înfruntat; «oarecari mici pericole, singure în

—

18
. Dă

-”.i

-

-

.

„a

stare să oţoliaseă prozența_ de spirit, sângele. rece, oner»
.....
gia de a reacţionăși a.nimici-piedieile..-.
o
este
excesiv
curajul
inferioritate,
este'o
frica
_Dacă
pacoste. socială. Bătăușii,. hărțăgoșii,

gălăgioșii sunt o

plagă pentru toţi acei cu cari vin in atingere. Educatorul
trebue să se feriască deopotrivă de ambele oxagerări.
Sentimentele egoiste intelectuale.

Sentimentele intelectuale rezultă din activitatea gândirei fie po teren artistic, fie pe cel ştiinţific ori practic.
Aceste sentimente, ajung arareori un mobil dăunător
societăței. Pentru motivul, acesta nu vom stărui asupra

lor. 'Pinom totuși să spunem că importanța lor socială
este foarte mare. Când plăcerea, de a munci, de a câlâtori,
de a se instrui, etc, esto puternică şi mai alos sinceră și
firească,—nu rezultată adică din dorinţa de a imită po. alţii,

sau de a parveni prin manifestarea ci "la situaţii sociale
mai înnalte,—de la sine rămân slabe pornirile protivnice,

de la sine va lipsi invidioi şi vanităţeoi și calomniei, energia trebuitoare. Nu zicom cu aceasta că sentimentele

intelectuale ar pute

nimici toate formele proteice. ale

răutăţii, dar le vor slăbi şi lo vor pune astfel pe al doilea
plan în conștiință, ceia ce alcătueşte un câştig social iîn-

destul de preţios.
Sentimentele egoiste murule.
„-

Numim

sentimente egoistico morale sentimenţele ce

rozultă din :yiaţa socială și nevoile, ei, din frecarea inte-.
reselor individuale, din atingerea personalităţei. noastre
cu alte, „personalităţi: Așă sunt sentimentul. proprietăţei,
- vanitatea, invidia, dorinţa de a stăpâni, increderea prea
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mare. în sine și în drepturile sale,. ete, stări sufisteşti cari
dau naștereo apucăturilor bine cunoscute şi pururea condamnate şi do religie şi de morală, precum sgârcenia,

minciuna în vorbă și în faptă (ipoerizi ia) furtul, bărfirea,
violenţa și inşelăciunea, trufia și disprețul de oameni, ete.

Asemenea porniri suflotoști alcătuese îr ăsătura dis-

tinetivă, mai vizibilă și mai simțită, dintro oameni, aleătuese ceia ce carneterizoază pe fiocaro: individ, de varece

ole-s cari determină în primul loc felul de a reacțidină la

orice impresie oxtorioară, de aceia so zice că ole formează
caracteristica sufletească sau curacterul ficcărui om.

.

Unele din pornirile egoistieo morale sunt rezultatul
or ganizaţiunei corporale, sunt produsul oxeluziv al temperamentului ;; altele se datorese în intregime edueațiu-

nei, sau chiar unci

înrâuriri întâmplătoare ; altele în-

fine iși au rădăcini în toato trei cauzele determinante.

Vom vodei în capitolul următor co se numește carae-

ter, co olemento predomină iin alcătuirea lui și ceea ce desăvârşeşte un caracter. Aci să oxaminăm câtovă din pornirilo

morale

mai

obişnuite

şi să “coreotăm

câteva,

din

puteă îndrumă in sonsul pro-.

mijloacele eu cari lo--am
gresului social.
„Sentimentul pr oprietiței.—Plăcoreca” do a avcă în deplină stăpânire luerurile cari ne: plae pare a fi un sen-

timent innăscuti Ea osto îndemnul cel mai puternic la
muncă, temelia bunei stări materi alo şi deci în mare parte

şi a mulțumirei sufletești, iar ca atare, sprijinul cel mai
sigur şi al putersi şi al gustului pentuu activitatea statornică. Po dânsa so hultuește spiritul do ordine şi de
economie, baza mersului spre înflorire și a indivizilor ȘI.

a naţiunilor, şi care, psihologiceșto vorbind, nu-i, decât
„procetarei sentimentului proprietăţei în viitor, cu “ajutorul şi.în proporția forței do prevedere a fiecărui individ.
Acest sentiment doo valoare aşa de insomnată, poate
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ajunge însă la.excese. Sgâreonia, furtul, minciuna se datorese foarte adesea exagerărei acestui sentiment. Zicem
adesea,. fiindcă asemenea stări sufletești sunt organi-

zațiuni complexe și cu elomente foarte osebite. Ele pot
isvori din lăcomie, din lene, din frică, din răutate, din
inconștiinţă, din vanitate, din prostio ete, ori chiar din

toate la un l6e. Va trebui deci ca oducatoriil să fie
foarte precaut în desvoltarea sentimentului proprietăței.

Un. mijloc de folosit în acest. scop este să. deprindem
pe copii ca să deie.din când în când și altora din ceea
ce le place lor mai mult. Și stăruim cu tot dinadinsul

asupra vorbelor „din când în când“, deoarece deprindorea do a da tot şia nu păstră nimic pentru sine, este
o aberaţie tot po atât de primejdioasă progresului social
cât și sgârconia. Să deprindom.po
lipsiţi și să se slujiască in comun

copii să ajute po cei
cu alții. de unele ju-

cării sau obiecte do școală.
Copilul va ajută.-po cei lipsiţi din prpisosul lui, iar câte-.
- odată, chiar din ceca ce-i trebue neapărat. E do navoo ca el
să simtă

din când în când sentimentul jertfei, să se pre-

gătiască pontru vremea când va practică-o. Fără putorea
de renunțare la sine omul rămâne un clemont social

netrobuitor,

iar sacrificiul. nu aro valoare socială decât

atunci când este cu adovărat un sacrificiu și nu simplă inconștienţă. Și cum forma cea mai elomentară a jertfei,

cea mai uşor do practicat, este ajutorarea altora cu bunurile noastre, pe aceasta o vom cere copiilor deocamdată.
Dar dacă exagerările sentimentului propriotăţei sunt
de tomut, de temut esto şi insuficiența lui: Starea păcătoasă. a. ţăranului român so datorește în.mare parte

slăbirei sentimentului. proprietăței..Nu sunt de vină nu-.
mai organizarea socială şi lipsa de cultură, ci și -sărdzia.

„bi afectivă.- Dacă dânsul ar simţi nevoea, dacă Par mișcă
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plăcerea ca să le aibă lucrurile ce-l ademenesc, el ar reacționă cu totul altfel decum o face.

Tot indiferența şi negligența sunt pricina de căpi-,

tenie a fericitei imprejurări căntre țăranii noștri furtul

e un păcat relativ rar. Cu toate acostaa, o asemenea apatie
nu este

un bine şi oducatorii marei masse. trebuese

să

lupte din toate puterile impotriva ci.

Vanitutea.— Dorinţa deșartă de a păreă se numoște
vanitate. Ea are forme multe: un om ţine să pară mui

bogat decât este, altul, mai voinic, mai instruit, mai fru-

mos, mai bun, mai deștept, mai curajos, mai norocos, mai
iscusit, ete. Sunt cazuri când dorinţa de a păreă pornește
dintr'un sentiment de afecţiune, din râvna de a contribui
la buna stare și la fericirea cuivă, şi atunci oa esto ertată. Altoori vanitatea ascunde un sentiment do -mândric și vine din sila dea da la iveală propriile suforinţi,
din ropulsiunca de a doștoptă mila altora, ea este atunci
0 exagerare. a sontimontului demnităței. -

|

,

Dacă insă vanitatea so reduce la dorinţa de a te im-

pune altora mai mult decâto poţi face, de a stârni invidia, de a-ţi ereă o reputaţie nomeritată, de a înfruntă sau
a micşoră pe cei co te'nconjoară,—și cam acesta este
inţelesul obișnuit al introcorilor din jurul nostru—atunei -

vanitatea e nu numai condamnabilă, dar cea mai condamnibilă dintre pornirilo omenești. Nu stâruim asupra
minciunei şi a crimolor la cari poate da naștoro prin
exagerarea ci. Chiar în limito mai modeste, vanitatea
rămâns un dofect caro nu merită îngâduire. Și iată pen-

- tru co: oa nu se reazămă, ca alte porniri, pe o trobuință
reală, po un olemont înnăscut împotriva căruia să nu putem luptă

oricând;

oa rezultă

dintro

eroare “de gân-

dire co se poate rectifică, din o. prejudecată, de care ne
putem desface, și ia: naștere în. mintea calmă și sonină,; ca nu-i o pasiune care să ne robiască,să ne încătuşeze.
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prin trădare, ci un calcul, o ehibzueală, o combinare de-.
plin conștientă a tuturor mijloacelor

noastre, făcută în

“vederea amăgirei celorlalţi.—Dar chiar rezulţatele ei sunt
spăimântătoare. Câte familii nesocotese trobuinţele reale
ale bunului traiu,—alimontaţie indestulătoare, repaos
trebuitor, casă și imbrăcăminte iigienice, ete—numai pen-

tru a susținea un lux do haine, nepotrivit cu veniturile
reale! Câte femei alunecă pe povârnișul imoralităței, câţi
bărbaţi nu cad vietima furtului, numai pentru a-și satisfaco simple nevoi

de

vanitate!

Servitori

mai

mulţi

decât trobuese unei case, risipă condamnabilă în cheltmelile zilnice, petreceri nebunești, toate cu scopul de a
da celorlalţi credința că oști
„mare“ ete.

„

Acoastă slăbiciune moral

bogat,

că oști din lumea

pute deodată să-i zi-

cem imorală, j—se datorește în întregime educaţiei și inrâurirei mediului. Moștenirea nu aro nici o vină. Părinţii sunt acei cari cresc po copii într'o continuă minciună şi în credinţa că nu se poate trăi decât intro minciună continuă.
"Dar oare o fac ei cu bună ştire? Nu,—din simplă ne-

. socotinţă. Hainele pentru stradă și vizită cu mult mai bo„gate decât acele pontru casă ; luxul odăei de primire

con-

trastând: izbitor cu modestia colorlalte camere; folosirea
diferitelor podoabo drept răsplată; insomniitatea excesivă dată frumuseţei, gătelei, eleganţei, in aprecierea oamenilor
inutile,
si faţă
învaţă,

;; „prețuirea nemăsuratăa obiectelor scumpe deși
procum şi a înfățișărei artificializalo ce și-o dau
de lumea sțrăină ; stăruința cu caro ascund—ba
și pe copii să ascundă sistomatie— adevărul si-

tuaţiunei lor materiale ; osteneala ce-și dau de a păstră
neștirbită distanța-—foarte problomatică—dintro

dânșii și

familiile cu o situaţie socială covă mai jos, ote,—iată tot
atâtea chipuri do a sâdi și cultivă vanitatea.

—
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_ Copilul observă, .el are mult mai multă, logică decât.
e curând
. foarto.
"îi presupunem..noi, și do aceia ajung
la o vanitate. care .uimeşte. chiar po părinți. O vanitate
cu mult. mai

oamenilor

pronunțată și mai

mari, fiindcă

intransigontă decât; a.

lui ii lipsese amânuntele . su-

fletești cari presupun o evoluţie mai înnaintată, mila, s0-

nina. observare, prineipiilo egalizătoare și induioşarea.
caldă, cari po. oamenii maturi ii apropie chiar de la distanţele cele mai mari. Faptul so poate ușor observă : solidaritatea, omenească, sinceră și puternică, îngăduitoare și.
rezistentă, nu so simte decât între camenii foarte aproape -

de natură, sau între cei deplin rafinaţi sufletește ; pe când
rivalitatea măruntă și dușmănia statornică,, îndeosebi întreţinute de câtră vanitate și primitivitatea inţeleetuală, le,

găsim la toate păturile intermediare ale ovoluțiunei, la toți.
indivizii cari, deși s'au indopărtat do natură, stau totuși
la maro distanță de culmile innalte. alo civilizațiunoi.
„ Vanitatea al cărui înţeles ggoneral esto dorința de. a.

minți pe ceilalți, are câteodată chiar po acela de a umili

E
..
şi a stăpâni., .
_ E foare adovărat „că, mulţi, oameni

a.
nu-a-ţi rocunose

dreptul doa trăi, decât, dacă li te arăţi, lor: superior în covă.
Şi cum cel mai lesnicios. mijloe de A orbi massa, esto lu=

xul, acesta 0.care. sa gonoralizat. ca instrumont pentru
înfrânarea mulțimei. De aci-goana;: nobună după lux, în
toate țările şin toate păturile șociale, |

Omul luminat Însă, omul. cuminte, care- și. dă. scamă

do înţelesul acostei râyvno şi care nu simte, a opuință. unei

superiorități efemere, asupra . semenilor soi, acola nu ia.
de bune .toate nebuniile, mulţimei şi, dacă, nu poatei im-

păntăși

altora, convingerea

sa, stă col puţin. deoparte :

sentimentul demnităței. porsonale nu-i ingădue să r0ii
nunțe la bunul simţ cât i Pa dat natura.
absolui Jumod
in
m
condamnă
nu
noi
Cu cele spuse

—
ul,

nici

nu rădicăm
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simplicitatea la rangul de virtute

necontestată. Plăcerea pentru obiectele frumoase (n'am
“zis scumpe) elegante, artistice, este un stimulent sufle“tese trebuitor și pentru'sporul de energie individuală
care dă
-ciale a
cât de
„averea

impresia fericivei, şi pentru mărirea valorei soindividului. Atâta numai că obiectele dorite, orifrumoase şi de 'artistico, să fio proporţionate cu
reală a fiocărui individ—și'n aceasta nu cerem

E) cumințenie

oxtraordinară—și

să fie prețuite. pentru ele

înseși, pentru folosul şi plăcerea efectivă, ce o dau şi
„nu pentru succesul” ce sar câștigă cu dânsele în ochii
„mulțimei.

