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Prelegerea |,
IMPORTANȚA PRACTICĂ A ISTORIEI
PEDAGOGIEI.
LECȚIA

INTRODUCTIVA

I. Cu ce se ocupă istoria pedagogiei. Deosebirea
dintre

istoria

pedagogiei șI a educaţiei.

Istoria

pedagogiei co-

prinde şi istoria mijloacelor de educaţie, a instituţ
iilor,
precum şi istoria teoriilor privitoare la educaţie.
Istoria
pedagozici, o parte din istoria filosofiei și din
acea a

civilisaţiei. Necesitatea de a o trata deosebit,
și anume în

intregimea coprinsului ei, adică impreună 'arta
şi știința
educaţiei, instituţiile practice şi teoriile,
.

II. Din cite puncte de vedere se poate.
studia istoria
pedagogiei: a) spre a stabili legile desvolt
iării cosmice a

spiritului universal (HEGEL); b) spre a pătrunde
modul de

a fi, gindi, simți,

manifesta

al

unei epoce; 'c) corelația

dintre sistemul de educaţie și natura ideilor și instituţ
ii.

lor dominante

(SPENCER).

III. Scopul de urmărit in studiul istoriei pedago
giei:
înteresul practic, dictat de trebuinţele cultarale
ale ţării.
Știința pentru știință şi ştiinţa pentru viaţă.
IV. Problema noastră culturală: reorganizarea întăţămintulut public. Importanța scoalei.
|
|
V. Greutățile şi cauzele de nereușită ale reformei învă-

ţămîntului. Empirismul „bunului simţ“, şi prealab
ila adap-

tare sistematică,
şi pedagogie.

științifică, a spiritului
— :în

medicină
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VI. Pentru ce empirismul a dispărut mai repede în
medicină decit în pedagogie, și arta medicală a progresat mai mult decit cea pedagogică.
VII. Direcţia de apucat spre a ieşi din faza de trau-

siţie culturală:

în locul

diletantismului

empiric,

"specializarea ştiinţifică.
Alegerea critică a mijloacelor culturale.
VIII. Necesitatea unui eriteriii, alcătuit din studiul
sistematic al pedagogiei generale, al istoriei educației, și
al trebuinţelor sociale actuale.—Ce va să zică a utiliza
experiența altor popoare.
:
IN. Folosul practic al istoriei pedagogiei: su-

gerează soluţii.—Delimitarea în trecut a cursului nostru.

I.
Să precizăm, mai întii de toate, cuprinsul de
idei al terminilor de cari ne servim.
„Ce se înțelege prin istoria pedagogiei?
Care este obiectul, categoria de fapte, de manifestări sociale pe cari le vom urmări, descrie
şi explica in decursul acestor prelegeri ?
Că acele manifestări vor fi sociale o presupu-

nem dela

început,

deindată-ce

ştim că e vorba

de istorie, care nu se ocupă cu biografia indivi-

zilor, ci cu acte colective, sociale, cu viața societăţilor, ca o tamură

a sociologiei ce este.

Dar, acum, fiind vorba in special de istoria
pedagogiei, ce fel va fi, mai in deosebi, natura
manifestărilor, cu desfăşurarea şi inlănţuirea că-

vora ne vom ocupa ?

Prelegerca I.
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Dacă, in loc de istoria pedagogiei . sar fi zis
istoria educaţiei, s-ar fi înţeles de sigur istoria acelor mijloace generale şi speciale organisate şi întrebuințate, in diferite epoce,. spre a
da

geneneraţiei tinere din

acel timp o anumită formă

de gindire, simţire, voinţă, în scopul de a înlesn
i
individului posibilitatea de a trăi, ca individ,
mai
fericit, şi de-a contribui, prin felul nature
i și
activităţii sale, la sporirea bunei stări obsteş
ti,
Atunci am fi avut a face, se înțelege, numai
cu
instituţiile educative, in special cu cele scola
re,
Dar istoria educaţiei nu acopere noțiunea
istoriei pedagogiei in întregimea sa.
Pedagogia are, ce:e drept, o parte : practică,
din care causă se confandă de unii cu arta
pedagogică; dar domeniul ei nu se reduce la
atit.
Acea artă are la bază: principii ştiinţifice,
in

vederea

şi pe temeiul

mijloacelor
să ştie

tehnice

ce scop

cărora

de

urmăreşte

s-a ales totalitatea

educație.
şi

Arta

trebuie

cari mijloace,

mai

conforme cu natura lucrului, vor înlesni realizarea acelui scop.
Aceste chestii generale se elucidează tot
de

pedagogie.

Dar atunci nu se mai inţelege prin pedagogie
arta educaţiei, ci știința educaţiei. Pedag
ogia

teoretică, în opunere

cu

cea

practică,

studiază

6
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principiile generale privitoare la educaţie,
ajutindu-se de legile ştiinţifice stabilite de psi-

hologie şi sociologie sait etică.
Ea cercetează scopul educaţiei, educabilitatea omului, gradul acelei educabilități, obstaculele şi forţele educaţiei, mijloacele gene-

rale de educaţie, etc.,

toate

probleme filosofice

înalte, cari cer contingentul mai multor ştiinţe,
ca să fie resolvite.
Prin aceste studii, pedagogia face parte din filosofie, coprinzind teorii relative la natura vmenească, la idealul vieţei, la biologia socială, la
modelarea şi perfecţionarea genului omenesc. Deci
istoria ei ar fi o parte din istoria filosofiei, a
cugetării omeneşti caracterisate prin gradul cel
mai înalt de sinteză.
După înţelesul cel dintii, pedagogia ar face
parte

din

descrierea,

şi esplicavea

unei

forme

de

viaţă socială, dintr-o epocă dată. Instituţiile ei
de educaţie sint o parte din totalitatea insti-

a

m

a

condiţionate de

e

tuţiilor culturale ale unui timp,

acestea, produse şi caracterisate de acelaș spirit. Deci istoria pedagogiei, în înţelesul de arta
educaţiei, ar fi o parte din istoria culturei şi
civilisaţiei generale.
In realitate însă, sub ambele aceste accepţii,—
cati complectează la un loe noțiunea pedago-

Prelegevea I.
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giei, în cele doă ramuri, teoretică şi practică—
ea a tost neglijată. Nici istoria filosofiei nu se
ocupă atit de concepţiile pedagogice ale marilor
cugetători, deși aceştia ai simţit trebuința de a
se pronunța asupru problemelor de educaţie
; nici
istoria culturală nu insistă asupra instituțiilor
de educaţie, pecit s-ar cuveni, în acord cu rolul decisiv ce joacă ele in determinarea formei Şi direcției celorlalte instituții.
Dar, în fine, chiar de s'ar face aceasta de
istoria generală a filosofiei şi a civilisaţiei, se
ințelege că o istorie separată, specială, a pedagogiei e necesară, Teoria şi practica pedagogică
ai atitea probleine speciale complexe, în cit e greu
să le stăpinească pe toate spiritul solicitat de

multe alte cestiuni şi manifestări sociale, de o dată.

Pe de altă parte, e foarte instructiv şi important a cunoaşte acele probleme în toată esactitatea
şi intregimea, lor—ceea ce nu se poate realisa de
cit prin lucrări speciale de istoria pedagogiei, separată de acea a filosofiei și de a cultuvrei generale.
S-ar. putea trata, şi cu mult folos, deosebit istoria teoriilor pedagogice şi istoria instituțiilor pedagogice.
Dar, pentru-că practica se infnențează şi se!

controlează de teorie, şi, la rindul său, teoria se

8
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modifică după resultatele practicei; pentr
u-că
ele staii în raport de influență reciprocă,
este
cel puţin tot atit de folositor a le urmări îreptat pe ambele în paralel.
In acest mod vom proceda noi.
E nevoie însă a ne pronunţa şi în vederea că- tei ţinte hotărite vom face aceste cercetări
istorice.
Urmărim numai constatarea, adevărului, pentru

satisfacerea trebuinței d-ea şti? Avem in vedere

și-un scop practic?

II.