Cât pentru simplicitate, când ea nu 0 sinceră şi firească, e tot vanitate, tot minciună, ba chiar _ipoerizie,
-cooa ce-i mai mult de cât minciună, căci ia statornic
în-fățișarea virtuţii. Dacă simplicitatea este sinceră dar

"exagerată, ea poate doveni o piedică la desvoltarea deplină a omului, la amplitudinea

sufletească

cătră caro

tinde și trobue să tindem cu toţii. Simplicitatea PLoporţionată cu puterile de muncă și'cu averea reală a
-unei familii insamnă cuminţenie ; simplicitatea prea mare .
faţă de această: pioporție, însamnă sărăcie sufletească :
lipsă da simţ artistic, de sentimente sociale și intelee“tuale,—afaiă de cazul nenorocit când ea ar fi urmarea

„unui sentimont'de durere, de desgust de oameni, al să„nătăţei şubrede sau al satisfacerei unei pasiuni.
Împotriva vanităţei s'a propus uniformizarea imbră-cămintei la elevi, precum și acea a rechizitelor şcolare,

„Aceste mijloace insă, pe cari le folosim în mare paite și:
noi Românii, nu schimbă intru nimie sufletul oamonilor.
Doarcă întsţose dorința copilului de a scăpă mai curând!

-de şcoală. Familia singură poate combate răul și anume
prerenind ivirea lui. Dar pentru, aceasta părinții au nevoo
„să gândiască covă mai: mult decât“ cum o fac...
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Din conflictul .dispoziţiunilor școlare relativ la uni-formă, cu vanitatea părinţilor, a rezultat însă cevă neașteptat și care ne dă de gândit: copiii stau câte un an
întreg în aceeași haină de uniformă, „ceea ce nu prea
convine higienei.—Chestiunea nu e să ferim pe copii de:
lux, de fantazie în imbrăcăminte, ete, ci să-i. doprindem
a nu da acestora decât insemnătatea cuvenită, de a nu
le acordă decât partea de muncă cât o îngădue impor-

tanța lucrului.
FPurhi. Minciuna.— Aceste defecte sufletești au origini

multiple. Un om fură din nevoe, altul din lăcomie, din
vanitate, dintwrun impuls moștenit pe care nu totdeauna.

„are puterea să-l stăpâniască, ori din ignorarea principiilor
morale. El minte ca să-și ascunză o vină, minte de frică,
sau ca să se laude, câteodată minte din delicatoţă ori

fiindcă nu distinge adevărul de propria lui închipuire,

altă dată numai fiindcă nu-i doprins cu .serupulozitate
in. controlul propriei sale gândiri.
Pricinilo fiind așă do variate,-nici mijloacele de co-recțiune nu pot fi identice pentru orice caz dat. Copilul.

tvebuește înainte de toate luminat asupra imoralităţei |
acestor grele păcato și ajutat să se dosbare do ele cu:
propria lui voință. lar mai presus, educatorul să previe-

ivirea .lor,
Când pricina nu se poate indepărtă, efectul rămâne
puțin sigur. Așă se'ntâmplă lucrul când însuşi exemplut.
părinților este cauză determinantă.

|

,

„ Învidia.— Invidia este părerea de rău pentru mulțumi--roa, reală sau numai presupusă, a unui altuia. Pizmuești peun om pentru frumuseţa lui, pe altul pentru deșteptă-—
ciune, pe un al treilea pentru norocul lui, ete.
Invidia este partea celor vanitoşi, a celor ambiţioşi,.

dar mai ales a celor proşti. Omul cu o inteligenţă covă mai:
ridicată nu cunoaşte pizmuirea, întăi fiindcă activitatea -

—
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intelectuală îi ia multă vreme,
.

....

al doilea fiind că-și dă

samă că pentru a fi consecuent, ar trebui.să invidieze
.omenirea întreagă : : oricând poate găsi po altul mei tâ-

năr, iai frumos, mai. deştept decât dânsul.

Și dacă tot

moritul

seu rămâne să se măsoare. cu grame

grame,

durerea de a fi întrecut de cătră cutare sau

și conti-

cutare, esto deajuns do plătită cu mulţumirea de a întrece și' el 'la rândul.lui, tot cu atâtea grame şi centigrame, po alţii. Omul: inteligent știe că cine admiră
un monument, bunăoară vei-Hrarchii, nu stă să-i măsoaro- cu metrul fiecare linie, ca să vadă cât îi lipsește și
„cât îi intrece faţă do alte

biserici. El știe că valoarea u-

nui individ nu rezultă din:o calitate, fie chiar predomnitoare, ci din complexul însuşirilor și al energiilor desfăşurate. Însăși frumuseţa fizică, cea mai ușor do determinat
şi do surprins pentru marele număr, este un complex.
Cu trăsături porfecte-poate fi omul urât, după cum poate
avea un farmec neintvecut unul care nu-i frumos. Și dacă un individ e. de spirit, altul e artist, o iscusit, e harnic,
-e duios, o bun.... lar cine nu are daruii văzute, fizice

sau morale, are noroc, spune zicătoarea .... Nu lasă natura pe nima sărac lipit pământului, deși inzestrează pe

„unii mai din belșug...

|

' Şi când omula ajuns să-și dea seamă de această relativitate a valorei individuale, ca și do grija naturei
faţă de fiecare, el dovine imun împotriva învidiei. Pen-

“tru a“ajunge la asomenea convingeri însă, trebueşte întwadevăr covă inteligență. De aceeași ziceam mai sus că
invidia

“este o dovadă

necontestată de medioeritate in-

„“telectuală. Subiectiv considerată, ea nu-i decât recunoaş“terea- propiei sale inferiorităţi . ..:
'
La asemenea convingere trebue să aducem pe copii
după co vom fi luat toate măsurile ca sentimentul piz-

muiroi să nu-și facă loc în sufletul lor.

”

i

Pentru a preintimpină invidia trobuo să nu 'stăruim
prea mult asupra unei insușiri considerată izolat, frumuseță, inteligenţă,. bogăţie, ete,- ci. totdeauna: „asupra a

complexului moral rezultat, corplex care variază de la
om la om și nu' poate alcătui pentru

inteligonțile sim-

pliste, cum e a copilului, materie de comparaţie și deci
pricină de invidie. Deasemeneâ, 'să no ferim-do paralele
în privința calităților cari nu se pot obţine printr” un e-

fort personal. Profesorii pot Jăudă, pe un copil că-i as-

cultător, că-i îngrijit, că-i cuviineios, că serid bine ete,
fiind că toți pot ajunge la acost rezultat; dar nu e uman
să laude, faţă de cei lipsiţi de calități moştenite, bogăţia,
inteligenţa, forţa fizică, ote. Dacă e o barbirie ca părinţii

să facă deosebire între copiii lor po baza talentelor sau a
frumusoţei,

e o eruzimo ca profesorul s'o repete în şcoală.

Notăgăduit că copilul trebue să știe că sunt oameni cu daruri superioare lui, să se deprindă

vesemneze a trâi potrivit

cu această

mijloacelor

idee și să se

sale morale și inte-

Jectuale. Maro însemnătate are însă modul cu o află!
Și dacă trebue să no ferim a-i: deșteptă ambiția și dorința, de a căută cu orico “chip compensații pentru inferioritatea lui dintr”o

mentul de umilință

direcţie,

tot așă să evităm

senti-

oxagerată, de smerenie caro mergo

pănă la anihilarea sentimentului de domnitate personală.
Ca să ovităm veninul care întovăriișeșto constatarea
propriei inferiorităţi, ssă nu dăm prea mare însemnătate distinețiunilor acordate olovilor buni şi talentaţi, ci să
prezintăm totul că cevă îrese și de o valoare relativă.

Obiceiul de a dojeni în orice împrejurare pe copiii sburdalnici sau slabi și de a ciuţă po cei buni, obicoiu co-

mod

căci ne

scutește

de coreotări și muncă

nouă, este

o gioșală, pedagogică. Copilul trebuește crescut în ideea
că, oricin6 poate greși, după cum oricine își poate avea,
momontul său de mulţumire, de glorie și de înălța su-

—
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" fletească. Așă se petrece lucrul în realitate și așă o cuminte să-l piezintăm și noi în educație.

Interesul.— Pornirea de a nu ne cheltui propriul avut,
ban sau energie, decât pentru

un câștig,

este o carac-

teristică de maturitate. Ea esto.mai mult rezultatul experienţei și al îndoetrinărei

în acest sens, adică al în-

râurirei mediului, decât acel al organizărei noastre. De
aceea o și găsim imai puternică la națiunile cu populaţie
. densă şi la indivizii :cari duc mari greutăţi pentru a-și
asigura existenţa: la Românii din Transilvania, la locuitorii orașelor mari, ete. Și cu toate aceste, interesul

nu derivă

totdeauna

din împuternicirea

sentimentului

proprietăţei, ci și din âutoritarism sau -sentimentul.
do=

minărei, pornire născută și ca, dar nu primordială.
Poporul cel mai interesat do po lume sunt Evreii,

cari s'au format in acest sens în decursul atâtor veacuri
de robie politică. Iar în lupta cu dânșii, noi răspundem cu
dărnicie, cu nepăsare, cu dezordine în muncă și cu râsipă,
porniri cari ne caracterizouză po noi Românii, mai mult

decât pe toate popoarele curopeno. Asemonea porniti,
simpatice la prima vedere, bune pentru vremurile patriarhale, când traiul simplu eră îngăduit
-în schimbul
unei munci ușoare, alcătuose'o inferioritate în lupta e-

economică din vremurile do astăzi.

”

Dezintoresarea Românului vine din multe pricini. E
de datoria noastră să-i cercetăm toate cauzele și să o
combatem po toate căile. Existenţa neamului nostru atârnă de la vitalitatea și do la puterea de rozistență,
economică a fiecărui individ.
„“ Deopotrivă trebusşte lu ptat în contra lenei şi'n con-

tra viţiului, impotriva nepăsărei și a ignoranței. Copiii trebuose deprinși să guste și să proțuiască munca şi profitul ei, viața şi luptelo ei, trohuese îndemnați să
chibzuiască orico desfășurare do energio ca și ori co chel-
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tuială bânească,—in limitele

,

posibilităței, de sigur—ur-

mărind ecea ce poate fi mai folositor, mai drept; mai bun.
Interosul exagerat este o trăsătură sufletească antipatică. El poate impiedecă împuternicirea sentimentului
de frăţie omenească, poate înăbuși căldura duioasă, poate
opri desfăşurarea deplină a sufletului. Dovadă avem pe
Evrei, cari doşi stăpâni pe bogăţia lumei, dau cel mai
mic contigent do luptători intelectuali în câmpul arte-

lor, al științei, al filozofiei. În afară do îngrămăâirea averilor şi de cadrul
nu concep

ingust

alt ideal

de

al intereselor

de neam,

Evreii

viaţă.

Lipsa desăvârşită de interes însă, defect simpatie
când îl constatăm la un individ izolat, devine o adevă-

rată nenorocire națională. Din ca poate rezultăo dezorganizare a muncoi, o lipsă de coheziune și de sprijin
între diferitele energii individuale, și, cum am zis mai

sus, o incapacitate
de luptă pe terenul economic.
Cruzimea.— Cruzimea rezultă adeseori din inconștienţă, sau măcar din incapacitatea de a-și închipui suferinţa altora, de a oglindi cu mintea și cole nevăzute

cu ochiul.

Câteodată însă ea esto o stare afectivă anu-

mită, plăcerea de a vedeă suferind.. Copiii sunt cruzi
mai mult din neștiinţă, din nesocotinţă, decât din gustul de a chinui.

Ca orice pornire cruzimea se intărește prin ropețive. Medicul, calăul, casapul nu. prea sufăr de induioșare.
Cruzimea fiind un rest do barbaric, de care nu mai e
nevoe în zilele noastre, vom opri pe copii de la tot ce.
ar putea-o inspiră și întreţine: chinuirea animalelor,
dușmânia cu colegii, dorinţa de răzbunare, literatura
care slăveşte sentimentele primitive, ete. Iar induioșarea,
ingăduința, ertarea, toato sentimentele protivnico difejitelor rudimente ale cruzimei, le vom desvoltă cu a9
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jutorul literaturei alese, al
milă și afecţiune în care
principiilor de simpatie, de
vom căută să le sădim în
Do oarece spaţiul nu

exemplului, al atmosferei de
îi vom crește, precum și cual
înfrățire, do dragoste, pe cari
cugetul lor.
ne ingădue, ne vom opri aici

cu analiza sentimentelor egoiste. Despre sentimentele
personalităței vom vorbi în Didactică, cu prilejul recompensoelor.
$ 5.

Sentimentele altruiste.

Sentimentele cari no imping la acţiuni în folosul
altuia so numesc altruiste.

Aşă sunt

iubirea,

recunoş-

tința, simpatia, ingăduirea sau indulgență, solidaritatea
sau infrăţirea, duioşia, “mila, eruţarea, ete.

Iubirea aro multo şi osobito forme : iubirea de copii,
de

părinţi,

de

fraţi, iubirea

admirativă

pentru

indivizii

cari întrupoază calităţi simpatico Nouă, iubirea, rezultată
din deprindere, pentru toţi coi eu cari am împărţit bucuriile și supărările trecutului, ete. Iubirea aroși mai
multe origini. La mulţi indivizi ca pornește din sentimentul proprietăţei: acoştia iși iubose soţia, copiii, neamurile, intocmai cum işi iubese casa, Srădina, păsările
din curte, numai fiind că sunt ale lor, avutul, bunul, lucrul

lor propriu. Asemenea oamoni so căsătorese
îmboldire

din simpla

de a avoi un tovarăș nocontestat de cătră lume

şi-şi ingrijesc copiii, numai ca să nu so părăduiască avutul casei.
|
Nici de vanitate nu-i totdeauna străină dragostea.

Aşă se observă că părinţii iubose adeseori mai mult pe
copiii frumoși și deştepţi, «decât pe coilalţi ; că neamurile

sărace şi obscure iubese mai mult po cole distinse, deşi
nu au vro-un

folos

do la dânsele.--Alte

elemente

con-

—
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stitutive alo dragostei sunt deosebirea de sex, admiraţia,
deprinderea și mila.
Puterea și durata iubirei vin și de la forţa! fiecărui

elemont, dar şi dâla complexitatea, _rezultată, adică de
la bogăţia factorilor cari oalcătuese. Cu cât clădim mai
mult şin mai multe direcţii, cu atât iubim mai puter-

nic colo ce am clădit, cu atât ţinem la neştirbirea propriului sentiment şi'n mod indirect la obiceiul exte-rior care ni Pa provocat. Căci ceea co iubim _în alt în-.
divid

esto mai

ra noastră _proprie,.
presus de toate oopera

esto iluzia pe caro no-am “tăurit-o, oste sentimentul putornie po caro ni Pa
exagerată

a energiei

provocat și care no dă o sensație
și a puterilor

noastre. Do aci vine

că afecțiunile mari. şi durabile sunt stări suflotești compot fi eunoscuto decât de sufletelo_rafi-__
ploxe căi mu pot
nato, alambicate, imbelșugat înzestrate și ndelungg culti-

vaio;fio prin muncă proprio, fie prin o moștenire pre-

lungită in trecut. Sontimentele puternice şi sincere, nu
acelo formate din ambiția do a trece drept om. deosebit,
sunt tot atât de rare, de preţuito și de proţioaso ca și
inteligenţele viguroase. În acest înţeles trebuese luate

vorbele pe cari Mântuitorul ! le zico Magdalenei: „mult

ţi so va ertă, căci mult ai iubit“. Isus caii păcatoasei

tot trecutul ci pătat,

când cunoaşte

belșugul sufletese

în ulca în
și marea putere de jorttă po cari lo.dovedoște ea
timii ani.
lubirea esto condamnabilă când o atât do ușoară
incât ia forma. do simplă îvecore de vreme, ca și atunci
când ajunge o patimă covârșitoaro, În ambele cazuri ea

e pornire vătămătoare celorlalți. În limitele firești insă,
iubirea cstă un sontiment social do cea mai mare în-

al activităţei o* somnătate. Ea, este un îmbold_ puternic
sociale.
coheziunei
menești și col înăi oficace factor al
Alila.—Ca şi cole mai multe din sentimentele ana-

— 132—
lizate pănă ati, mila nu este un sentiment unitar. Există
milă care nu-i docât proectarea propriului 1 nostruu egoism.

Așă e bunăoară compătimirea pentru cei cari au aceJeași greutăţi, aceleași sufetinți, ca și noi. Un “bărbat -

Sizate
de obiceiu mâi multă milă pentru bărbatul asasin,
decât pentru femeea ucisă, un servitor pentru

servitorul

care înșală, decât pentru stăpânul păsubit, un exeroc
pentru alt exeroc, ete. Această formă a milei iu adesea
pe nedreptul înfățișarea sentimentului de solidaritate.
O altă tormă, superioară, a milei vine din simpatie, a-

dică dini priceperea uni suţ
şuterinți fără să fi f05tBumai
decât, robul ei. În acest caz, ea rezultă din o rafinare intelectuală și din o excesivă impresionabilitato afectivă.
Individul care simto sărăcia și boala celorlalți, fără să

fi luptat el insuși împotrivă
lor, iată spectacolul cel mai

sublim ul înfrățirei omânești.

|

Să nu no'nșelâm insă. Adesea iau înfăţişarea milei

sentimontolo colo mai protivnico ei. Omul care fuge deeste mila, o înce: din «ozoism primitiv
mși e,brutal:
ii “Omul
caro
sub |Stotoxtul milei nu iătiiide mâna celui câre moare
și se mulțumește să alerga după ajutor străin, o adesea
un fricos, un bicisnic, un egoist slab.... Mila nu o plâns

şi compâtimire,

ci energie de luptă împotriva nenoro-

circi celorlalți.
Deasemenea să deosebim: mila din vanitate, din
.
.
[12 i,
area
ea ema aie e a
interes, din slăbiciune, din dorinţa do
a scăpă dc grijă
ori de pârero do râu, ete. Coca ce trobuo sâ intereseze
pe educator esto mila sinceră, curată şi firească, numai ca

este un factor de real progres sociăl—-

Alte sentimente altruiste'do cultivat sunt respectul
do om, recunoştinţa,

ert area, înfrățire a, eruţarea,

superioritatea religiunei

creștine,

clo formează

ingă-

idealul

—
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social-cătră care tindo omenirea de astăzi. Fără unele
din aceste sentimente viaţa de familie ar fi o povoati pe ..
care nime n'ar putea-o duce.
ă
Aceste sentimente însă, fine, rafinate, subtile și gingașe, rezultă din o cultivare prelungită și aloasă a în-

tregului complex afectiv. Ele nu se pot sădi izolat şi in-dependent

în suflet. Ca

factor obiectiv, îrebuitor ivirei

lor, ele presupun reciprocitatea; ea elemente subiective,
delicatoţă, subtilitateși multă impresionabilitate afec-tivă, Ele sunt eflorescenţa întrogei mentalități omenești,
deși inrâurirea inteligenţei asupra lor e numai indirectă,
și ca atari nu so pot arătă în toată vigoarea cerută,
decât după anumite stadii de desvoltare.
Extoriorizarea,a acestor sentimente dă o impresie rară .

şi pr oțioasă do gingășio şi. complexitate, do deosebit și
ales, aşă de măostrit zugrăvită do cătră marele nostru
prozator Brătescu-Voinești și așă de simpatică pentru
cei cari știu s'o simtă. Din potrivă, lipsa lor, și am puteă zice u sentimentelor altruiste în genere, îi dă omului o înfățișare de simplist, de primitiv și brutal, de.
îngust, mărginit şi sărăcăcios.
Împotriva sărăcioi sufleteşti, sau cum se zice a ego-

ismului exagerat, vom luptă pe trei căi: _po calo afecţivă,
Ac
creând în jurul copilului accă atmosferă de
de dragoste; € de
îngăduireo cumpătată, de simpatie încercată, absolut trebuitoare deplinei lui evoluţiuni morale; pe cale > practică, x
ajutând pe copil să admire, să se devoteze şi să iubiască
pe toţi din” jurul lui, câţi merită, — ferindu-l negreșit
de exagerări și nesocotinţi; — pe cale intelectuală, cu.
ajutorul literaturei. şi alartelor, Aci so impune insă o
alegere” foarte riguroasă,
Împotriva excesului acestor sentimente, şi?n primul
loc al iubirei, mijloacele sunt numai preventive : îndrumarea şi imputernicirea tuturor forțelor sufleteşti, ca să
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prevenim in mod firesc un dezechilibru; paza de tot ce
ar inflăcără imaginaţia, de tot ce ar anticipă ori ar viciă

sensibilitatea. Societatea copilului, lecturile lui, arta de
care ia cunoștință, totul trebueşte supravegheat,—fără știrea lui, bine'nțăles—controlat, ales. Copilul este un pri-mitiv care nu poate veni în atingere fără) primejdie, “care

nu poate înţelege

și alege din complexitatea vioţei de

astăzi, docât treptat și anume po măsură co capătă spiritul critic și putorea do discernământ a maturităţei, pe
măsură co sensibilitatoa lui oxcesivă—oxcesul vine şi

do la acumularea moștenirei și do la viaţa
de

la cultura grăbită în cari fatal trobue să

intensivă şi
trăiaseiă—

so va fi indrumat, cel puţin în liniamente mari, în direcțiuni anumite. Ce ar doveni un ţăran de ai noștri silit să trăiască în mijlocul Londrei, fâră nici un călăuz
şi fără nici o pregătire anterioară ? Dacă cl s'ar nemeri

o individualitate puternic constituită, ar eşi la liman în
câţiva ani, ar ajungo să cunoască orașul și felul lui de
viaţă, ar ajungo chiar să-și clădiască o situaţie. Dar câţi
oameni sunt organizaţiuni sufletești normale, puternice
şi rezistente ?—Tot acelaş lucru o cu copiii lăsaţi sufle-

teşte în vooa întâmplărei. Mulţi seapă cu bine, câteodată
oţeliți chiar, din încercările primojdioase,—dar și câţi cad!
Sentimentele altruiste simple, prin conluerarea lor

dau

naștoro complexului

sufletese numit bunătate, re-

nunţaro de sine, devotament,
un element ori altul.
$ 6.

ete, după cum predomină,

Sentimentele superioare.

Numim sentimente superioare pe acele cari ne imping la acţiuni în folosul marei mulțimi, a unui număr

nehotărât do iidivizi, numim astfel pornirilo spre extoriorizarea celor mai alese din gândirile omenești, spro..
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izbânda celor mai măreţe aspiraţiuni, cari au luminat și
luminează omenirea în mersul ei statornic spre propășire.
Așă sunt sentimentul patriotic, cel religios, iubirea de
frumos, de dreptate, de bine, do adovăr.

Sentimentul patrintic.— Elemontele acestui sentiment
sunt mai multe: iubirea pentru locul unde te-ai născut,
comunitatea de „porniri şi sentimente, datorită rassei, sim-

patia. pentru coi cu cari ai un trocuteomun, fie de glorie;
ori

do suferință,

vanitatea de a ţineă

do un

popor cu

anumite daruri, deprinderea
cu o limbă dată, cu anume
spectacole alo naturei, ete. 'Toato acosto elemente cari
variază do la individ la individ, imputernicite de admirația pentru trecut şi do cătră ambiţiunea pentru viitor,
pot da la un loe un sentiment foarte puternic.
Această solidaritate cu cei de acelaş sânge, trebuitoare pentru viața şi repedea „propășiro a popoarelor, esto

o condiţio neapărată do existență pentru naţiunile mici,
cum este bunăoară a noastră. Românii au dat dovezi de.
mult patriotism în vremurile trecute ; în schimb, do câteva decenii, ci devin tot mai nopăsători șin această direeţie. Cu osebiro înstreinate și nepăsătoare sunt păturile
noastre sociale bogate. Elo nu-și dau seamă că simţul
de demnitato personală nu-ți îngăduo să-ţi renegi nea-

mul, după cum nu-ţi ronegi familia. Elo nu-și dau scamă
că decât să fii oloment abiă îngăduit la un popor care
mare nevoo do serviciile talc, o mai măgulitor să fii pionul luminei întio ţară căriea munea ta, chiar do nu
so simte deocamdată,
esto o pârghie de propășire.

Impotriva nesocotinţei_ celor înstrăinați o do novoo
ca pătură intelectuală să răspundă cu muncă entuziastă
și cu. dovotament pentru binelo ţărei. Această îndatorire
* cade mai ales în sarcina educatorilor marei mulțimi.
Mijloacele de căpitenie pentru deșteptarea sontimentului patriotice sunt: 1) entuziasmul pentru trecutul + și
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cu ajutorul Istoriei, al Literaturei și al Artelor; 2) sentimentul de solidaritate ; 3) deprinderea cu preocupări

covă mai "dezinterosate și mai indepârtate decât satisfacerea zilnică a micilor ambiţiuni. Acest scop il urmărese serbările șși | excursiunile şcolare.

Na

Românii, firi indeosebi puțin afective, nu au multă
artă cu cuprins patriotie.

Entuziasmul

și râvna

dască-

lilor vor fi deci cu atât mai bine venite și mai prețioase.
Urmărind sentimentul patriotic, să no forim însă a deprindo tineritul cu frazo sforăitoare și cu declamaţii seci.

Țărei ii trebuese iubire sinceră și fapte de devotament,
nu vorbo late. Împotriva acestor minciuni, naţionaliste
le-am zice, s'a râdicat Caragiale cu ridiculizarea lui pe
atât de aspră pe cât de dreaptă.