!|

Din mai multe puncte de vedere se poate
tiata istoria pedagogiei.
i
Pe unii, în studiul istoriei, în genere,
îi atrage dorinţa fermecătoare de-a estrage,
din des-

voltarea continuă

a

ideilor

şi instituţiilor, le-

gile eterne ale spiritului universa
l, evoluţia cugetării cosmice, care se
revelează
în desvoltarea universului moral,
HEGEL, În
panlogismul Săii, consideră . toată .
istoria cugetării omenești, în diferitele
ei peri-

oade istorice, ca desfăşurarea logică a unei
idei

immanente în natura psiho-cosmică.
Diferitele
epoce ar fi diferite faze de clarificare
şi com=

Prelegerea
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“

plexitate crescinde ale acestei cuget
ări. divine.
Întreaga istorie a culturei ar fi o
înlănțuire de
premise, un lanţ de raţionamențe obiec
tive, un
polisilogism cosmic, care se desvălue
cu neceşitatea logică absolută.
Ori-cit de seducătoare ar fi această
intuiție
hegeliană, care voieşte să: ajungă
la : omnistienţa lui rausr, ea nu mă atrage.
Nu mă ispitese nici alte puncte de
privire,
cari totuşi esereită asupra-mi o forță
de solicitare mult mai mari.
A ne transporta cu intuiţia in timpurile
despre cari vorbim, aşa încît să refacem
în mintea
noastră viaţa concretă a unei epoce, a
unui popor, să vedem armonia organică, resultind
din
constituția şi funcţia fisiologică a acelei
societăți—iată un scop din cele mai plaus
ibile ce-şi
propune cercetarea istorică,
Cite istituţii, moravuri, legi, cari azi
ne par
anormale, nu găsesc de indată grație
înaintea
noastră, cind le înţelegem. A înțelege,
a esplica

in toate amănuntele biologice, viaţa unei
socie-

tăţi; a ne transpune, prin simpatie intel
ectuală,
cu toţii, rind pe rind: aci în sufletul
- Bgipteanu-

lui,

aci

în acela al Indianului,

al Chinezului,

Grecului, Romanului ; a ne însuşi, pentr
u un mo-
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ment, concepțiile şi sentimentele Evului Medii :—
această întreprindere, pe cit de ştiinţifică peatit de practică şi emoţională, o voiii părăsi, însă,
cu regret. Ea nu va fi punctul esenţialin cercetările noastre de istorie a pedagogiei.
Negreșit, pe cit va fi necesar să facem aceasta, în scopul de-a înțelege naşterea unei:teorii,
unei instituţii scolare principale, nu vom omite-o.
Dar opera de contemplare intelectuală a intregului acord bio-sociologic, care se leagă, intr-o logică corelaţie organică, de acea teorie saii
instituţie, iată ce mi-ar plăcea să urmăresc mai
de-aproape, şi totuşi nu voiit face-o.

SPENCER

ne spune cum se condiţionează, în
mod necesar, sistemul de educaţie dintr-un timp,
de spiritul, denatura instituţiilor religioase, po-

litice, juridice, de ideile morale, economice, ştiinţifice din acea, epocă.

A urmări şi

constata aceasta

cu

documente

istorice, din epocă in epocă, dela popor la popor, ar fi de sigur mult mai interesant, mai înstructiv decit o pagină de generalizare sumară
a acestui adevăr, care se pune ca o temă de desvoltat. Și seenceR espune, in cartea sa De Pâdu-

cation (chap. II), numai conclusia unor cercetări
ce ar mai răminea încă de făcut.

Prelegerea I.
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III.
Ce direcţie vom apuca noi? Ce scop vom urmări ? E locul să ne facem „profesia de credință“ in astă privinţă şi să declărăm că, orcit de:
interesant şi de atrăgător este felul esplorărilor arătate mai sus, prin satistacerea curiosităţii intelectuale, a trebuințelor teoretice şi de
ştiinţă generală, alte consideraţii ocupă, de-ocamdată, planul întîi al conştinței ţării noastre
azi—consideraţii de înteres practic, şi încă
de înteres practic îmmediat.
Trebuinţele noastre culturale, faza actuală istorică a“ desvoltării noastre ştiinţifice, ne
impune sarcina de a cerceta nu pentru scopul

numai de-a

inţelege și afla, ci pentru

practică,

spre a deslega la noi probleme sociale: urgente,
a estrage, din experiența altor popvare şi altor
timpuri, învăţăminte, sugestii, cu privire la ridicarea nivelului învățămîntului şi educaţiei noa'stre publice.

Interesul conservării, al afirmării

noastre in-

telectuale dictează, în primul rind, direcția studiilor noastre.
|
Nu teoria pentru teorie, ci teorie. pen-

tru practică, iată cuvintul

de ordine al preo-
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cupărilor nostru intelectuale pe toate terenurile.
Primul impuls al scrutării legilor naturei n-a
fost trebuinţa teoretică. Emanciparea intelectului din sclăvia trebuinţelor vieţei s-a produs relativ tivziii în omenire. Ocupaţia curat teoretică
este un derivat de lux, o funcţie tirziu desvoltată, după-ce organul cugetării se formase şi
crescuse deja prin esercitarea lui în deslegarea
problemelor relative Ia primele necesităţi urgente ale existenței.

Acelaş drum îl urmează, conştient or inconştient, şi popoarele in desvoltarea.
lor.
Generaţia noastră are de-muncit pentru asigurarea vieţei. noastre intelectuale, pentru organizarea

vieţei noastre

morale.

»

Treapta inferioară, în care ne aflăm, în această
privinţă, se observă nu numai din faptul că ne
lipseşte o literatură, ştiinţifică, dar şi din lipsa
unei divisiuni a muncei intelectuale. Nu se poate conta, ca în alte părţi, pe colaborări active,
în aceeași ramură, din partea mai multor spirite,
cari îşi împart sarcina şi scopurile, astfel ca unii numai să estragă şi să grămâădească adevăruri obiective, teoretice, alţii să culeagă acele

adevăruri speciale,

formulate gata,

fie spre

a

construi din ele edificii de sisteme sintetice,
fie spre a le utiliza în satisfacerea trebuinţelor
vitale ale timpului lor.

.

12
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Omul deştiiuţă, la noi, este redus, de ordinar, dacă se specialisează, sati a deveni inutil epocei Sale
prin cercetări teoretice abstracte, necerute
de trebuințele sufleteşti ale societăţii ; saii a se
consuma în dibuiri empirice, căutînd a descoperi leacul durerilor societăţii sale.
Mai remine o alternativă, ultima, și singura
raţională, în conformitate cn interesele de conservare morală atit ale lui, ca individ, cit şi ale
societăţii. Această alternativă e de a- Şi pune înainte clar scopul practic social al epocei, şi
a
stringe materialuri şi verități în intenţia, de-a
ajuta la deslegarea unei probleme de intere
s cul-

tural actual.

IV,
„Și care e problema de interes general, isvorită din aspiraţiile şi cerinţele mediului
social
contimporan, la noi?
Mai e nevoie s-o numesc ?
De mai bine de un stert de secol se simte,
e
pusă în discuţii publice, e obiectul meditaţiei
succesive al mai multor legislative,
Reorganizarea învățămîntului nostru public, plănuită de mai multe proiecte de legi,
în-

cepută,

aminată,

reincepută de atitea

ori; apoi,

în fine, făcută, prefăcută, retăcută iar işi de mai

14
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multe ori—iată problema socială de o capitală
importanță. Dela deslegarea ei înţeleaptă, chibzuită, cu pricepere şi competență, sperăm, cu
drept cuvint, afirmarea desăvirşită a existenţei

noastre intelectuale, modernisarea noastră reală,
reformarea profundă, aş putea zice renaşterea
şi recrearea noastră după principiile spiritului
noii, ale unui spirit crescut din experiența atitor

veacuri de muncă intelectuală, ale unui spirit înzestrat cu forțe şi aptitudini moştenite întrun
organism psihofisiologic desvoltat.
Ne luptăm să luăm şi noi partea noastră la
moştenirea: forțelor şi aptitudinilor morale ale
omenirii ajunse în secolul al XX-lea.
Ne luptăm să ne modelăm după inspiraţiile
spiritului omenirii, care a cîştigat, în ascensiunea
cătră ideal, posiţii deja superioare.
înadevăr viața acelui veac. Intrun timp dat gâsim, între oameni şi popoare, încă pe represintanţii epocelor trecute, în modul lor de a ginâi,
de a simţi, de a concepe societatea şi lumea, de
a privi relaţiile dintre om şi om, drepturile in-

8 Roma

veac, spre a trăi

a 0

Nu e destul a trăi într-un

a
na
22

parte, de a-şi explica natura, în genere.
Noi—trebuie s-o recunoaştem— ne luptăm
să intrăm în viaţa secolului nostru. O viaţă însă

2

Na

dividului faţă cu altul şi cu totul din care tace

Prelegerca I.
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nu se însuşeşte, dacă se imită
esterioare ale manifestărilor

15

numai formele
ei. 'Trebuie să

se reproducă forţele interne, fondul, factorii:
sufletești, funcţiile proprii acelei vieți.
Cel mai important instrument al acestei renașteri morale, este, după-cum se afirmă uneori
numai din deprindere, scoala: — scoala, însă, bine
organizată, urmărind scopuri clare, avind la indămină forţe sigure, bine adaptate la rolul lor
atit de insemnat şi de mare.
Şi de aceea încercările repetate de-a reface
şi perfecționa acest instrument admirabil de renaştere socială—scoala.

V.
Greutățile problemei nu trebue să ne descurajeze. Nereuşita trebue să ne facă a cuget
a la

causele ej.

Oricari şi oricite cauze s-au enumerat pînă
acum, s-a uitat una principală. Epoca noast
ră
simte nevoia, simte lipsurile, dar încercările
de
lecuire s-aii căutat pe calea empirismului
unui

aşa zis „bun simţ“,

sistente
altceva

fortărețe de
decit buna

care dă asalt celei mai regranit, înarmat

cu puţin

intenţie.