Sentimentul veligios.—Sentimontul

religios

este

nu

numai frică de divinitate, ei şi iubire, recunoștință, nădejde şi inoredero, admiraţie şi «slăvire. “ cuptiideeole-

de conștiință, implinirea datoriei; ;ciinăo olomonte artistice: emoție admirativă,
ete. Acest sentiment, când e
ere şi un rcazămîn viaţă,
perfecționarea morală, este

jertfa mulțumirei personale,
sincer și adânc, este o mângăeste un indemn puternice spre
o stavilă pornirilor pătimaşo.

În adâncul vremurilor sentimentul religios a fost factor
de căpitenie al mersului spre propășire, cu osebire în 0pocele de barbario, când omul nu simțiă nimie În conștiinţă, caro să ţio cumpănă deslănțuirilor de animalitate.

'Trebuo să deosebim însă riguros sentimentul propriu zis, vibrarea intensivă a sufletului, de manifestarea

exterioară a religiozităţei, adică de simpla practică a
cultului. Mângâere şi propășire nu poate da decât sentimentul.
|
Cultura religioasă

din școlile noastre
— şi din ne-
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fericiro noi Românii ne mulțumim numai cu dânsa—
cuprindo deabiă cunoașterea divinităţei, adică numai c- Jomentul reprezentativ al sentimentului. De aci și lipsa
noastră de religiozitate, lipsă care, în primul loc, se datoreşte nesocotirei olomentelor_ alcotive și artistice ale _
sentimentului 'totospunzător. “O “stare de conștiință âcu atât

junge

mai

intensivă

și mai

rodnică

cu cât

ea

dovine mai complexă, cu cât ne prinde din: mai multe

direcţiuni, cu cât găsese sprijin, fie în cultură, fie în înrâuriroa inconștientă: a mediului, mai multe din elementele ei constitutive.
Protestanţii stăruose cu osobire asupra elemente-

lor morale și. adâne afective ale sontimontului religios și
de acsoă şi stau cu “mult mai sus po treapta culturei sociale decât ceilalți creștini. Catolicii dau mare insemnă=—
tate olomentelor artistice. Poato că acostui fapt să se
datorească in parteo şi superioritatea popoarelor latine în
artele plastice. Singuri ortodoxii se mulțumesc cu eleîicitul iateleetual, adică cu col mai slab ca înrâurire,
Mijloacele de căpitenie pentru desvoltarea sontimentului

religios sunt următoarele :

——

€
1) 'Traiul intwun modiu prielnic roligiozităţei. Gro„
familiile
în
căpătă
pot
>
se
nu
Dumnezeu
do
iubirea
şi
Esi dinţa
3 |în cari se zellomisoșto sistematice orico legătură cu biserica, iar pentru a inspiră rospeetul cuvenit, reprezentanţii cultului ar fi să-şi supravegheze, mai deaproape
Solul lor de a fi.
— mai amănunţit, mai
2) Învățământul religios,
cel actual— să fio.
decât
s
ceremonio
substanţial și mai
sprijinit

do

o

literatură

şi

o artă

cari

să însufloțiască

Și să deştepto admiraţie, căldură, vibraro sufletească.
3)

Practica

statornică

a cultului să

fie

făcută

cu respentul şiiGirGumspeeţiunea “cuvenită unor lucruri
pe cari avem a le întățișă ca sfinte. Ea nu trebue să
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devio o deprindere inconștientăși nici o corvadă de care

să caute copilu
a scăpă:
l Cât tact și câtă fineţă psiho-

logică nu trebuese educatoruluişi profesorului de religio, ca să so feriască de ambele primejdii!
Multe am
aveă de învăţat noi Românii,în această privinţă, dela
educatorii școlilor catolice. În loc să condamnăm la. un

loc toate procedeurile lor—pănă mai dăunăzi le admiram pe toato ! — ar fi mai bino să le studiem amănunțit,
să lo corcetăm, să lo analizăm și să no insuşim parte
din ele, anume acele impotriva cărora știința socială modernă nu are nimic de obicetat, acolo cari se sprijină po o

inrâurire psihologică,pe o finoță de > pătrundere sufletească
și o artă de imlădiere, despre cari educatorul român nu
știo mare lucru. Şcolile catolice sunt un câmp de studii psihologice, — nu am zis și didactice! — dintre cele
mai prețioase pentru

toată lumea, și cu atât mai

preți-

oase pentru noi Românii, cari nu mai avem putinţa să
ne mulţumim cu progresul firesc, grooiu și împotmolit
de atâtea încercări zădarnice.
Sintimentul frumosului. —lubiroa
nire innăscută

de frumos 0 o porcaro își are izvorul în activitatea și deo-

marelo număr: ca se confundă cu keoro ca, adică cu mulţumirea care rezultă din oricd activitate musculară sau intelectuală,

cumpănită, sânătoasă, potrivită

moment dat.

cu

forţele unui

Există însă o deosebiro intro acesto două

stări suflotești, deosobire care stă nu numai în comploxitatea mai mare a sentimentului artistic, dar mai ales în predomnirea clemontelor cogiţionale sau măcar reprezen-

tative. Sentimentul frumosului presupune o întoligonţă
mai vioao decât eca obișnuită.
—
Iubirea do frumos are maro însemnătate în viaţa
“individului. Ea dă un spor do energie din care derivă

impresia do fericire, ca îndeamnă mintea spro alto gân-

—
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duri decât nevoile zilnice și rivalităţile mărunte, făcând
cu putință uitarea și deci însăși viaţa. Rolul ei social

este încă şi -mai mare.

Îndepărtând, din când în când,

preocuparea individului de la cercul ingust al persona-

lităţei sale și pricinuind acel spor" de forţă intensivă ca-

racteristică, desfătărei artistice, ea face pe om mai puțin egoist, mai setos do orizonturi largi, mai darnic cu
sufletul seu, cu vibrarea simpatică a minței salp. Sen-

timentul frumosului e sprijinul cel.mai puternie al-sen-

timentului patriotie și poate chiar al colui religios, , şi
“unul din promotorii de câpitânio ai sentimentului do” 50|
lidaritate omenească.

Acest sentiment e menit

să compleeteze

ovoluția

individului, să desăvârșiască, cultura lui pe celelalte terenuti, nu să o înlocuiască. Arta e o sărbătoare a sufetului şi ca orico sărbătoaro se cuvine să vio după zile

de muncă. O cultură pur. artistică ar fi o greşală pentru educaţia socială, ca și una pur profesională. "Rolul ds
educator social îl poate aveă arta, numai când ea rămâne

artă şi nu negustorie. Să observăm popoarele vechi.
Grecii, poporul cel mai artist și mai organice constituit

Seriitorii
ca intreg social, nu cunoaşteau arta-meserie.
ete.
pământ;
de
și artiştii lor erau negustori, lucrători
Din ocupaţiunilo acestea iși intrețincau viaţa, iar arta,
răgazul și punctul culminant al aspiraţiunei lor, eră produsul prisosului lor do viaţă, de forţă și do vibrare. De

accea a şi rămas senină arta lor: ca nu respiră nimie
din frigurile luptei, din nerăbdarea omului care produce

ca. să trăiască. Iar cu această seninătate și-a câștigat o
putere de suggestie şi do inrâurire educativă, pe atâtea

„ veacuri.
Ceea ce urmărim cu rândurile de mai sus este întăi să distingem arta ca factor de educaţie socială, de
accea caro nu-i decât o marfă, și să combatem tendinţa

modernă,

care se generalizeazăși

la noi,

de

a

da

o

educaţie pur artistică din copilărie. Nu e vorba de 'o
cultură unilaterală, ei chiar nosocotită. Specializarea din
copilărie e aceea care dă societăţei câte 60—70", de cetățeni nofolositori, ba chiar primejdioși.
Putorea de creaţiune este produsul unei evoluţiuni
individuale indelungate și foarte comploxe. Și pe când
cea mai pretonțioasă artă nu cere individului: decât 5—6
ani de muncă specială, toate au novoo, ca să ajungă la
înflorirea lor deplină, de cultură goncrală imbelșugată.
Dar mai „presus chiar decât inţeresele artei stă În-

_teresul _social, care cere ca omul să se per fecţionoze mai
întăi in însușirile lui comune cu toţi, insușiri eo alcătuese

punctele de atingere cu semenii, şi apoi în acele cari deosobesc individualitatea lui de a celorlalţi.

lueră pentru

»

Înainte de a

viitor
— ideal problematic pentru cei! mai

mulți dintre noi—dator este omul să
fie de_ folos. prezentului,
Sentimentul artei se desvoltă și se dostivârgeşto din
atingerea cu tot co-i frumos—natură, artă industrială
sau propriu zisâ--ca și din practicarea artelor. Elementele lui constitutive sunt două: 1) admirația sau contemiplarea, şi 2) mulțumirea creaţiunei, Amândouă apar,

se desăvârşăse paralel in conștiință și se înrâurese roci
proc. Cu copiii vom stărui mai întâi asupra artelor cu ?n
cuprins sufletesc olomentar. Așăi sunt arta grădinăriei,
danțurile, artelo industriale, desemnul geometric, muzica

molodică și litoratura populară.
“lubirea de udevâr.—A

nu

a
spune

minciuni

şi a

iubi

cu putere adevărul sunt două stări sufleteşti osebite.
Cea dintăi, mai mult negativă, coa de-a doua, foarte po-

zitivă.

Cu cea negativă prevenim multe rele sociale, cu

cea pozitivă cucorim lumea

necunoscutului.

Sotea de adevăr, care-i mai mult decât curiozitate,

-.

—
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mai mult decât ardoare și aviditate științifică, este baza |
tuturor descoperirilor, a tuturor teoriilor, a tuturor sistemelor filozofice, ba chiar a celor mai multe creaţiuni
artistice. Plăcerea de a gustă frumosul și a-l creă, do-

rinţa de faimă în viitor. sau măcar în prezent, compătimirea pentru suferința celor mulți, nu au fost și nu
sunt nici astăzi, singurile îndemnuri in producerea artistică. Să ne gândim numai la Ibsen sau chiar la Emi-

nescu al nostru. Iubirea de: adevărera ]a Ibsen o patimă.
“Sentimentul veracităței nu “poate luă naștere în
sufletele deprinse cu ascunsul,.de oarece la baza lui stă
tocmai revolta împotriva minciunei. S'a zis că
de a minţi esto innăscută şi că numai cultura
desrădăcină.
Ca dovadă se citează observaţia
rile inculte, ca şi sălbaticii, dovedese mai mult

tendința
o poate
că pătucu mia-

ciuna decât cu adevărul.

-

Că minciuna e o insuşire de primitivitate. și că ea.
predomnaoște în Îuzica largă. 6e netăgăduit. Cu “toate aceste, noi erodem că ca o mai mult rezultatul imitaţiunei, al _Suggestioi, al
al fricei şi alsistematicei_ indoctiinări

cum că omul nu poate luptă decât ascunzând și inşelând.
Un copil caro nu cunoaște frica, care nu aude spunându-se
minciuni,

care

nu

e indomnat

să

înşele,

în mod

fatal.

nu poate exterioriză decât acoca ce gândoșto și simte.
Așa e firesc. Noi am făcut experiența aceasta și putem.
susțineă lucrul din deplină convingere. Cu aceasta am.
zis că copilul_zu miute intenționat, nu că nu sar putea.

înșelă. Po copil îl putem lesne suggestionă, îl putem
faco să vadă și să audă lucruri cari au existat niciodată,..
Dacă este o oroare ca să-l credem mincinos din fire, gre„şala ar fi neertată să-l socotim drept gura adevărului. EL
poate spune tot ce se petrece in mintea lui, fără să distinyă ce-a cunoscut obiectiv prin simțuri, de ce-a ima-—
ginat din spusa altora.. Distineţiunea aceasta n?o face.

—
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„ nici sălbatecul, n'o fac chiar mulți oameni maturi,— din
cei impulsivi și lipsiţi de cultură, — fiind că deprinde-

rea do a controlă riguros propria gândire cere oarecare
maturitate şi un grad mai mult de finoță intelectuală:
Tendinţa

de a spune minciuni oste de sigur supusă

__moștenirei ca. oricare alta și din părinţi „Tarasconi“ nu e
"probabil să Sa nască

vre-un orou al adovăiului:Po.de

„altă parte, cu cât omul e mai primitiv și mai simplu ca
inteligenţă, cu atât se slujeşte mai noindoios și mai
sistomatie do minciună.
Mintea struţului care în faţa
dușmanului își aseunde capul în nisip, convins că dacă
nu vede el primejdia, primejdio nu mai există! .. . Ca

să fio omul mincinos trobue să fie şi covă
Copilul esto şi el un primitiv, deci un

naiv...
naiv, care

nu-și dă seamă că șirotlicul şi minciuna sunt arme curonte, do care oricino se poate sluji și po care oricine
lo pricâpo sau măcar le bănuoşte, tocmai fiind că sunt
așa do comune.
Un om de spirit zicea: „cel mai bun

chip de a ascunde

sf te ercdo*.
ceasta osto

adovărul,

esto să-l spui.

Nime

Dar o ropetâm, înimțiil
de
atenția
de uînminți,
minciuna propriu

zisă, nu o capătă

nu

căci acopilul

decât dacă este îndoetrinat în acest sens, dacă aprins
pe cei mari cu inşelătorie,. “sau dacă so teme: Altfel, nu.
Pe
simţite
insă nu
numite
fletești

deprinderea de a extorioriză cu sinceritate cele
și gândite se hultueşte iubirea de adevăr, care
ajunge la o intensitate covârșitoare decât la a-:
temperamente și cu sprijinul unor calități susuperioare. Eroii adevărului, minți alese și su-

flete calde, sunt mai. rari decât toţi ceilalți eroi.
“Sentimentul binelui. — Cu acest cuvânt numim noi
un șir întreg de- aspiraţiuni, dde năzuinți, ecâteodată ne-:
buloaso şi nesocotite, dar curate, inalte și generoase totdeauna, și cari alcătuese ceea ce obișnuit numim ideal:
setea de dreptate, dorința deo înfrățire generală, mila =
RE
.

-pentru orice suferință, jertfa în folosul omeniroi, ete.
Acesto aspirațiuni, formă eterizată a sentimentelor altruiste, sunt ereaţiunile intoligenţelor puternice și nesâţi-

oase și ca atari nu pot luă naștere, sub forma do stări .
sufletești sincere şi firești, decât în conștiiaţele în cari

e-

goismul iu mai oste stăpânitor și?n cari cugotarea o destoinică să so adânciască in perspective nețermurite. Sen-

timontul binelui, punctul culminant al ovoluțiunei. îndividuale, este o rezultantă a întregei culturi. Despre
mijloaco speciale pentru imputernicirea lui, nu poate fi
vorba. Pentru

acest motiv îl semnalăm

aci, dar nu stă-

ruim asupra lui.
CONSIDERAȚIUNI

GENERALE.

Am cercotat în capitolul rolativ la sentimente numai îmboldirile mai obişnuit cunoscute. Îngrădirile programului nu no îngăduo să intrăm în cercetarea celor
mai subtile şi mai rare.
_
Ceoa co am dori mai cu'seamă să rezulte din totalul cercetărilor noastre este convingerea că educația
sentimentelor este_o operă care..cere mulți ani de_muncă. .

consecuentă, care implică pază și serutaro de fioco mo-

noni, că ea esto o lucrare coniplexă
și minuțioasă, la
"care poate colaboră „ci folos şcoala, dar ale cărei temelii
le pune numai familia. Înatorirea părinţilor faţăde co_pii nu so poato cu nici un chip reducela singură procurareaa hainelor E a hranei. Răspunderea cea mare în
nu tăgăduim nici “inrăarisea” “mare po care o pot aveă
“forța do suggostio și talentul, tactul psihologie și autoritatea morală alo unui dascăl ales, nu tăgăduim nici,

fatala

intențiaa copiilor răi, ascunși și vițioși. Dar

.

—
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de acel al contactului cu familia; dar observarea do fiece.
minut pe care o pot exercită,—și trebue s?o exercite |—

părinții, comparată cu acea a dascălului care are sub
supraveghere simultană 30 — 40 de copii ; dar spontaneitatea po care o are copilul acasă şi caro fatalminte trebueșto ingrădită d6 anumită rezorvă în şeoală, toate
acesto sunt consideraţiuni hotărâtoare, asupra cărora a-

proape nu-i nevo6 să “stăriiiin. Perfecționarea morală,
pentru care profesorul poato da un ajutor preţios, dar
neindestulător, va veni numai din genoralizaroa invălogiei ca studiu obligatoriu în toate scolilo secundare şi
speciale, numai din o cultură suflotească 1mai aleasă a
părinților. Și astfel de rezultate: Tu so capătă inti:6 singură

genoraţie..

Din continua observare și bună indrumare a copilului trebuo să rezulte un mers treptat spre propăşire

morală, adică o gradată predomnire de intelectualitato
asupra

pornirilor brutale, o preponderență

a indomnu-

rilor sozialo şi atoctivo asupra celor excluziv egoiste,
Iar pentru ca acest progres să fie firose şi deci temeinice
și dofinitiv, cl trebue să oglindiască și să respecte mer-

sul eroluțiuuei naturale : fiecare pornire să apară la vromea,
ei, ădică după ivirea stărei sau stărilor sufloteşti de bază,

după elementele pe cari ca le presupune. În zădar vom
căută bunăoară să facom pe copii miloși, inainte ca ei
să știe co- i afecțiunea și înainte ca ci să înţeleag: ă, prin
simpatie, Stări sufletești: po cari nu le- au simţit ca aetualo ; în zădar ne vom

cât timp

revoltă în contra neadevărurilor, :

omul nu ştio distinge ecle văzute do cele în-

chipuito de dânsul; în zâdar cerem

dolicateţă do Ja in-

dividul care n'a eşit încă din strimtoarea personalităței
lui. După cum un raționament presupune atâtea și atâtea
trepte de 'preschimbare și treptată generalizare a sen-.

—
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saţiilor, tot aşă sentimentele altruiste și superioare, unele
grozav de complexe, presupun un șir întreg de treptate:
rafinări sufletești, intelectuale și afective, rafinări cari pentru mulţi indivizi rămân veșnic neatinse și necunoscute.

Două sunt

ţintele nestrămutate

pe cari trebue să

le urmărim în cultura sufletească a oricărui copil: sin_ceritatea deplină și menţinerea echilibrului sufletesc. Since” fitatoa atârnă în cea mai mare parte “de atmosfera de

adevăr în care trăește copilul, deci de înrâurivea noastră
vroită. Menţinerea echilibrului rezultă în primul loc din
sănătate, în al doilea, din organica și armonica oxer-

citare a tuturor forţelor individuale, sufleteşti și fizice.
Această exercitare

cată să fio potrivită

cu forţelo reale

şi actualo ale copilului.
B.

Educaţia

voinţei.

Numim voliționale acele fenomene sufletești, idei și
sentimente, cari, chiar dacă nu se exteriorizează sub formă
do acţiuni, tind măcar cătră această manifestare în afară,

tind în puterea unui

element sufletesc special, un îm-

bold spre mișcare, caro se cheamă zolifiune. Caracteristica
acestor fenomene fiind activitatea musculară, sau măcar
voliţiunea, care nu-i decât forma conștientă a unei îndrumări spro mişcare, noi le putem numi și cu vorba
de acțiuni. O complexitate covă mai mare de acţiuni se

numește faptă.
Fenomenele yoliţionale pot avea, toate gradele de
complexitate. Dela mișcarea reflexă pe care o face omul
retrăgându-și mâna când s'a fript, pănă la combinaţia
diplomatică po care o execută sute de indivizi, în cursul
mai multor ani, treptele sunt infinit do multe.
10

.

—
Vom

146—

deosebi acţiunilor și deci mișcărilor, elemon-:

tele lor constitutive, două însușiri mai insemnate

: 1) dacă

sunt conștiente, semiconștiento sau inconștiente, 2) dacă sunt spontano! sau piovocato'do-o-impresio exterioară.
Pedagogia
nu aro a corcotă decât mișcările conști“ente şi pe cele mecanizate, cari au fost cândvă și ele:

deplin conștiente, precum : mersul, serisul, mișcările gimnastico, exerciţiile speciale in folosirea lucrului manual,
a unui instrument muzical, ote. „Mişcările provocate de o nevoo ori o impresiune subiectivă şi relativ veche, fie ele și absolut inconștiente,
se numese spontane; acelo datorite unor impresii exterioare, le vom

numi mișeări

pricinuite de o cauză

Printre acestea sunt unele semiconştiente,
inconștiente, cari se execută imediat
desăvârșită, întocmai unei descărcări

obicelivă,

sau

âbsolut

și -cu o exactitate
electrico. Acostea

se numese_re/leze și sunt cu totul în afarădo controlul
vroinței noziro: Așă sunt strănutatul, sughiţul, mișcările pupilei, ete. Mișcările spontane mai elementare și

mai primordiale sunt acelo cari tind Ja conservarea individului şi a specioi şi poartă numele do instincte,
“Instinetele sunt celo întăi invăţături şi deprinderi
ale animalelor, învățături trecuto din generaţie în gooraţio pe baza moștenirei. Câștigato de milioane de
i, ele sunt mult mai: vechi decât inteligența și do:
aceea se și execută fără intervenirea ei. Cu cât animalul

o mai puţin inteligent, cu atât o mai vizibilă pornirea
lui instinetivă, fiindcă e fâră concurenţă în cheltuirea
energiei nervoase ; și cu cât raţiunea ia mai mult avânt,
cu atât instinctelo rămân mai în umbră. La om depildă,
în a cărui activitate inteligenţa a luat ași proporţie, in-

“stinctul apare mai slab decât la animale: Nu că el ar fi
doborât de lumina

inteligenţei,

instinetul:a

rămas

și la

om pornirea fundamentală, manifestarea lui insă aro mai
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arareori

prilejul -să so arăte

in toată goliciunea, iar la

indivizii la cari inteligenţa este o forţă şi activitatea ci
o: nevoo roală, instinctul ia şi el o înfăţişare mai sociabilă, mai omenoasă, mai aleasă, mai intelectualizată.
- Am zis că o caracteristică a fenomenelor voliționale esto tendința spre acţiune, este volițiunea. Altă caracteristică a lor este tendinţa contrară voliţiunei, aceea
de a stăpâni o stare sufletească -Și a opri exteriorizarea
ei, care tendință so9 numește pulere de _înhabiţie.

Putorea do inhibiţio are insomnătato foarte mare.
Îndepărtând manifostarea unoi porniri, ea dă individului
putinţa de a cercotă, do a cugetă mai adânc la cele co
sunt de făcut, îi dă chipul de a se folosi cât maimult
de inteligenţa lui. Naturile cari exteriorizează tot ce le

trece prin

minte,

fără

alegere. și fără să caute a opri

oglindirea dosăvărşită TI uxului lor sufletesc, so numesc .
impulsive și dovedese o slăbiciune a puterei de inhibiţie.
Să nu confundăm impulsivitatea cu sinegritatea. Aceasta
din urmă însamnă 6xpresiuiniea totdeauna” exactă a ce- .
lor gândite, adică lipsă de prefăcătorie, dar nicidecum
oxtoriorizarea, automatică am zice, și -fâră alegoro, a tot .

co poate treco prin cugotul unui om.

Și să nu credem

că impulsivii nu știu a fi prefăcuţi: numai că lor lo lip- seşte consocuenţa şi-i puteri mai repede cunoaște decât po
tivitate, — doși por
poate

să oxiste
io alături “de marezi

ție

intelectuală şi afectivă
— o dovadă de lipsă în cultura
voinţei. Ea e o inferioritate din punct do vedere moral,
fiindcă

forţa,

inhibitorie

este

resortul do

căpitenio al

„stăpânirei do sine, deci al posibilităţei de a provedcă și
a chibzui, însușiri
caracter ului.

cari

tocmai

alcătuese

maturitatea

Când -volițiunea e prea slabă, “omul prezintă alte
simptome sufletești? face planuri, “chibzuoşte, judecă
n
inta A
i
AN AI
III
a a

— 148—
chiar foarte bino, dar nu are putero ca să pue în execuție cele hotărâte. La dânsul acţiunile rămân sub formă
de idei, do, stări pur suflotești, — simplu joc de umbre —
cari nu 56 învederează în afară. Energia nervoasă abia

i-ajunge să combine intelectualiceșto cele gândite. şi sim-

țite, şi dacă nu intervine un factor exterior, vroința altui

individ, înrâurirea silită a mediului, ete, dânsul se mul-

țumeşte să-și rumege toată viaţa planurilo şi aspiraţiile
primei tinereţi. Această stare suflotească se observă-mai
ales la cei obosiţi, la acei cari au' cheltuit, intelectualicește sau altfel, mai mult decât le ingăduiau puterile.

Voliţiunoa şi puterea inhibitorie, însușirile caracteristico alo fenomenelor voliționalo, sunt elementele hotai
tărâtoare ale energiei sufletești numită voinţă.
| În afară do aceste stări sufleteşti — nouă și caracte-

mistice, — un fenomen. yoliţional cuprinde una sau mai
idei, unul sau mai multe sentimente, “iat commulte
e

lui. rozultă dela, belșugul. stărilor, suflotești

prestate

cari acestea se prezintă. Căci ideilo dato 'nu se sprijină
totdeauna intre ele, după cum nici
ic['sontimontelo constitutivo nu sunt de aceeaşi natură. În cele mai multe ea-

zuri şi unele și altele sunt protivnice.

Deo aci o luptă

sufletească, prelungită și înverșunată, care clomeni Sâ
predomniască și să isbutiască a so extorioriză. Această,
luptă se numeşte știinţificeșta. deliverare.
Ideea acţiunei do executat1065t5”Tn celo mai multe
cazuri primul oloment conștient. al fonomenului voliţional. Ea so numește, „Scop.
ÎnÎi pputerea asociaţiunei, dânsa
deşteaptă ideea contrară, ba câteodată un şir de idei

opuse

celei

tivelor

do

dintăi,
sprijin.

precum
Tot

și intreaga logiune a mo-

ea luminează și clarifică senti-

mentelo ce ne împing in ditoritelo . direcțiiarătate
şi cari sentimente pot fi cauza hotărâtoare, deşi sunt

—
apărute în

mai tărziu decât dânsa.

conștiință

de

tatea inconștientă,
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caro vorbiam

Actiyi-_

cu prilejul inteli- |

genţei, se face înti”o proporție €cu mult, mai mare în munca.
noastră voliţională, decăt in acea pur reprezentativă.
i,
Putem zice chiar că forma. conștientă a unei. „acțiun

oglindirea ei anticipată, este ultima, fază,.a unei luerări

surde şi prelungite, tăinuite și nebuloase, este. o formă
sufletească caro, la cei mai mulţi indivizi, rămâne pu-

rurea

șubredă,

neindestulătoare

în

și neputincioasă,

direcționarea energiei individuale.
Câteodată ideea-scop, este pur și simplu icoana unei
îmboldiri care nu se spr ijină pe nici un. motiv raţional
ȘI po nici un sentiment conștient. Aşă sunt pornirile
datorite moştenirei,

deprinderei

ori suggestiei.