Buna voință, în adevăr, face

adesea minu-

|

i
!
:
“
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ni, în multe împrejurări. Dar- oricâtă bună voinţă
aş avea eu s. e. să fac acum, inaintea D-voastră,
un ciasornic, e sigur, că n-aş reuşi. Orcită bună
voinţă ar avea cineva din D-voastră să facă din
marmură un Făt Frumos, un Apolon, rezultatul
încercării lui nu e greu de prevăzut. Nu doară
că ne-ar lipsi dragul, sirguința, zelul răbdător,
cari însoțesc şi producţiile geniului. Dar exercifiul face pe maistru. Exerciţiul, studiul prealabil,
frămîntarea şi împodobirea spiritului cu idei, cunoştinţe, forme, metode, procedări, iată condiţia,
esențială, care, dîndu-se prealabil zestrea intelecîmală necesară, ne ajută: a realiza, dacă nu tocmai un Făt- Framos, cel puţin un chip de om care
să nu fie un monstru.

Prin exerciţii înţeleg aici mai mult decit praetica ucenicului, care nu se conduce decit de spiritul imitaţiei altora. Inţeleg acea lege universal
biologică,

la care e supusă desvoltarea

org anelor

şia fancțiunilor corespunzătoare; ințeleg uzul, care
împreună cu disuzul, constitue, după DARWIN,
cauza fundamentală a variabilităţii spiţilor.
Aici nu e vorba de variații în spețe umane,
după analogia celor animale, ci de vatiaţii în

sensul formăriide specialităţi intelectuale,
în marele organism al activităţii sociale intregi.
ȘI aceste specialităţi,

cari răspund la funeţi-
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uni sociale determinate, se formează prin exercițiul, prin uzul facultăţilor spiritului asupra unui
material de idei anumit, exerciţii indelungat,
continuii, sistematic.
Astfel se formează medicul in o scoală anumită, pria concentrarea ştiinţelor teoretice către
o ţintă. determinată, prin aplicarea practică a
inteligenţei la deslegarea unui cadru anumit de
probleme. Numai „buna-voință“ de a vindeca omenirea bolnavă, nu ajunge. Și azi se ascultă deja,
cu surisul ironiei pe buză, sfaturile empiricilor,
cari se conduc numai de „exemplu“, de „imitație“
Şi „tradiţie“ in recomandarea, remediilor la
cutare sau cutare boală. Se cere pătrunderea raționată a problemei şi alegerea mijloacelor de
vindecare, în contormitate bine înţeleasă cu legile
Aisiologice, Aşa că la fiece pas artistul medic
să, fie în stare a desvolta bazele raţionale ale rețetei sale, pe-cit permit datele ştiinţei de pină
atunci cu privire la efectele fisico-chimice ale
medicamentelor, pe de-o parte, şi la reacţiunile subiectului, condiţionate 'de vîrstă, sex, tempera-

ment, ete.

o

|

Empiria nebazată pe, şi ne justificată de cu-.
nostințe teoretice prealabile sigure, şi-a trăit

traiul, este v fază trecută, ein iiberucundener Standpunlt, cum zic Germanii.
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Partea

I.

Istoria

1 pedagogi
90% ei

la cei vecii,

VI.
Deşi odată şi arta medicală se afla pe
picior de imperfecție

ca

acelaş

şi cea pedagogică ; deşi

oamenii se simţiau—fără pregătire prealabilă—
tot aşa de capabili a recomanda un remediit
la
o boală oare-care, după-cum le dicta „bunul
simţ“ şi „tradiţia“, ca şi a recomanda mijloacele proprii în educaţie, in conducerea copiilor,
în organizarea invăţămîntului public, în direcţia scoalelor, fără a cunoaşte prealabil nici na„tura omului, nici legile biologiei sociale,
nici
linia desroltării culturale în omenire,— astăzi
medicina s-a emancipat
de această
empirismului naiv şi omniştient.

treeaptă

a

Cauza acestei inaintări inegale se poate uşor
intrevedea. Era şi va fi totdeauna mai urgent
pentru om a-l scăpa de moarte decit de iignoranță,
sau fie chiar de rele apucături. Cind îşi încre-

dințează cineva zilele sale, ori ale copilului său

în minele unui om, se uită de zece ori la calitățile, aptitudinile, priceperea şi experienţa lui
intreagă.
Cine se tulbură de acestea cind cere unui om să-l înveţe, pe el sau pe copilul său,
cetirea, scrierea, o limbă, ete ?.
|
e
In cazul acesta, e dispus mai degrabă să arunce vina pe sine şi pe copil, dacă explicarea
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nu se pricepe, decit pe dascăl însuşi. Pentru- că,
dacă dascălul știe, este o probă că se poate şti;
şi, că ştie, numai incape îndoială—de oare-ce e
dascăl,
Pe-cînd, dacă bolnavul moare, mai totdeauna nu e vina lui, cia medicului, care n'a
ştiut cum să-l lecuiască,
De aceea societatea s-a îngrijit de- mult, în.
“special, de pregătirea medicilor pentru cariera
lor, dindu-le din-ce-în-ce mai larg şi mai apro-

fundat cunoaşterea omului

fizic, pe care e che-

mat a-l cănta, şi posibilitatea exerciţiului prealabil in spitale, sub conducerea experţilor recunoscuţi, mai inainte d-a se aventura singuri
în societate şi a periclita viața oâmenilor.
O facultate de medicină există de mult in
Europa.
O catedră
de pedagogie :la Uni-.
versitate

este o creație

relativ

recentă.

Pregătirea specială a oamenilor de scoală, *
educatorilor şi a.celor ce se ocupă cu chestii
de
invățămint şi educaţie, este o intenție care, deşi

s-a manifestat

mai

de- mult,

de-abia

în

secolul

al 19-lea a inceput să se traducă în fapte, prin:

instituţii

reale, ca 0

moderne.
Din această
sîntem

caracteristicăa

societate. modernă,

cei dintii, nu ne putem

dintre cei dintăi.

societăţii

noi, cari nu

făli că sintem nici

Orgoliul' naţional şi dreptatea.
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ne opresc a spune, însă, că sintem
cei din urmă,
dintre popoarele culte ale celor
doă continente

civilizate, Europa şi America.

Avem

împrejurul

nostru vecini, cari s-a sprijinit
şi se sprijinese
încă pe cultura noastră, lucru care
ar trebui să
ne deștepte nu numai sentimentul
miîndriei, ci și
al răspunderii.

Posiţia noastră culturală explică
pentru ce,
mai mult la noi decit în alte părţi
, faza empirică a cugetării pedagogice domneşte
încă.
Cine ar face numai-decit o vină
cuiva din aceasta ?
Citru posse nemo obligalur. Noi priv
im

lucral ca istorici, Şi înţelegem calea

actuală de

transiţie a culturei noastre ; dar,
în acelaşi timp,
înţelegem direcția de apucat spre
a ieşi din ea
şi a intra în drumul larg al prog
resului, pe care

„umblă atit de comod, comparate
cu Noi, popoarele zise înaintate in civilisaţi
e.
In locul diletantismului,—spec
ialtatea!
In locul empirismului,—ex
perienţa luminată de ştiinţa teoretică cor
espundătoare. In locul imitaţiilor admi
ratoare ale altor
popoare,—alegerea critică a mijl
oacelor de proSres adaptate la condiţiile şi
natura noastră şi
călăuzite de idealul desvoltării
omenirii în genere, ideal degajat din aprofund
area filosoficăa
istoriei universale.
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In această alegere critică a mijloacelor închipuite de imaginația noastră practică însăşi,
ori găsite deja şi aplicate de geniul şi experiența altor naţiuni, ne trebuie un criteriii, pe
care nu il dă decit studiul sistematicalştiinței pedagogiei generale, al istoriei educaţiei în omenire şi al trebuinţelor sociale actuale.
Ca se ne îndrumăm către soluţii raţionale, prima şi ultima condiţie par a fi suficiente. E destul
să cunoşti trebuințele actuale şi să posedezi cultura specială pedagogică în toată plinătatea ei;
să-ţi ai spiritul adaptat la întregul sistem complect de probleme relative la educaţie, şi diseiplina mintală a exerciţiului logic special, cerut
de deprinderea şi familiarizarea cu nexul de idei
special acestei categorii de cunoştinţe hotărite ;
?.
cu un cuvint să te fi orientat în topografie, aş
putea zice, teritoriului intelectual de esplorat.

Dar, chiar de ar fi suficiente

aceste condiţii,

cind sînt pe deplin realizate, cîtă înlesnire, cîtă
economie de energie și de timp, cind, în soluția
problemelor noastre sociale de ază, putem utiliza esperienţa altor popoare!

Esperienţa altor popoare, însă, nu se vede
atit şi numai din instituţiile lor actuale, din legile şi regulamentele lor privitoare la organiza-
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la cet cechi

rea şi funcțiunea unor aşezeminte,
cari parcă ar
răspande la trebuinţele nvastre.
Esperienţa adevărată a altor .pop
oare, esperienţa complectăşi instructivă,
se vede din întreaga desfăşurare istorică
a lor și din ideile conducătoare în acea desv
oltare, deci
a) din istoria aşezămintelor,
care ne araţă
cînd, cum şi pentru-ce au apărut ele
în viaţa socială a unui popor, precum şi b) din
istoria idei-

lor relative la acela aşezăminte, idei
carii ade-

sea le-aii precedat,

totdeauna le-ati modificat, a-

daptindu-le la nevoile noui, saii le-ai

prevăzut

căderea, le-aii condamnat ca impr
oprii sait ca nemuă fiind apte a satisface treb
uințele, în vede-

tea cărora

s-au conceput

şi efectuat.