.

Acţiunile sunt cu atât mai complexe cu cât scopul

este mai îndepărtat şi cere.0 "desfășurare de energie statornică in atingerea lui, sau o mai mare măestrie de combinare a mișcărilor componente, cu cât lupta e mai
vrăjmașă între motive osebite și multe, cu cât sentimentele doterminanto au mai multă vigoare ori stăruință.

Din potrivă, realizarea imediată a unui

scop

dat, fără

luptă şi fără multă gândire, are înfățișarea de cevă sim-

plu şi apropiat de natură.
Desvoltarea

iveloe şi Taintelectuală înmulțește motivel

finează mobilele, ca esto accoa caro dă fenomenelor vo-

liţionale o mai mare complexitate, dar tot ea poate şi slăbi

elementele speciale de voinţă. Explicarea e lesno do gă-

datăși.
sit. Energia nervoaşă înnăscută este o cantitate da:
te i în *
cheltueş
so
„țărmurită şi când nu e prea mare ori

proporție exagerată cu munca intelectuală, dela sine
sa rămâne mieşurată în întrebuințarea ei special volicu puterile. individului
ţională. Cultura disproporționată

esto deci nu numai un lux nefolositor, ei chiar o mieosci individuale. .
şorare ulterioară a valorei

—
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Elementele unoi acţiuni
rele lucrări mai simple:
1) concaperea

scopului,

complexe

sunt următoa-

sau a scopurilor, cu

toate

mobilele şi motivele lui, — lucrare pur intelectuală,
2) deliberarea, 3) hotărârba,
Se,

4) executarea.

În deliberare, învingătoare sunt idoilo la cari ton5

mai

a

.

-

.

.

.

dinţa spre mișcare este măcar momentan mai mare, sau
acele sprijinite de mobile mai numeroase ori mai pu-

tornico,

În cole două

lucrări

minant

este volițiunea.

din urmă factorul deter-

Executarea, la rândul ci înscamnă

o serie de ope-

rațiuni intelectuale
— aflarea mijloacelor celor mai pro-

.

prii pentru atingerea scopului, — precum și folosirea, unor
energii pur voliţionale precum sunt statornicia, persoverenţa și simţul răspunderei.
Ş 1.

Acțiuni voluntare.

Ideea-scop poate fi o idee vecho în conștiință, care

face parte din complexul nostrii suflotese, caro rezultă a-

dică dintrun sentiment sprijinit po felul nostru doa fi
sau isvorăște dintro convingere, din'întreg țesutul nostru intelectual. Dar oa poate fi și o idee venită
ită năprasnic,

fără nici o legătură cu sufletul nostru, străină și nepotrivită firoi noastre. Aşi coste o poruncă, o idee neceucotată și îngăduită intrun moment de slăbiciune, un

indemn străin și căruia ne-am supus

fără să

gândim,

ote. Asemenoa idei străine de organismul nostru sufletesc se numesc obișnuit suuggestii şi pot fi de mai multe

categorii.
Acţiunile
între ele, din

ST
cari exteriorizează idei gândite şi legate
acele idei cari pornese din insuși felul

.
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nostru de-a. fi,
voluntare. Fiind
pănite, lo zicom
deşi gradul lor
a fi simţitor de
o organizare

obișnuit și statornice, se numese acțiuni
conștiente, gândite, chibzuite şi cumşi oroile. Celelalte se numese involuntare;
de conștiință și de meditare poate ajunge
mare. Activitatea vroită presupune deci

sullotească

covă

mai

înaintată, un. sistem:

do idei consecuonte şi ordonate, un mânunchiu
şi intim

legate

timente

întrețăsute,

dar mai

de senales Jolo-

sireu inteligenţei în orânduire şi executare. Cu cât “inte
ligenţa intră mai puţin în serviciul hotărârilor şi cu cât

organizarea suflotească esto mai slabă, prezintând lacune;

în trecercăidela o idoo la alta, şi goluri în Jogătura unui
sentiment cu a!tul, cu atât rămâne loc in sulletul individului și pentru impresiile exterioare năprasnice și pentru înrâuririle nesocotito. Sufletul bine organizat, etrunchiul do stejar po care nu-l “străbaţe orice cuiu..
De obiceiu, organizarea aceasta puternică. 0,găsim.

alături deo mare doză “de inteligență, “deşi sc âflăși la
puţin

minţi

înzestrate.

Sufletul

poato fi un organism

simplu şi totuşi complect, poate fi imbelşugat şi nesis-

- tomatizat, după cum poate fi complex și bine
Iar manitestărilo do dezechilibru vin mai mult
de organizare, decât din valoarea olementelor
tive alo sufletului.
Considorând oamenii din acest unic punet

organizat.
din lipsa
constitude vedere,

anume dacă scopul lor dintrun moment dat esto o idee:

proprie sau străină, ii putem grupa . în două categorii “+
îi
1) acei cari se conduce după capul lor şi pe cari
numim

oameni

cu

vroinţă,

,

și

2) acei cari fac tot co li se suggorează do cătră
— Marea majoritate a indivialţii, oameni fărd vroiuță.

„zilor

stă însă între aceste

Însuşirea

de a se

două extreme.

conduce

după

:

propriile idei şi

forma exagorată pe care
sentimente ajunge câteodată la e

0 numim
defect. În

îndărătnicie şi pe care o socotim
adSVăry ea” este o piedică serioasă

-sducatorului.
voinţă.

Cu toate

Unită

drept un
înrâurirei

acestea e preferabilă lipsei de"

cu o inteligență superioară

și luminată

prin cultură, ea poate formă caractere. alese. Lipsită de
inteligență ea devine nătângie, pornire antipatică, ce-i
dreptul, dar măcar francă, neindoioasă și ușor de deslușit.
Ca orice pornire îndărătnicia se imputerniceşte prin
exercițiu. Nimie nu-i mărește energia, ca sforţările edu'catorului: de a o înfrânge cu orice preţ. Ca so combatem
deci, trebue să evităm prilejul ca ea să se manifeste.
Se'nţelege că copilul nu trebuo să simtă că educatorul
îi ştio do frică şi că-l cruţă,— dar trebue so facă! Abia,
când inteligenţa copilului a căpătat şi oarocare putere de

înrâurire, abia atunci ne schimbăm procedeul, ne folosim do sfaturi, de ridieulizare, ete, așă ca copilul însuși să
ajungă la dorința şi la hotărârea ca să se locuiască do
această exagerare. Frica ar fi un medicament eficace; dar
un medicament maii rău decât însăși boala : ca poate sau
exasporă sau nimici
ici indărătnicia, po când noi în cducaţie avem interesul s?o micșorăm numai și s*o oriontăm.

Să nu uităm

că. îndărătnicia esto energic

și că copilul

lipsit de voinţă proprie, copilul ideal doascultător, în
toate și oricând, e o pastă din care nu poato cşi decât
-o simplă jucărie in mâna altera.
|
Mobile și motive.
Numărul și valoarea motivelor și a mobilelor atârnă și do moștenirea sufletească a individului, dar și
de „educaţia Ini3 lar "Gunipăniroa ”âcestor motive este
De

Na

e

tt

a

e

-

cu atâi“înâi clară
rezultatul aețiunei
a şși mai compleetă,
Lei
va aveă eu atât mai multă probabilitate do a fi potrivit
scopului, cu cât puterea de provedero, atadică inteligenţa,
-

———————

”

N
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e mai ageră și mai puternică.

unui
Desigur, realizarea

peste
seop_atârnă în primul ]oc.de- împrejurări exterioare
atele
cari nu suntem. stăpâni ; dar și mulie din rezult
O e.
înșine
faptelor noastre so datorese exeluziv nouă

norgie_ maro cheltuită în. mod inteligent poate înfrânge
multe "piedici şi poate aduce izbâuzi multe. 'Potul e să
fim înarmaţi cu putereo fizică. și morală, şi să avem deprinderea do a ne folosi ropedo și oxact do inteligența noastră
toată. Rolul educaţiunei_ este deci să ne măriască forţa
de_muncă, să slăbiască mobilele exeluziv egoiste în folosul celor sociale, să înlocuiască motivele inguste și ne-

cugetato prin altelo clare, cumpănite şi încercate de experionţă, — fio a noastră sau a altora — și să ne deprindă

a no sluji do inteligenţă în tot.și. în toate.pa

O caractoristică a ţăranului român este următoarea :
"el socoato intoligenţa, pe care obișnuit o numește duh,
ca un obicet do lux, ca o haină de zile mari, iar în
viaţa-i zilnică so lasă dus de tot ce-i mai obscur şi mai
nepătruns de gândire, de singure pornirile datorite moștenirei, doprinderei ori supgestiei. Dar aceste porniri sau
sunt,

sau

au

devonit

inconștiente.

“PFăranul nostru are o inteligenţă subtilă. și aleasă.

EI o învederează

în toato lucrările lui artistice:

în li-

toratura lui, cu totul superioară, în arta de a povesti,
do a zico versurile, do a improviză răspunsuri do spirit,
ete. Și cu toate acesto in munca lui zilnică, în cumpănirea gospodăriei lui, “ol face exact cum au făcut stră-

bunii, fără colmai mie adaos de chibzucală, sau de a“zerimo, fără cca mai mică dovadă do propășiro, după o

trecere do atâtea decenii.

Mintea lui, așă de echilibrată

şi de ageră, și-o păstrează numai pentru shidușii și
petreceri.
Perfecţionarea sentimentelor şi a motivelor este TO-_
celei afectiva. Educaţia
dul eăucăţizinei inteletuale şi al ce
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propriu zis a voinţei ar fi să
elementelor voliţionale, ceea
do energie, și din deprinderea
țelor sufletești în fiecaro caz

consiste din imputernicirea
consamnă mai mult cruțare
cu conlucrarea tuturor fordat.

Mobilele și motivele, chiar acelo datorito moșteniroi,
pot fi modificate prin O educație sistomatică. Fără această
„convingere munca noastră educativă și culturală ar rămânea

o simplă aberaţie.

Fâră

credinţa

că prin expe-

rienţa și onergia individului se presehimbă în parto rostul și forma moștonirei, concepția noastră despre progres
ar fi un non-sens.
Dar tot așă do notăigăiduit esto și faptul că oxpe- *
riența şi munca individuală esto țermurită, modificată
și'n totul determinată de moștenire. Înrâurirea inconștientă a mediului, ca şi acea sistematică a educatorulii” -

so lovese doun

calup, pe care-l pot £alteră șii modifică,

dar niciudată schimbă cu desăvârșire. Avom prin urmaro doi

factori carii dotermină,
ină progresul omenire, ci merg paralelși so inrâurese reciproc: moștenitea și munca ndividuală.

Cea dintâi datorie a oducatorului; —— şi a părinților
în primul loc— este să so> cultive indeajuns eli insuș ca
iu

ca din sicastă îînrâurire să rezuliG” propășirea, aces-

tuia și

indirect

acca

a sociotăței,

de ce mijloaco

aro

a

'so sluji, dar mai ales în ce limite poate so facă.
Delilerare.

Hotărâre,

Deliberarea atârnă în -primul loc do exerciţiul putereiae
de inhibiție, apoi “de mulţimea mobilelor şi moti-

velor și?n line de insemnătatsa dată inteligonţei în activi-

tatea totală a individului,--flo această insemnatate motivată sau nu, conștiontă sau nu.—Mulţimea şi varietatea
22 iii
mobilolor dovedeşte oarecare rafinare suflotească, tăria

—
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şi bogăţia motivelor, covă mai multă cultură intelectuală,
iar preponderența inteligenţei rezultă din o caracteristică

specială a, temperamentului, precum și din deprinderea
|
individului cu muncea intelectuală.
mai cugrou,
Hotărârea se ia mai lesne sau mai

rând sau mai târziu; după bolșugul sfărilor sufleteşti cari

luptă în conștiință, dar și după energia nervoasă câtă
a râmas individului după cheltuivea cu “analiza “intelectuală
precedentă, Un om ostenit, do vrâstă sau do muncă, se

hotărăște mai greu, decât cel vioiu și puternic. Unul caro
ştie și provedo multe,

so hotărăşte cu mai puţină grabă

docât acel care vede numai pănă?n vârful nasului. Așă
se explică de ce oamenii cu inteligenţă mare sunt adeseori foarte nehotărâţi. ia
s.a» Bnergia și sporul iîn botărâre, cari în proporţii nor-

male sunt calițăţi de echilibru suiletesc, dovedese când
car de aoprindoro iîn munca. inteleotuală. Nu frobuoi insă
să ne înşelăm și să luăm incetineala hotărârei drept un

testimoniu de inteligenţă:

ca poate fi o simplă

slăbi-

ciune a resortului de energie, şi poate coexistă cu o do-

săvârşită lipsă de gândire,
_

Energia

nervoasă

este una și acoiași fie că se chel-

tmește în activitate intelectuală ori în sentimente și pasiuni, fio că so exteriorizează in muncă sau petreceri.
Această energie se diferențiează și ia osobite înfățișări.
La unii indivizi ea oxistă din belșug şi se prezintă cu.
„un relief puternice și ca inteligenţă și ca afectivitate,
“ și ca energie de muncă. La alţii ca so arată smerită, să-

Pe:
răcăcioasă şi neindestulătoare în toate trei aspectele.
când la marele număr, ea se cheltueșto mai mult înta”odirecţie unică, — inteligenţă, pasiuni sau activitate pro-—

priu zisă — rămânând cu. totul palidă în amândouă celelalte. Această diterenţiare so

datoreşte

în primul

loc:
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-organizaţiunei

fiziologice,

adică

temperamentului.