Fără acest studiii, aşa zisa utilizar
e

a ex-

perienţei altora se reduce
la o servilă şi oarbă imitație a formelor unei vieţi
streine, fără

pătrundere

ştiinţifică

festaţiilor ei vizibile.

şi critică în rostul mani-

„ȘI, în acest caz, adesea

se poate

întimpla

imita și lua drept manitestarea unor
forţe

a

încă

vii şi vitale acea ce uu e decit
rămăşiţa, pe cale
de atrofiare, a unui organ şi a
unei funcții s0ciale, cari aii răspuns odată unor
trebuinţe reale
în acea țară, dar acum ori ai fost
înlocuite de
alte organe mai corespunzătoare
cerințelor vie-
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ței sociale, saii acele cerinţe au încetât, s-au modificat. Şi astfel, în ambele cazuri, avem inaintea
noastră forma materială muribundă a unei forţe
deja moarte, a unui principii intim deja amorţit.
De multe instituţii se poate zice că sînt organe pe cale de atrofiare, fără nici-o necesitate biologică în traiul societăţilor, şi că durează
numai în virtutea inerţiei, ca un reflex sau mai
bine un tic social, contractat odată din nevoie
și păstrat încă fără conştiinţa necesităţii şi existenţii

lui.

.

|

Astfel vedem încă pe cer, mulţi ani după stingerea lor, lumina stelelor dispărute, cari aii strălucit odată în toată înflăcarata vibraţie a scinteietoarei lor existenţe.
Pe de altă parte, observarea superficială numai

a instituţiilor, a manifestărilor vizibile, existente,
ne impedică să observăm viaţa principiilor genetice cari elaborează, in adincul frămintărilor vieţei,
răspunsul practic la cerinţele incă -nesatistăcute
ale societăţii. Organul se conturează deja, viaţa,
funcţia lui a luat deja fiinţă în concepția crea-

toare a intelectului luminat, fără ca nimic definitiv gata, să se
Asttel de mult
mile universului
la ochiul nostrmm
Saii, tormulînd

înfăţişeze ochiului observator.
răsar pe cer stelele in adincişi numai după ani şi ani ajung
material razele existenţei lor.
cu eminescu aceste adevăruri:
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Icoana

stelei ce-a murit
Incet pe cer se sue.

Era pe cînd nu s-a zărit,
dzi

o vedem

și nu e.

De aceea, ca să profităm de esper
ienţa complectă a popoarelor, nu trebuie
să ne oprim la
considerarea superficială a stării
lor de lucruri
actuale.
Nu aparenţa să ne conducă,
ci adevarata existență, cugetarea lor
şi actele lor
controlate şi conduse de rațiune.
,

IN.
In intenția acestei folosințe,
pune direcția studiului nostru
dagogiei.

Vom întreba gindivea

cred că se imde Istoria Pe-

şi încercările

raționate

ale diferitelor epoce din omen
ire, tot-deauna cu
dorința de-a învăța dela ele
ceva pentru ridicarea stării noastre de azi.
.
Natural,a învăţa din esperienţ
a timpuri-

lor trecute, însemnează numai un lucr
u, care e

uşor de înţeles, dar totuşi trebue
spus lămurit.
A învăţa din experiența veacuril
or omenirii, în-

Semnează a culege

sugestii

de

soluţii

ana-

loage pentru păsurile noastre ; soluţ
ii nu identice, ci analoage, modificindu-le cupr
insul după!
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cuprinsul trebuințelor şi naturei noastre et.
|
nice.
Din marginile acestui scop delimităm întinderea în trecut a studiului nostru. Nu ne vomopri mult asupra educaţiei la acele naţiuni cari
n-au fost călăuzite încă de reflexie teoretică,
în privinţa scopului şi alegerii mijloacelor de
„educaţii.
Ne vor interesa, dintre popoarele antice, natural, cele cari au desfăşurat o cultură mai însemnată, Grecii şi Romanii, dela cari poate
încă am avea cite ceva de învăţat, în privinţa
cugetării pedagogice.
Ne vor fi şi mai direct interesante şi instructive, negreşit, popoarele moderne, cu multiplicitatea soluţiilor propuse aproape pentru aceleaşi
trebuințe culturale esenţiale comune timpului ler.
Dorinţa mea ar fi să ajungem la acestea mai
de grabă. Dar nu voii uita consiliul lui oRATIU:
festina lente. Mă voii grăbi încet, spre a avea
timpul să estragem din fructul cultural al fiecărei epoce sucul substanţial, cu care am putea nutri şi întări spiritul.
Dacă hotărnicese astfel, in marginile utilității

practice, cadrul studiilor de istoria pedagogiei,
înțeleg foarte bine deliciile intelectuale ce sar »
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putea gusta din modul de a cerceta istoria pedagogiei şi din celelalte puncte de vedere espuse deja.
Cind bate însă la ușă foamea, iese poezia.
Cind interesul afirmării vieţei intelectuale vorbește, trebuie să aştepte interesul alintărilor
speculative, fără aplicaţie practică mai apropiată.
Va veni şi la noi timpul dorit al acestei delectări teoretice. Generaţia ce-l va apuca va duce
o viață intelectuală mai înaltă, dacă nu mai fericită decit noi.
Dar nu ne plingem. Avem pe de-o parte conştiinţa plăcută a eserciţiului forţelor în deslegarea unor probleme de utilitate văzută pentru timpul nostru. Jar, pe de altă parte, avem mulţumirea că vom fi ajutat, prin silințele noastre, la
penesa unei epoce mai norocite,

Prelegerea ||,
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LA POPOARELE
"onene:e

1. Bogăția de

sugestii

a istoriei

pedagogiei

moderne

datorită aseminării condiţiilor de viaţă a. popoarelor
noni. Ce folos s-ar putea extrage și din cunoaşterea ideilor și mijloacelor de educaţie ale popoarelor vechi, nu
numai Greci și Romani, dar şi Indieni, Chinezi,
vrei, Egipteni, ete.—Sugeatii positive și negatire.

E-

II. Chiar cunoașterea modului de educare al sălbaticilor nu e de tot fără folos. Surprinderea unei asemănări eventuale între modul de a fi actual cu vre-o formă
interioară dle manifestare trecută, trezește sentimentul mîndriei și dă impulsia propășirii. „Strigoii“ culturali.
III. Educaţia sălbaticilor nu e condusă de principii teoretice, Instinctul de conservare individuală şi socială, călăuză în alegerea sistemului de mijloace educative. —Inţelesul cuvîntului educaţie aplicabil la sălbatici.—Esemplul și imitaţia ca factori de adaptare la
omogenitatea mediului social.
IV. Acord între pornirile firești și sugestiile mediului;
între cerințele vieţii și acțiunile de învăţat prin imitație
şi esemplu.

Aforizma:

non scholae scd vitae numai

la ci-

vilizaţi, abătuţi dela natură, se putea ivi cu înţeles.
V. Obiectul esenţial, aproape unic,

de atenţie

în edu-
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e corpul,
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în înfățișarelui
a esterioară,

Schilodirile și tatuările tru peşti în educaţia
salbaticilor

și sufleteşti

îna civilisaţilor.— Resturi de educaţie fizică

sălbatică în civilizaţia de azi,

I.
Contorm scopului pus inamtea cursului nostr
u
de istoriea pedagogiei, ceea-ce ne-ar
interesa
mai de aproape ar fi istoria educației şi
teoriilor pedagogice moderne.
Din acestea am estrage învățăminte mai direct aplicabile
şi utilizabile la trebuințele noastre pedagogico
-sociale.
Esperienţa popoarelor modeme se face, la
toate,
relativ aproape în aceleaşi condiţii. Impre
jurările vieţei moderne sint relativ aceleaşi
la toate
popoarele din Europa şi America. Natural,
deci,
că

atracţia

bim mersul
şi sugestii
Cu toate
esperienţa
poveţe

scopului

nostru
ne va face să ne gră-

către timpurile noastre, mai bogate
utile.
acestea, nu trebue să credem că, în
popoarelor vechi, nu vom găsi multe

pentru

viaţa

noastră de azi,

Și nu vorbesc numai de instituţiile şi ideile
poporului Grec şi Roman.
Cultura şi esperienţa lor e baza culturei şi civilisației noastre.
Ba încă multe din formele Diologico-sociale, necesare timpului lor, durează tără necesitate
şi

.
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Educaţia la popoarele sălvatice

azi şi string în cercuri arhaice şi anachronistice
libera desvoltare a organelor corpului social modern. Aceasta însemnează că, fără să vrem, trebue să contăm pe trecutul glorios şi plin de vitalitate al Grecilor şi Romanilor. Ultimele ondulaţii ale valurilor cugetării şi culturei lor practice s-aii revărsat

pină

la noi.

Dar chiar esperienţa altor popoare, pe cari Grecii ovgolioşi, în meritata lor mîndrie, îi numia barbari, ne va fi de folos, dacă vom şti a distinge

şi alege consilii din încercările. şi reflexiile
pedagogice.
Indienii,

Chinezii,

ne vor servi uneori

lor

Persii, Egiptenii vechi,

de călăuze

înțelepte

şi po-

sitive, alteori de magistri negatizi ; ne vor îndemna
adică uneori la imitarea, preceptelor şi esemplului lor practic, în atingerea unor scopuri bune,
dorite şi de noi; alte-oră ne vor servi de avertisment, arătindu-ne, în concreta desfăşurare a
vieţei lor istorice, consecnenţele naturale ce
ies pentru societate din funcțiunea unor instituții

şi din

Dazarea

pe nişte

principii,

cari

poate ne sînt comune, noă şi lor, sai cari ne
ispitese a le pune la temelia clădirii noastre pedagogice şi scolare.

50
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D.
Ceva mai mult. Din acelaş punct de vedere,
nu va trebui să ne pară cu totul nefolositoare pentru omenire, şi în special pentru scopul nostru,
viaţa şi esperienţa popoarelor sălbatice. Chiar
ele ne pot da oare-cari sfaturi positive; şi n-ar
fi de loc imposibil ca chipul lor tatuat să ne

facă, din cînd în cînd, semne de prieten încercat,
care voieşte să oprească pe altul dela săvirşivea unui pas periculos, dela repetarea unor încercări cu urmări fatale recunoscute.
Poate unele părţi din socio-biografia salbatică ar juca
adesea rolul de deşteptători ai conştiinţei asupra situaţiei noastre proprii. Ne vom vedea, poate,
şi surprinde trăsăturile în oglinda traiului şi tendințelor lor. Și, vorbind noi, Europeii moderni,
de populaţiile şi hoardele Americei, Africei, 0-

ceaniei, ne vom trezi, poate, une-ori cu un

fior

de recunoaştere de noi înşine, în starea întunecată a veacurilor moarte şi ingropate în negura
trecatului depărtat ; ne vom simţi în ghiarele
„Strigoilor* invizibili ai spiritului care a trăit

"în faza inferioară a vieţei

strămoşilor

seculari.

Şi oroarea ce ne va apuca de prezenţa în sufletul nostru a acestor moaşte parasitare ale altor
suflete fără repaus în groapa lor istorică, ne va
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da curajul de a smulge din noi rădăcinile moarte
ale trecutului şi a sili „strigoii“ sufleteşti să reintre în liniştea mormintului şi să redea celor
vii pacea şi libera desvoltare a vieţei lov normale.

Inţeleg prin strigoi, acele instituţii, legi,

ten-

dinţe, păreri, acele sisteme şi credinţe, acele dog-

“me şi obiceiuri cari n-ai altă rațiune de-a fi de-.
cât că au fost, n-ai alt sprijin decit tradiţia. Ele
sînt manifestări biologico-sociale cari şi-ail avut
rostul lor odată, s-aii ridicat pe temeiul unei
raţiuni suficiente, fie că au răspuns unor nevoi
ale tipului, fie că se urmonizau cu restul ideilor,
cu suma cunoştinţelor crezute ca sigure în acea
epocă. Rațiunea lor suficientă insă a dispărut
azi. Ele nu mai răspund nici nevoilor practice
ale timpului, nici nu. mai stai, din punct de ve- .
dere teoretic, în concordanţă logică cu datele intelectuale admise şi crezute ca sigure în timpul nostru. Îşi supraviețuesc loru-şi ; duc viaţa

moartă a trecutului, nu se împărtăşesc din isvorul
vieţei vii a presentului. Impedică şi tulbură, din
contra, realizarea aspirațiilor nouă, întirzie adaptarea la nouile condiţii de existenţă, se opun

evoluţiei naturale a vieţei
scheletul lor descărnat

sociale,

şi pămîntos

plimbindu-şi.
pe

stradele

oraşelor moderne, ca nişte gardieni geloşi de li-
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niştea stagnaţiei, şi scuturindu-și desperat oasele mucegăite ale braţelor lor invidioase la feveastra celui ce cugetă la reforme şi unde se
proiectează

mijloace

pentru

îndrumarea

cătră

un ideal modern de viaţă.
Aceştia sînt strigoii. Ei sint vechi, de pe timpuri. preistorice, şi sînt noui, de eri. Dar sînt de-o
potrivă morţi resculați şi turburători. De 0 potrivă, sabia de foc a rațiunii trebuie să-i alunge în
negura mormîntului lor istoric ori preistoric.

III.
Educaţia sălbaticilor nu e condusă de
pii teoretice.

E

princi-

totalitatea mişcărilor şi manifes-

tărilor de adaptare la mediii, la condiţiile de viață,
S-a transmis din tată în fit oare-cari deprinderi de reacţie potrivite la împrejurările obişnuite ale mediului, Reacţiile s-aii innemurit

din întîmplare or s-aii ales din reflezie pe baza

experiențelor anterioare.
lativ spontan, instinctiv,
al voinţei.
Dacă este să găsim şi
pe baza căruia s-aii ales
nifestări ce daii naştere
ravurilor, acel principii,

Ele sînt productul _renereflectat al spiritului,
să stabilim un principii,
acele categorii şi madeprinderilor Şi moun principii înăseut de
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acţiune, nu este un produs al meditaţiei conştiente, al gindirii calculatoare, ci o lege biologică
adincă şi generală, care se esercită fără ştirea
şi voia reflectată a individului, în mod natural
şi inconştient,
.
Acel principiii este conservarea individului şi a speţei.
„În vederea immediată a conservării se nase
întreprinderile selbaticului, saii în vederea unor
plăceri immediate, sub impulsul unor dorinţe sensaționale. Sistemul de mijloace pentru adaptarea
la mediii,

la condiţiile de traii, saâ la satisface-

rea unor trebuințe sufleteşti simple, dar imperi-

oase, sistem născut astfel spontan din

acţiunea

şi reacţiunea reciprocă a individului şi societăţii
faţă cu natura, formează țesutul sociologic prin
care trebue să treacă or-ce individ noii venit.
Trecerea prin purgatoriul de forme, deprinderi
şi moravuri deja cristalizate, şi cu atit mai immutabile şi rigide cu cît rațiunea originii lor se
perde în „noaptea timpului“, modulează pe individ după tipul aproape omogen al mediului
şi constitue aceea-ce se poate numi educaţia lui.

* Cuvintul educație se ia aici în sensul lui larg,
cuprinzind în -connotaţia sa toate influenţele ve-

nite dela mediul social, fie acelea intenţionate în
3

94,

Partea IL.

Istoria pedagogiei la cei vechy

scopul conştient al formării omului, fie ne-intenționate, numai prin forţa esemplului.
Această modelare a individului se face pe Daza principiului imitaţiei şi a esemplului.
Cei mari servesc de model viii şi concret celor mici şi neformaţi.

Aceştia

se uită

la ce fac

cei “dintii, şi repetă, în ființa lor întreagă, modul de-a fi şi de-a se manifesta al acelora.
lar
modelul de imitat este cu atit mai simplu şi mai
omogen, cu cît societatea se află pe-o treaptă de
desvoltare mai inferioară, unde divisiunea muncei sociale n-a produs diferenţiarea specialisărilor, cari daii naştere la organe sociale deosebite, corelate între ele, întogmai ca organele

corpului animal. Aceste organe, neasemănate între ele, formate din elemente modificate în vederea constituirii
părţii corporale
preună

şi

funcţionării

în care

se

către uu scop unic:

nă-starea

organismului

particulare

află, colaborează
conservarea

animal,

sait

a
îm-

şi bu-

orga-

nismului social, în cazul de față. Sint deci supuse şi la legea integrării organice.

Cînd organismul, fie animal fie social, este insă
inferior, diferenţiarea fisiologică
redusă. Găsim funcțiuni multiple
mulate în cîte-va organe, cari se
această cauză, puțin intre ele, şi
plini uşor în activitatea lor unele

este - negreşit
şi variate cudeosebesc, din
deci se pot suprin altele.
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Omogeneitatea socială are avantajul liniştei su“deteşti ce o dă siguranţa punctului de plecare
şi claritatea țintei de ajuns. Indoiala nu pătvunde încă spiritele asupra scopurilor şi mijloacelor de ales, spre a înnemeri şi a realiza cel
mai frumos şi demn tip de viaţă. Tipul de viaţă
este unul şi acelaş, hotărit şi neîndoios, ba inevitabil, cu puţine variații pentru puţinele difevențieri de funcţie socială, condiționate de virstă

şi sex, sait uneori de posiția socială ereditară.
A pune, în o astfel de societate, întrebarea:
care e scopul educației ? dacă s-ar înţelege, ar
părea o întrebare oțioasă, poate absurdă; cum
s-ar părea fluviului, ce merge drept la mare, pe
drumul său de secole, întrebarea: care e drumul cel mai drept ce duce la mare ?
|
Și tipul general de viaţă se cristalisează în ființa noului îndivid prin forţa esemplului şi a imitației.
Astfel învaţă copilul sălbatecului, prin îm:tație,
„deprinderile şi gustul practicelor de cruzime, de hoție, de supestiţii, intrebuinţarea talismanelor, a
podoabelor esterioare, menite a deștepta sentimentul spaimei şi al admiraţiei; gustul pentru băuturile ameţitoare, pentru amuzamentul feroce, pentru
distracţiile sălbatice cu artele lor copilăreşti, cu

muzica lor sgumotoasă, cu plastica lor informă, .

30
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cu danţurile lor.fioroase, indecente sait răsboinice,
bazate pe principiul simulării actelor de o duşmănie militantă săi de un erotism lubric.