Ea

„constitue cele trei tipuri sufleteşti clasice: tipul intelec„lual, cel pasional şi cel activ.
iii
“Energia +de hotăsâre ajunge câteodată să dipsiască,
eu samanta
totul. Această manifestare patologică poartă numele

Ş aseară "AS4 chilie,
Pedagogia
co pe dame 50

nu are a se ocupă de dânsa.

Energia de exteriorizare.
De multe ori individul îşi cheltuește toată energia
“pănă la hotărâre. El constată că a vrut covă, că a gân«dit, că s'a hotărât, și fiind că-i greu să-și deio seamă
unde s'a oprit cu oxteriorizarea gândirei, el atribue al-

tora tot nesnecesul .introprinderei.
'

Asemenea indivizi,

-cari pot ffi inteligenţi alese, își cheltuose de obiceiu toată

Sa „puterea lor în a gândi: iau cunoştinţă şi critică orice,
-dau sfatuii chiar atunci când nime n'aro novoo de ele,

prevăd toate prăpăstiile sau toate bunătăţile, după tem-perament, dar nu făptuese nimic. Este un resort sufle“tesc care nu funcţionează bino și care oprește trecerea
-de la idee la acţiune.
Cu cât omul îmbătrânește, și piitrânoța nu atârnă
numai decât do vrâstă, cu atât evoluează in acest sons.

n
”

Capacitatea lui de muncă devenind tot mai mică, ol cată
-s0 cheltuiască în. sonsul „celui. mi mie eforl.
Un individ viguros constituit sufletește, odată ho-.
“tăvârea luată, cată s'o puo în aplicare. El nu-şi schimbă |

“hotărârilo în fiecare zi şi lucrarea începută o duce pănă
la capăt. Energia volițională ia în acest caz două înfă“ţişări nouă, cunoscute în limba zilnică sub numirile de
„statornicie

şi stăruinți,

Detestele

opuse

acestor calităţi

:atrag omului epitetele de capricios şi lăsător.

i
Simţul. răspunderei.

Simţul sau sentimentul răspunderei este o stare su--

fletească, afectivă i-am zice, amumită. Ea rezultă probabil.

din impresia subiectivă corespunzătoare onergiei voliţionale de care dispunem întrun moment dat — și de aceea,.
şi variază în proporţie cu dânsa — și din impresia chel-tuirei sau oxteriorizărei acestei enorgii, care e şi ea tot-

subiectivă, -pe cari
respunzătoare.

so

hultuose

Elementele

natură. yoliţională.

sentimente și idei co-

fundamentale

sunt însă de-

ii

Simţul răspundersi, caro o factor hotărâtor în for-:
marea unei individualităţi, so imputernicoşto prin OXer-„Cițiu. Oamenii maturi, chemaţi să-şi dea scâmă i do faptele
lor au și simțul “răspundere mai viguros. Ei se decid.
mai greu și chibzuese mai mult înainte do a săvârşi un

lueru. Din potrivă; acei cari,- dintrun motiv sau altul,.

nu_ au a trage po urma ușurinţei lor, se hotărăsc la orice,.
măi lesne. Să observâm câte nesocotinţi fac femeilo în

raport cu bărbaţii, şi câte nebunii fâptuese minorii faţă
de acele de după vrâsta de 21 "de ani. Deco? Fiind că.
legea nu core egală răspundere și atunci nici simţul corespunzător nu ia la toţi și totdeauna acelcași proporţii. -

Englezii și-au dat samă de importanţa acestui simţatât « diseiplina lor școlară cât şi
pentru viaţa socișială
educaţia din familie ţintese aproaps 6x6luziv la forma-rea sentimentului do răspundere. Vom studiă mijloacele
folosite în acest scop do cătră dânșii în Didactică,

ca--

pitolul privitor la disciplină.
„Nouă

Românilor

lipsește simțul răs-cu osebnoire_

punderei._Să ne uităm în jurul nostru. Nu găsim unul.
la mie care să se recunoască înti”un moment vinovat.Iar pentru orice noizbândă invinueşte educaţia_po-caro .
— deși ar fi avut toată vremea să şi-o mo-o primit-o,

—
-difico

cl
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insuși — invinovăţeşteefamilia,

Statul, socie-

tatea, chiar po Dumnezeu. Nu se ?ndoește nici de planul
nici do scopul seu, nici de moralitatea faptei, nici de
puterile: lui proprii .... “Tot ce-a combinat era bun şi îngăduit şi numai dușmânia celorlalţi i-a sdrobit norocul
și i-a căşunat neizbânda. Iar cât pentru urmări, cine vrea
să le sufere?. Care nu strigă că-i prigonit și nedreptăţit?
Noi nu zicem eu aceasta că .omul.trobuesă se re-.

semneze și să sufore_ncdreptăţile: Cerem numai ca el

să-și - dea
nedreptăţit

osteneala să distingă
și “dacă nu- și aro

dacă

in adevăr

a fost

şi ol partea lui de vină.

Simţul răspunderei, care probabil. esto o rafinarea:
Tricei, este elementul

-

=

constitutiv și fundamental al sen-

timentului datoriei. EL esto tomelia activităţei făcută con“ştiineios, “do'eare avem atâta nevoo și pentru propășirea
„societăei și pontru buna stare a fiocăruia din noi.

Sentimentul rispundorei are mare însemnătate mai
ales in acţiunile hotărâtoare din viaţa unui individ, cum
sunt alegoroa unei profesiuni, căsătoria, schimbarea felului de viaţă, ete. El trebuește imputernicit Ja toţi indivizii, spro-a preveni măcar în parte hotărârile pripite
şi faptele: nesocotite.

Mijlocul principal pentru desvoltarea acestui simţ “este deprinderea copilului să gândiască, să chibzuiască
şisă calculeze urmările oricărei fapte, inainte de a se .
hotări s*o săvărșiască.
ş 2.

Voința.

„Cu prilejul analizei acțiunilor voluntare
am distins
-câtevă însuşiri pur voliţionale: onergia « do a tinde spre
„exteriorizaro' sau volițiunea, puterea decaiafrâna această
oxtoriorizare, saua forță inhibitorie, energia do a se „oz
tări, în primul loc“după idei ŞI porniri proprii, energia

so

—
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do a execută cu statornieie şi stăruinţă hotărârile luato
și aceoa do a răspunde + de cele făptuito şi de a suferi urmările, Acesto însuşiri se numesc la: un loc gooință,i.Cuvântul vo înță deci; căși acel'de'intelizonță;: astă
G-un nume

colectiv caro insamnă mai multe însuşiri speciale, precum și mai multe lucrări sufletești, osehite de cele inteloctuale şi pasive, dar analoage între clo.
|
_
Energia voliţională sau vroința sa consideră de cătră
mulţi ca superioară inteligenţei, întmaceea că ar fi o armă

mai sigură în lupta zilnică şi ar da un spor mai mare
activităţei spre folosul societăței.

„Cu

vroinţa isbuteşti

acolo unde inteligenţa nu poato duce“. „Voeşte

şi vei pu-

tea“ ote. sunt zicători obișnuite.

_

Este aci o oroare dăunătoare, impotriva căriea tre-

bueşte luptat. Număi cuainteligenţa nu poate omul izbuii,
numai cu vroință, nu știe omul ce să vreo și ce să aloagă.
Îi _trebuese deci amândouă.. Energia voliţională esto o
forță brută, inteligența eo aceta caro o distribue, o orientoază,

o

domesticeșto

să vroiască

și o întrebuinţează.

omul, mai însomnat

Nu

este ce vroește

o destul

și ducă_

găseşte mijloacele cu cari să ajungă ţinta și dacă prevede
urmărilo_
și ducă știe a preveni po cele rele. Voința ne
neluminată de inteligenţă_este-ca orice forţă din 1natură.
Energia asasinului nu este.mai de preţ decât acea a
hienoi și îndărătnicia despotică a unui sultan nu este

superioară moraliceșto furiei valurilor. :
Greșala acostei credinţi curente vine
lumeu

senșală

asupra naturei

:
de-acolo că

reale a inteligenţei.

A-

ceasta, cea din urmă formă, cea din urmă manifestare
în evoluția pământului,— ceea ce-i constitue macar o pre- zumție

de superioritate

asupra

voinţei -—nu

esto numai

oglindirea pasivă a celor oxporimentate, ci activitate ea
însăși, activitate neintreruptă,de prevedere, de combinare
rodnică, de calculare a probabilităților din viitor. Ea este

—.
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netăgăduit o uneltă încă imperfectă

și noindestulătoare

în faţa fluxului posibilităţilor co se pot ivi în lungul unei
vieţi, dar aşă imperfectă şi țermurită cum este, ca o totuşi
arma cea mai rafinată cu care ne-a inzestrat natura.

Să nu uităm că înseși deprinderile şi pornirile inconștiente cari alcătuese substratul activităţei noastre și
cari-Sediicurentul cel mai puternic al inteligenţei, nu pot
există ca îmboldiri determinate şi diferențiate decât după

co av. fost cândvă conștiânte, adică iluminate şi organi-

că numai intoli-

Și să nu uităm
zato do inteligonţă.

gența se poate porfeeţionă din experiența allora, că ca
singură se poate folosi și împuternici din ştiinţa acu-

mulată în cursul atâtor veacuri!
"Nu

trebue să judecăm

inteligența

după anomaliile

po cari lo poate prezintă. Nu anomaliile și lipsa, dau caracteristica unei enorgii. Starea do perfect echilibru su-

fletese rezultă nu mai din conlucrarea inteligenţei, cu afectivitatea şi cu voinţa. În activitatea conştientă a omu-

lui, nostrăbătut
poate aduce

complex de forţe,

armonie și sprijin
$ 3.

inteligența

singură

reciproc.

Caracterul.

Insuşirile voliţionale po cari le-am văzut, puține la
număr,

dar ochioasc şi hotărâtoare

în

felul de

a fi al

unui individ, formează așa zicând elementul cel mai statornic al chipului seu do a reacţionă, formează cea mai
de căpitenie caractoristică a lui sufletească. Cu cât

indi-

vidul răspundo mai noindoios prin fapte la diferitele im-

presiuni oxtericare si nu prin simpla gândire — celo
dintăi clareşi ușor do cunoscut obiectiv, cele de-al doilea
mai nepătrunse

dul so conduce
0

purtare

dacă nu

mai

— cu cât indivităinuite;

după idei și porniri proprii și are deci

iai statornică și 1mai” continuă ; cu cât cl este

6
mal stăpân pe sine, așă ca săi ingăiduo luxul do a cugetă
la cele ce aro de făcut și a nu so lăsă târât do varietatea impresiunilor exterioare, cu atât acel individ prezintă o. modalitate de a fi.mai precisă,mâi vizibilă și mai!
și mai consecucntă. Această mostatornică, mai francă
dalitato do a fi, care formează trăsătura caracteristică a
îndividului se numeşte caracler,
-

Deși elomentele voliţionale ssunt celo mai pregnante

și mai hotărâtoare, in constituirea caracterului intră și
alto porniti. Firilemeditative, visătoare, artistice, datorese:

coloritul personalităței. Jor_unor_puţernico însușiri inte-.
leetuale, Naturile duioaso, dovotate, ingăduitoaro, unor
însușiri afective. Ambiţiosul, autoritarul, despotul sunt
stăpâniţi în primul loc de energia “voinţei.

Caracterul,

alcătuit

dintro

complexitate

do

cle-

mente, mai bine zis din totalitatea stărilor conștiente
şi inconștiente, osto deci rezultanta - sufletoască a individului, esto folul continuu şi consecuent do a roacționă
la improsiilo oxterioare, esto chipul său statornic şi dofinit de a răspunde mediului. Am mai puteă zico că ol
- esto cristalizarea tuturor stărilor sufleteşti în cadrul în-

sușirilor

voliționale; sau: o organizare

definită în care

sunt hotărâtoare însușirilo co pot asigură purtărei noastro coa mai maro continuitate și consecuonţă.
|

doșto
Caracterul oglin
o organizare
sufletească — datorită în primul loe moștenirei și muncei

inconștiente,

şi numai în al doilea, înrâurirei noastre proprii
— care .
organizare poate fi mai desăvârșită 'sau mai slabă, întro

clomente mai numoroase și mai variate, ori mai puţino
și mai omogene. El poate există, alături cu o inteligență.
simplă
De

sau incultă, ca
ea, şi alături

aceea

nu

zicom
com

despro

Uni
un

de geniul unui.i Goothe.
0
6:4 căZoste-un_caraeter,
——

11
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oricare ar fi puterea inteligonţei lui, decât dacă .prezintă un reliof .puţernie și hotărât în faptele lui, o statornicio și o- continuitate

desăvârșită ” în chipul său de

a reacționă. Numai individualităţilele puternice și bine organizate pot fi caractere, Naturilor
N
caprieioaso, “mobile,

mlădioase și schimbătoare,
După

lo zicomn lipsite do carâctor.

predominarca. sentimentelor. „sociale asupra

celor pur_ogoisto și a principiilor suporioaro asupra iîntoresolor ingust individuale, un caracter este bun sau
rău, ales sau obișnuit.