IV.
Nu e vorbă, aceste gusturi şi deprinderi—pentru

a căror

cunoaştere

“mai

amănunțită

să

se

vază descrierile sociulogilor şi etnologilor ')—nu
se contractează numai din influenţele educătoare
indirecte ale mediului.
Nu trebuie să se creadă, că, dacă acest mediii ar
varia, dacă un copil de sălbatic ar fi transplantat înti”un medii european civilizat, resultatul
av fi în fond cu totul altfel, că am obține cumva,
vr-odată, din capacitatea, craniană, intelectuală
şi morală, a unui Negru un, eroii al civilizaţiei.
Tuclinaţiile lor naturale nu merg deloc mai departe de solicitările mediului; şi influenţele esemplului nu contrazic mult apucăturile şi aptitudinile
lor -innăscute, ereditare. .

Gustul hoţiei, beţiei, cruzimii, ete., nu sint numai deprinderi contractate, nu sînt numai înclinaţii ciştigate prin exerciţiul provocat, de esemplu,

“întărit de imitație ; ci corespund chiar unor În1) Veză, hunioară, erovaxear,
pres PIihnographic. Paris.

La Sociologie

d'a-
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lar psihologice

inferioare.

Afară de acestea, ceea-ce se cîştigă mai positiv, ca adaptare la faza lor de civilizaţie primitivă, este cunoaşterea fabricării şi întrebuinţării
instrumentelor grosiere, a armelor lor de apărare
şi de vinat.
Ei
Sub călăuzirea celor maturi învaţă sălbatecii a
pescui, a vîna, a distinge şi utiliza proprietăţile lumii organice şi anorganice, a cunoaşte obiceiurile
animalelor, proprietăţile lucrurilor şi plantelor, obiceiurile şi calităţile populațiilor învecinate, modul de a se apăra şi de a le ataca. Invaţă deci
tot ce le este necesar-in lupta pentru traii, tot
ce e folositor în viaţa lor de toate zilele; învaţă
pentru practică, pentru conservarea şi fericirea
lor terestră, pentru asigurarea încontra relelor
venite dela lucruri şi spirite.
Sistemul'lor de educaţie e crescut din
rădăcina nevoilor reale, e adaptarea la
condiţiile existente ale vieţei.
Această desvoltare spontană, naturală, a unui
sistem de educație, e critica, evidentă-a degenerărilor rafinate ce se întîlnesc în sistemele de edu-

caţie ale popoarelor

civilizate, unde

ţii artificiale impun, ca modă socială,

considera- :
învăţarea
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dovedit
unor lucruri, a căror utilitatee greii de
pentru viaţă.
ivit
Din experiența popoarelor civilizate s-a
nevoia de-a se striga: non scholae sed vitae discinuts.
Pentru conştiinţa simplă, naturală, nepervertită
ege
deşi nedesvoltată, a sălbatecului, nu se înţel
ce va se zică

a se învăţa

ceva

numai

ca să

se

ştie, fără a fi de utilitate individuală saii socială.
Credinţele şi superstițiile lor, cari joacă rolul

ipotezelor noastre filosofice despre lume şi suflet,
le ajută a se orienta în cosmos, pe-cît gradul lor
de inteligenţă şi esperienţă le permite. Invăţarea practicelor folositoare traiului le dă mijlocul
conservării şi asigurării bunei lor stări relative.
Vina. lor deci—dacă se poate socoti asta o vină
_—nu stă în punctul de plecare, în principiul fun-

damental al educaţiei, ci în imperfecţia

mijloa-

celor necesare la realisarea lui concretă.
Numai în educaţia popoarelor civilizate se constată, adesea bunioară in programa scoalelor, liple
sa cunoştinţelor cerute imperios de necesităţi
sociale ale timpului, şi în schimb presenţa altora
nefolositoare; se constată asemenea, nu rare-ori,
nepotrivita, propunere a celor necesare, astfel că
modul lor de predare nu tinde a ajunge la scopul lor educativ.

Să se justifice bunioară lipsa din învăţămint a

ai
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cunoştinţelor mai aprofundate economice, sociale,
politice, al retoricei proprii zise. Pină mai deupăzi, studial limbilor slave, la noi, lipsia chiar
din învățămîntul superior.
Să

se

justifice,

asemenea

prezența

limbelor

moarte, saii metoda de predare actuală a limbelor, istoriei, literaturei, etc.

V.
Dacă ne întrebăm: oare sălbaticii nu pun preţ
deosebit pe nici-o achisiție a esperienţei lor, așa
ca să creadă de nevoie a o comunica și transmite voluntar şi intenţionat urmaşilor ? Sociologia ne dă răspunsul, indicindu-ne, pe de-o parte,
ideia şi felul sentimentului ce au ei pentru copii,
pe de alta, inclinaţiile lor favorite şi pasionate
pentru nişte modalități de infăţişare fizică

exterioară.
Copilul, ca şi femeia, e la dinşii un animal
domestic, în unele părţi chiar mai puţin con“siderat şi respectat decit animalul.
Dacă se întimplă că împrejurările scapă pe un
copil de a fi ucis saii mincat de părinții săi,
ceea-ce atinge culmea dragostei sălbatice, apoi el
nu ajunge nici-o dată la maturitate cu formele
şi proporțiile naturale ale corpului.

tape
UI
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Sălbaticul are un ideal de educaţia corpului, după care îl modelează, întocmai cum
civilisatul are un ideal, după care caută a ciopli
şi sculptura sufletul, disposiţiile psihice, inteli
genţa,

sentimentul

şi voinţa.

Noi numim acele idealizări corporale ale săltimbatecului mutilări, schilodiră. Poate că
şi
lui
purile viitoare, mai luminate asupra idealu
numijloacelor educaţiei, ar avea dreptul să
noi
ducem
mească tot aşa modificările ce întro
lui.
în formele şi funcţiile sufleteşti ale copilu
l
timpu
u
pentr
Cel puţin Rousseau a zis-o deja
şi
săi, şi critica lui rămîne în parte în vigoare
deîn timpul nostru, în timpul cînd domneşte
tă,
plorabilul stapor paedagogicus, prostia fabrica
şi
în şcoli, din nechibzuita alegere, dispunere .
predare a objectelor de studii.

ei
Sălbatecul dă o atenţie particulară form
bei, găesterioare a corpului, nu numai podoa
rale.
corpo
lor
telei, dar fasonărei chiar a părţi
zisă la
Aci stă, se poate zice, educaţia propriii
per forasălbateci. Individul care mar avea buza
sai
lemn,
tă şi străbătută de un metal sait un
impodobit de
n-ar avea nasul turtit artificial şi
0 agt afă în
ca
vr-un obiect înfipt de-a curmezişul,
n; indivicravata bontonistului superficial moder
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si

dul care n-ar avea obrazul şi corpul tăiat şi întretăiat, tatuat în diferite sisteme de condeiare, figurind plante,şi animale ; sau care n-ar avea capul
deformat după un model, redus la nişte proporţii de alungire sait turtire, determinate de uz și
tradiție, etc., este un individ perdut în opinia
semenilor săi,
Nu

e nevoe să mai

fac aproprieri

între

aceste

tendinţe ale educaţiei sălbatecilor şi între unele
obiceiuri ale societăţilor noastre culte. Pedagogii şi medicii s-ait ridicat de mult în contra deprinderii de-a se sugruma, aproape copil mici în
scutice şi faşe. Și, în ce priveşte siluita defiguvare psendo-estetică a corpului, siluire ce pricinueşte atitea pagube sănătăţii şi bunei disposiţii
sufleteşti, să mai amintesc oare cor:setul, acest pro- :
duct al industrii moderne aşa de criticat, uneori

cîntat, totdeauna însă căutat ?

|

Sălbatecii, ca să-şi perfecţioneze cultura corpului, îşi colorează faţa, buzele, dinţii. E curios a observa încă în societăţile noastre resturi
destul de vivaci ale acestui sistem primitiv de
educaţie. Nu mai vorbesc de intrebuințarea esternă a unor substanțe destinate a da obrazului
şi buzei un anumit colorit. Se știe că sulimanul domneşte la noi în grad invers proporţio-
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PIN

a

e

nal cu adevarata cultură. E în vigoare mai ales
la mahalale şi la ţară.
Dar instinctul neluminat al frumosului răii înțeles conduce spiritul chiar la întrebuinţarea internă a acidelor, în scopul de-a determina v cosimloare morbidă, „paloarea“ aşa zisă poetică,
joacă,
rol
ce
patică şi melancolică. Cine nu ştie

din nenorocire, pela scoalele

secundare

de fete,

?
lămiia ? Iar în familii, pe lingă lămiie, oţetul
spiNu sînt acestea practice, pornite din acelaş
la
găsim
îl
care
pe
rit de educaţie corporală,
sălbatici ?
Tată cum cunoaşterea vieţei şi educaţiei sălbade
ticilor ne poate fi de oare-care folos. Chiar
de
la ei luăm indemnuri positive şi preventive,
.
noastră
tarea
cari ne putem servi pentru îndrep
————
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IN STARE LE

„Starea

Ill-a,

ÎN INDIA.

NATURĂ, DE CULTURA

de natură“.

Deosebirea

ȘI DE CIVILIZAŢIE,

dintre starea natu-

rală şi culturală sau de civilizaţie. Deosebire cantitativă.
Evoluţia stării de natură cătră cea de cultură și civilisaţie.
II. Nuanţa de înțeles a termenului „cultură“ și „eivilisaţie“.
III. Educaţia la Indieni.—Stiinţele din Veda. Importanța,

cultivarea și „cultul“ limbei.

Clasicismul

indi-

an. Logica şi matematica.
1V. Clasele sociale şi privilegiile învățămîntului. Bramani?. Durata studiilor, cel puţin 20 ani; une-ori toată
viața. Diploma

conferia dreptul chiar la fericirea

etemă.

V. Sfinţenia scoalii, cărţii, învăţăturei și învățătorului.

I.
Dela popoarele sălbatice, în stare de naturi
ireoem la, descrierea educaţiei la popoarele culurale şi civilizate.
i această formulare de idei găsim espresii cari
trebuesc esplicate.
|
Am zis popoare în stare de natură. Astfel
sint consideraţi sălbatecii.
.
Ce va să zică popoare în stare de natură?
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i

există popoare în afară
Stoiet luat lucrul, nu
mot ce se găseşte în
din starea „naturală“.
la, şi esplicabil prin
natură, e natural: Supus
legile ei.
nțelegere, să ne dăm
Ca să înlăturăm or-ce neî
stare naturală, sai. „de
seama de ce va să zică

natură.&

în mod vădit, doă
Cuvîntul nutoă are aică,
accepţia de stare primi
accepţii amestecate : a)
, simplă, originară,
țiră, Şi anume stare iniţială
voltare spontană, imîn timp; şi b) stare de des
principii raţionale pre- mediată, călăuzită nu de
tiente, ci de princimergătoare, nu de teorii conş
ca nişte legi naturapii latente, active, lucrind
observării metodice.
le, nerevelate intelectului şi
, ca un corolar :
La aceste accepţii se adaugă
psiho-individuale şi
simplicitatea organismelor
ieri de muncă, de
biologice—lipsa unei diferenț
unei adaptări colective
funcţie a membrilor, lipsa
ate la condiţiile de
mai complexe şi mai inaint

viaţă socială.
deja, prin
Aceste caracterizări schiţează

con- |

or cultural, în 0putrast, noţiunea unui pop
în aşa zisa stare de
here cu acea a unui popor

natură, primitivă.

Pe-cind la acesta domină
nţa
testarea nereflectată, voi

mişcarea Și maniinferioară, sensaţi-
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onală, instinctul; Ja popoarele culturale, civilizate,
domină mai mult voinţa raţională şi raţionată.
Activitatea se conduce de principii teoretice ge-

nerale, nu e de natura reacției

immediate,

ne-

controlată de reflexie şi de reguli de viaţă,
Iată de ce se atribuie, cu oare-care dreptate,
popoarelor primitive epitetul de copile, de popoare în faza de copilărie a omenirii. Această
noţiune e totuşi relativă, ne putem inchipui trepte

numeroase.

|

Pe de altă parte, cum să tăgăduim popoarelor primitive oare-care grad de cultmă şi ceia
ce s-ar putea numi: civilizaţie primitivă? Au
şi ele regulile lor de viaţă, după cari se căliuzesc ; au, ce Sar putea numi, „filosofia“ lor teoretică şi practică, negreşit nu formulată în dogme
şi cărţi savante, dar cristalizată în obiceiuri şi
tradiţii, cari reglementează şi dă direcţie anumită pornirilor individuale, supunindu-le unei

norme.
Găsim şi la ele un început de diferenţiare a
muucii sociale: găsim un şef, o clasă socială de
luptători, o aristocrație de virstă şi de forţă.

Cestiunea, în această clasificare etnologică, este
nu de-a ne baza pe un criterii de distincţie
tranșant, ci pe deosebiri de grad şi cantitate
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în reala
normale
Cine
natură,
cietate,
omniun
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funcţionare a unor principii şi condiţii
de esistenţă socială.
mai admite azi conceptul unei stări de
în care omul n-ar fi trăit de fel în soci ar fi trăit isolat şi în stare de Deluna
contra

ones

?

Sociabilitatea nu e doar un product al reflexiei,

cum credeau mai ales raţionaliştii secolului 15-lea,
ci un derivat practic al naturei, al organizației suDar această tenfleteşti şi trupeşti a omului.
dinţă către socializare e supusă evoluţiei. Simpatia se desvoltă în omenire treptat, întinzinduse dela familie la grupuri din-ce-în-ce mai înLărgirea simpatiei atrage
tinse de oameni.
după sine sporirea relaţiilor interumane, “cari
sînt supuse la legi bio-sociologice naturale, memite a realiza şi conserva bună-starea şi fericivea totalității grupului omenesc. Aceste legi, inmevente vieţei sociale, aceste condiţii naturale
de sănătate şi fericire socială, ca şi legile vieței

individuale, ca şi legile fiziologice, devin treptat

conştiente pentru intelectul observator, Și observaţi că ele sînt cari formează, în Mod spontan şi instinctiv, baza de inspiraţie a legiuirilor
positive, a dreptului şi moralei, a regulelor de apreciare, după cari opinia publică laudă sait eri-

tică activităţile
omeneşti.

indivizilor şi or-ce

manifestări

Prelegerea

III.

Poyoare

culturale

si civilizate,

47

Esperienţa raporturilor față cu natura şi cu
mediul social dă naştere ştiinţelor cosmologice
şi neologice; şi acestea, la rîndul lor, servesc de
bază, cu legile lor, la crearea de instituţii, de
organizaţii culturale, fie pentru darea dreptăţii,
fie pentru conservarea în afară a corpului social, fie
pentru procurarea şi elaborarea mijloacelor de bun
traii fizic, fie pentru transmiterea la noile generaţii a esperienţei de pină în momentul de faţă.
Ce sint acestea altceva decit trebuințele sociale
din cari s-a născut breasla judecătorilor, a luptătorilor, a preoților, industriaşilor şi comercianţilor, profesorilor, etc.?
Cu cit experienţa raporturilor față cu mediul
fizic şi social grămădeşte mai multe fapte şi de-

gajează mai multe legi, naturale și morale ; cu
cit instituţiile, menite a asigura fericirea complectă a societăţii, se înmulţesc şi se organisează
mai raţional, în vederea scopului, cu atit zicem
că un popor stă în cultură și civilisaţie mai presus de altul,

II.
Am întrodus doi termini, referitori la doă noțiuni deosebite, cind am zis cultură şi civilisaţie. Să lămurim puţin aceste idei.
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[n istorie adesea se tace distincţie

între pu-

Licivilizate.
poare culturale şi popouare
este
:
urei
cult
a
ră
vilizaţia este o treaptă superioa
ul organizării ei
grad
la
pînă
cultura potentată
a şi întemeiarea
principiale, pină la transformare
şi solidar în funcindividului ca factor conştient
_ţiile sociale.
iţionată de o
Dacă o cultură înaintată e cond
civilizaţie adevăînnaintată divizie a muncei, o
grare a activităţirată e condiționată de o inte
irii generale, pe
lor diferenţiate, în vederea feric
fundate.
baza unei simpatii largi şi apro
alături cu o diO cultură desvoltată poate sta
istă, cu o alcăferenţiare unilaterală şi esclusiv
caste.
tmive bunioară a societăţii pe
oltarea înO civilisație se întemeiază pe desv
ializării ei, ci
dividului în vederea nu numai a spec
contopirii lui cu
şi a conştiinţei solidarităţii şi
total din care face parte.
tica tradiţioCultură se poate rezema pe prac
cristalizată.
nală şi oare-cum sacramental
ităţii şi al
Civilisaţia admite factorul raţional
tatărilor critice,
veadăptării continue pe Baza cons
cipiul şi ideaîn contormitate necontenit ca prin
înţeles.
Jul omenirii din-ce-în-ce mai bine
relativ stasint
e
ural
De aceea popoarele cult
etuă devenire,
ţionare ; cele civilisate sint în perp
|
în perpetuii progres.
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actul

reflex

de-al

doilea

reflexia critică, rațiunea teoretică,-practica raţionată,—pe-cind,la popoare zise primitive, în
stare de natură, predomina instinctul.
Astfel se poate esplica pentru-ce popoarele '0vientale vechi se subsumează de multe ori sub
denumirea de popoare cultiirale, nu civilizate.
E o distincţie fină, întemeiată iarăşi nu -pe o
caracteristică tranșantă, ci pe o notă cantitativă, Căci de altminteri şi la popoarele civilizate constatăm acţiuni sociale reflexe, deprinderi
consacrate, tradiționale, relativ immutabile. Dar
factorul transformator totuşi e, la acestea, în grad
mai vizibil decit la cele zise culturale.
“Dar parcă la popoarele culturale nu găsim o
civilizaţie, nu găsim ştiinţă, artă, filosofie? Ba da,
însă nu sint aşa întinse în corpul social, nu formează un focar de sinteză sufletească comună,

nu alcătuese o avere

intelectuală obştească. Și,

afară de aceasta, să notăm că se consideră de origină supraomenească, divină, se înconjură de mister şi de respectul autoritarismului, se primeş-

te şi se transmite relativ fără alterări, ca ceva
sacru,

Ceea-ce face omul, omul poate

desface.