„Un caracter o simpatie, nu atât prin însușirile hotărâtoare în alcătuirea lui, cât mai ales prin calitățile
mărunte cari-i dotermină, așă zicână, coloritul zilnic. Vesolia, viociunea,
vic
bunacuviinţă, blândoța, modestia, tactul,
ogala dispoziţie, politeţa, îngăduirea, duleeața vorbei și a
mișcărilor, cote, sunt

tot atâtea trăsături

de caracter

cari

fae po om păcat, atrăgător, fermecător, și cari nu sunt
trăsături nici pur afoetive, nici pur inteloetualo, nici pur
voliţionale. Ca să fio calități însă, ole trobuese să fio

naturale, adică să nu porniască din făţărnicie.
„+

Energia do voință a individului atârnă în primul
loc: do sănătatea lui, fizică şi do o anumită organizaţiuno
fiziologică. -Orico cheltucală de forţe, care aduce după
sino slăbirea organismului, implică și o micşurare do
voinţă. Supramunca,_fio oa fizică sau intelectuală, are

cu necesitate drept urmare o mieșuraro a onorgioi, micșurare dăunătoare atât individului cât și societăâţei, și
caro cu vremea duco la dogonerareă rasei.” 7

Stăpânirea

nervilor

și deci a impresionabilităţoi

oxcosive, datorită vigoarei do

vroinţă,

rezulțăpo

cât

so pare din echilibrul dintro forţa musculară şi cea. nervoasă. Do

aci nocositatoa deo a procumpăni_munea în
into=. ”

—
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eu cca fizică, cu condiţie ca nici una nici alta
loctuală
să nu istoviâsăă forţele actuale alo-individului.

Tot din funcţionarea, | normală a organismului, din
o' bună stare fiziologică, rezultă viociunea, buna

dispo-

ziţio, îngăduirea, seninătatea do gândire şi “altelo.—Celelalto trăsături de caractor, de cari pomeniam mai sus,
atârnă şi elo de sănătate, dar mai atârnă și de factori
pur sufletești precum: creșterea, atmosfera psihică a

modiului în caro trăim zilnic, deprinderea

cu propria

stăpânire, principiile culturalo asimilate, ete.
omul își ppoate da o educaţio aleasă
Desigurar omul

prin

singură munca sa proprie. Ar-fi trist să nu ştim îndroptă și îmbunătăţi în vrâsta matură, celo căpătate în

copilărie. Rămâne totuşi adevărat că voința individuală
singură nu poate faco tot, și că sonsibilitatea sufletească
şi rafinarea morală

cor cultură îndelungată,

iar: această

cultură presupune sau o "moștenire aleasă, sau o îngrijiro neîntreruptă a primei vrâste.
Nu este vorbă goală credinţa în puterea şi însemnătatea croșterei din familie. Şi nu-i calitate secundară
aceea do a fi bine orescut. A fi cuviineios, politicos, ote,
insamnă a fi un element adaptabil vicţei sociale, deci
„un factor folositor în împuternicirea sentimentului do
| cohoziuno și solidaritate. A fi simpatie și plăcut coste

o calitato tot po atât de proțioasă "pontru progrosul social ca şi a fi inteligent sau energic. Cu asemenea însușiri so zomislese în massă sontimontelo afective, admirația, căldura suflotească, entuziasmul. Cu asemenea
calități sendrumează lumea mare spro sontimontul frăției.
$ 4. Educaţia

Caracterului.

Din cele arătate pănă aci vedem că educaţia caracata
A
Pe
g_.
..
torului inscamnă două lucrări paralelo: una do alegere,

-

—
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do imputernicire și perfecționare, a fiecărui element constitutiv, —idce; sentiment, volițiune, putere inhibitorie—

»/ alta do sistomatizaro și Organizare a complexului psihic
“” rezultat. Aniândouă presupun existența unci înfloriri organico, amândouă. s0 sprijină
po un mers fiziologie normal.
- Cunoaștom
educative

din. capitolele

de care dispuno

anterioare și mijloacele

știința de astăzi şi ţinta cătră

care: sondreaptă ovoluţia treptată a individului. Dacă
asupra fiecărui element“ia
în parte inrâurireca directă a 0-

_ducatorului esto

mai

oficaco şi relativ mai ilosnicioasă,

Jucrareă” d6 organizare nu poate fi niciodată opera exeluzivă a unci activităţi vroite și sistomatizato. Prea mult
atârnă dânsa do moştoniro şi do influenţa statornică și
nestăpânită a mediului. Așezarea temeinică a deprinde-

rilor, clasai6a şi asociarea

sănătoasă a clomentelor su-

fletești, alogorea și subordonarea lor întrun organism
„psihie normal, sunt lucrări co scapă prea adeso de con-

trolul conştiinţei, deci și do acel al culturei intelectuale,
arma

noastră

cducativăcca mai

încercată

şi

cea mai

uşor do mănuit. Cristalizarea lentă a:caracterului o poato
“da numai o bună higienă morală.
Ceea co poato fâcă] pănă Ja un punct iînrâurirea edu-

cației esto subordonarea unor deprinderi altora. În acost
scop, oducatorul îrcbue .să folosiască, vrâsta celoi mai
mari plasticități corobrale pentru aptitudinile absolut
trobuitoaro atât individului cât și vieţoi sociale. Îngri_jirea sănătăţoi, curăţenia, bunacuviinţă, ordinea; ros-

pectul do om şi do avutul altuia, puterea do atenţie şi
do stăpânire do since, sub o formă cât do elementară,
sentimontul voracităței, iată întăile
lo deprinderi de dat,
pentru ca olo -să-rămâe. colo mai puternico iin conștiință,
întăile și fiindeă sunt colo mai urgente și mai fundamental necesare și fiindcă sunt cole întăi asimilabile,

ca unelg ce şo roazemă po o moștenire gonoralizată. Ta-_

|

—

165 —

lentele, rafinările şi partieularităţile de distineţiune, trebucse lăsato” po mai țârziu. Să cultivăm întăi insuşirile
_comuno cu cari venim zilnie în atingere cu toți și nu
po acolo eari no deosebose pe fiecare. Tot omul trobuo.-să
_
știo bunăoară a so îngriji sistematic de trupul scu, do
hainele şi Juerurilo salo ; tot omul trebue să-și poată
procură cole absolut trebuitoare, să-și coasc'o haină ruptă,
să-şi ţio casa în” ordine,
— indiferent dacă e bogat sau

sărac,

dăcă e barbat sau

fomeo.

Diforenţiarea_ocupas

țiunei'și a aptitudinilor, diviziunea muncoi. au_a veni
„târziu și numai dacă i-a rămas individului un prisos do:
căpacitate și de energie. Să clădim suflotul în ordinea
firească in care apar nevoile și aptitudinile omului, numai dânsa poato fi ordinea sănătoasă şi cuminte a importanţeoi acostor nevoi pentru individ. Să nu începem

cu sfârşitul şi să nu lo'ncepem po toate deodată.!
S'a observat că tot progresul cultural din ultimele
doconii ma âdius în privinţa. caracterului nici o îmbunătățire. Ba din potrivă, mărind sensibilitatea şi agorimea
de a cuprinde cu gândul tot mai: multe şi. mai multo
dosfătări, cultura a înmulţit dorinţilo mai presus de'pu-

torilo do realizare po cale cinstită ; ascuțind spiritul critie în dauna altor

forme do gândire, perfecţionarea in-

toleetuală ainlăturat tot atâtoa principii cari “stăviliau
pănă. mai
sai dăunăzi. enorgia ” oxagorată a. pottolor ; dispro- |
porționată în majoritatea cazurilor cu mijloacele realo
ale individului, cultura istoveșto puterile, lăsând în

loe,—ironică compensație | — o impresie oxagorată a muncoi eholtuito, cu atât mai dureroasă cu cât individul a fost
mai puţin inteligent și a făcut sforțări mai mari, impresie—-

po caro dânsul ia
oo „drept. măsura valoxoiisalo...
———— Vina nu stă insă în predomnirea

inteligenţei asu-

pra celorlalte forţe suflotoşti, ci în lipsa totală de îngrijiro a caracterului. Familia lasă orice grijă şi orico
Pa

aa

—
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răspundere po scama școalei=— șin aceasta nare dreptato
— iar activitatea acoştia se reduco la ingrămădirea
de cunoştinţi.
_
Groşala și mai: mare încă osto continua depla-

sare

a: energiei

de voință,

deplasare

po

caro

o face

şcoala cu statornicio și stăruință. Sistemul educativ mo-

dern întrobuinţează toato puterile fizico și psihice, intolectuale și voliționale, în asimilarea cunoștinţilor. Școala
“nu încurajează po. copiii cari pot” munci cu mintea, nu
îndeamnă po aceiamcariama gândose oxact. și lesnicios, pr ciaace po

" acoi cari

vr ocăe să învețe, “po acei eari- şi dau

cari-și cheltuese “energia

toată silința; "

toată, ca să ajungă

nai presus de puterile lor fireşti,

dAmiyot

la o țintă

şi Pic de la Mi-

randole sunt idolii şcoalei -modorne. Copilul ambițios,
copilul silitor, copilul caro vrea st”nveţo cu să însă din
cercul familiei lui, acola ni so paro nouă col mai domn
de incurajat.

Și aci stă groșala. Noi doprindem po copil să-și pue
voinţa în_servieiul și profitul intoligenţii, po când

uor-

dial osto ca inteligenţa _să_vio în ajutorul voinţei. Rolul
voinţei în viața individuală esto ca să indoplincască coca
co intolingonţa. găsește: bun, să întrânozo

și să opriască

pornirilo po cari intoligenţa le găsește rele, — nu să măriască putorilo do asimilare.

Cu accastă continuă

sare a voinţei noi am ajuns. la fenomenul

dopla-

bizar ea in-

dividul să “știe că faco rău, sâ-și ded seiă că ecea co
voeșto esto imoral şi: totuși. să nu- și poată stavili por-

nirilo corespunzătoare,
„Pornirilo şi sentimentele omului rămân brutale fi„. ince, nime nu 10 aleg, nim6 ziuile îndrumează, nu le
cultisă. Și cum individul-nu şi le ipoate opri în drum,—
energia

do voinţă i-a

fost istovită

în

munca

intolec-

tuală — și cum intoligenţa lui singură mai aro vi-.
- oare, ca una ce s'a oxercitat și a supt toate putorile--

—
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individul caută şi seotoceșto și află numai docât argumento cu cari să-și justifice greșelile făptuito. Cu vromea râdică acoste justificări la înălțimea do princi-

pii,
— iar

coi. slabi și ca voinţă .și. ca minte,

de-a-gata dropt normo conducătoareîn viață 7

lo iau

7

Groșala educaţiunei moderne esto că „le-u dat tonte
pe una :.a sacrificat tradiţii, iubire şi solidaritate fami-

lială, rospeet pentru trecut, religie, principii morale, tot
co-a clădit Inunca, adesea inconștientă a genoraţiilor
trecute, le-a jertfit „pe. toate „Poniru, un scop unic, învă

țătura.

a

|

TOrieât ar f do nocontostată valoarea învăţăturei,
să nu uităm insăcă ea roprezintă numai o minimă parte__
din activitatea individului, o minimă parte din activitatea unui număr minim de'oameni, şi ca: atare nu poato
niciodată răspundo tuturor necesităţilor cari isvorăse din
complexitatea
.unoi vieţi. Instrucţia esto reelamată do o
novoo reală a inteligenţei, dar do o novoo caro nu-i încă
simțită de marelo număr. Ea este numai una din roțilo_
carului, „odueaţia. saraeterului trebue să ne doio po cololalto .
Rospeetul oxeluziv pontru învățătură 'cată să dis-

- pară şi să rovonim la deplina sănătate morală.
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„ Judecata şi Raționamentul
Îmaginaţiunea. Puterea cre-

08

DDR

7

ER

'

o...
„Percepția
. .

atoare

.

.

Ş$. 7. Apercepția . Hrovile facultăților intelectuale
Consideraţiuni genenale,
ş
PR
Educaţia Aorală . . .
..
„A, Iulucaţir sentimentelor
Ş$. 1. Principiile generale

5. 2

Aijloacele educațiunei

Ş. 3. Clasificarea sentimentelor

Ş. 4. Sentimente şi porniri egoiste
Ş. 5. Sentimântele altruiste
.
Ş. 6. Sentimentele superioare,

Consideraţiuni generale.
B. Educaţia
Ş. 1.
$. 2
Ş$. 3.
Ş$. 2.

voinței
Actiuni voluntare
Voința .
Caracterul . . ,
Educaţia caracterului
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-92
97
98
99
104
106
109
13U
494
143
143

130
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100
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