„Ceea ce se consideră ca un. dar dela zei, omul
nu se crede capabil de a-l controla, discuta, eri-

tica şi deci amenda, la nevoie.

4
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ŢII.
tive
Să vedem în scurt cite-va date mai suges
din educaţia popoarelor orientale vechi.
Incepem cu India.
pe
Intreaga civilizaţie a Indiei se întemeiază

incartea sfintă a ei, pe Veda, al cărui fundament

din
telectual e compus din himnuri către zei,
la
ate
rugăciuni şi formule religioase, întrebuinț
cultul divin şi la sacrificii.
La conţinutul propriii zis al acestor texte sfinte
se adaogă, ca părţi suplimentare, nişte interpreice,
tări şi lămuriri teoretice, dogmatice, didact
:
din cari ati ieşit cele zece ştiinţe ale Indiei
gra1) fonetica, 2) doctrina ceremonialului, 3)
,
nomia
matica, 4) exegesa, 5) metrica, 6). astro
dog7) jurisprudenţa, 8) legenda, 9) logica şi 10)
a
matica. :
ice, fonetica,
limbist
e
studiil
Interpretările şi
în
gramatica, metrica, formează partea capitală
preocupaţia ştiinţifică a Tndienilor. Se da limbei un cult, aproape ca unei divinităţi. | se adresaii chiar imnuri 1). In învățămînt se da cea
mai mare importanţă studiului ci. Și se înţelege
uşor pentru ce. Pentru un cuvint de utilitate.
1)

1.

OETO

1, 119, su.

WILIMASS,

Didactik

als

Bildungslelve

-

Prelegerea

III

Lducatia în India

91

Nu doară că Indienii simţiait nevoia de-a cultiva limba maternă, ca unul din mijloacele sociale şi culturale cele mai puternice, ca un factor
de infinenţă asupra semenilor, cum concepeaii
arta vorbirii Sofiştii la Greci. Dar limba vorbită mergea la dinşii din-ce-în-ce pe căi mai depărtate de limba scrisă, de limba literară sacră
„a. Vede, care devenea tot mai mult o limbă re|
lativ moartă,
Indienii nu cunoşteaii însă argumentele didactice invocate de moderni spre a salva învăţămintul unei limbi

ce nu mai

trăieşte ; nu cunoşteait

nici argumentul „cimnasticei intelectuale“, nici
al „culturei clasice a spirituluie. Ar fi putut
invoca însă cuvintul, cese punea înainte pentru
învăţarea limbei latine: necesitatea de-a ceti în
limba moartă opere importante şi instructive.
Valu era cartea sfintă a culturei lor. De aceea,
între mijloacele de-a ajunge la fericirea eternă,

se cerea

cunoaşterea limbii literare sacre.

Se

poate inchipui argument mai puternic?
Clasicismul literar antic al scoalelor moderne n-a recurs încă la dinsul.
a

Mai tirziii, în secolul 6-lea a. ch., studiul limvei se desvoltă, pînă la producerea unei retorici şi poetici, în care se trata despre
valoarea şi însemnătatea cuvintelor, despre difevite feluri de stil, despre greşelile de compozi-

aia

a îi
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e figurile
ție, şi chiar despre arta vorbirii, despr
retorice, cară împodobesc discursul.
se adaugă,
La aceste ştiinţe, relative la limbă,
despre perdupă importanţă, logica. Ta tuata
şi despre
cepție, despre raționament sai conclusii,
. Ba
ngere
autoritate, ca cele trei isvoare de convi
fi predat
îneă acest studii nu s-a mărginit a
de învăţaţi

oficial recunoscuţi,

de Bramani,

ci

jucati rolul
se iviră chiar profesori speciali, cari
ca nişte
Sofiştilor, consideraţi de Bramani
„flecară“.
mult
Pină aci vedem cultivate şi predate mai
or
enil
Indi
Invăţămintul
ştiinţele neologice.
clasicispare a fi fost predominat de principiul

mului.

|

Dintre ştiinţele zise exacte, găsim

astronomia

şi matematicile, destul de iubite de spiritul

unei

jocul cel
țări, unde se zice că s-a descoperit
i îu ramai condiţionat decalcul şi de combinăr
Matematica însă era
porturi de spaţii, —şahul.
preoţilor.
păstrată ca un studii privilegiat al

IV.
InBramanii, clasa superioară a cultului
izaţi
autor
dienilor, deposedarii şi reprezentanţii
ii proai ştiinţei, produşi din chiar capul Zeului,era
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fesorii poporului, adică ai clasei răsboinicilor şi
ai clasei muncitorilor, cari aveaii dreptul a cunoaşte conţinutul Vede. Clasa desmoştenită Sudra

este

esclusă

cu totul.

Grade de privilegii se stabilesc şi pentru cele trei clase fericite. Copilul brahmanului e admis la învăţătură dela S ani, al răsboinicului dela Îl şi al Incrătorilor dela 12 ani. 'Toţi elevii
se string pe lingă un Brahman, stai în casa
Iui, fac pe ucenicul.

Şi durata studiului se calculează cu zecimile de
ani. Căci Veda e mare şi profundă ; e compusă
din patru părţi, şi pentru fie-care parte nu trebuie

mai

puţin

192 ani de studiii:

scoala aceasta

patriarhală avea deci o durată mai mică de
495 ani! De aceea nnii elevi rămîn toată viaţa pe .

lingă dascăl;

Cind se încheie

alţii isprăvese cam după 20 ani.
învățămîntul,

se sevirşeteo fes-

tivitate şi se serbează a doa naștere a absolventului. Această diplomă e destul de importantă: ,
ea dă titularului speranța şi dreptul la fericire

în lumea aceasta, dar mai ales în cealaltă.
V

Predarea învăţămintului Vedei se tăcea aproape cu sfinţenia şi gravitatea nnei slujbe divine,
unui cult bisericesc. In Rigveda se indică pre-
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edeze în lecţiuni.
scripţiile anumite cum să se proc

copiilor
„Astfel'să facă învățătorul instruirea
se aşeze înce s-au devotat lui şi studiului. Să
Nord sau
t-o parte bună a orizontului, spre Ost,
de sint
;
Nord-Ost. Elevul să se aşeze la dreapta
toţi scolarii
mai mulţi, unde este loc. După-ce
aii atins cu
le
sărută picioarele învățătorului şi

capul, îl roagă zicind :

„Citeşte şi spune, inălţate doamne“.
ciune, caTmvăţătorul să răspunză: „Prima rugă
ri şi pentru
re este poarta cerului pentru scola
studiului“.
învăţători, să fie tot-leauna începutul
pe dinafară,
| Imvăţătorul apoi începe să spună
cor, pină înîn
şi elevii după el, fie-care cuvint,
i îşi pleavaţă pe derost. La sfirşitul lecţiei, elevi
rului şi
că din noii capul la picioarele învățăto

se duc.

-

LecInvăţămîntul are astfel în sine ceva sfint.
ţăInvă
e.
ţia e gravă şi solemnă, ca o rugăciun
ţa şi
torul e un prent, o persoană sacră. Și ştiin
ră,
risa
supe
aţie
învățătorul stai într-o consider
sint înconjurați de un respect religios.
2 omului,
„Știința este cea mai mare podoabă
fericire.
şi
e
un tezaur sigur; ea dă plăcere, glori
amicul în sureŞtiinţa este maistrul maiştrilor,
ărată peatră
ini, o putere meperitoare, o adev
ştinţa şi descumpă, demnă de regi. Ta omului

vine animal.“
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Profesorul e privit ca ceva mai presus de părinţi, mai presus de or-ce în lume.
„Cine dă cunoştinţa Vedei, este un tată mai
venerabil, decit cel ce dă existența firească, de
oare-ce

a

dou

naștere

sait

naşterea

cerească

a-

sigură celor renăscuți nu numai fericirea în această lume, ci viața eternă pe viitor.
„Naşterea pe care o dă învățătorul e cea adevarată,
pe care n-o atinge nici virsta, nici moartea.*
Omul ar avea in viaţă trei datorii: întâia cătră învăţător, a dou către zei şi a treia către părinţi.
|
Ce sugestie mai curată şi mai frumoasă de reținut! Ce pătrundere de însemnătatea prestigiului şi autorităţii de care trebuia să fie inconjurată persoana acelora, în ale cărora: miini societatea încredinţează cea mai înaltă și delicată misiune : formarea sufletească a ţării de miine!
-

Stintă, este misiunea lor, acum ca şi atunci.

Prelegereal/W,
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LI. La Esipleui.—Caraeterul realist
ăţămintului li Egipteni. Științele cari

preocupările
PLATON

ji.

lor

intelectuale

și

practic al înpredominaii în

în scoli.

Părerea

despre spiritul egiptean.

Despărțirea

lui

!

învăţămîntului în inferior,

general şi

artistie. Funcționarea unei scoli egiptene din 1500 a. Ch.
Invățătura variază după caste. Drepturile ce conteria ub-

solvirea scoalci.
JI, Ştiinţa hieratică. Monopolul ştiinţei la preați.
Un exemplu de diterenţiare culturală defectuoasă.
IV.

popular.

Știința

pentru

popor.

Programul

învățămintului

Întinderea cunoștințelor elementare în popor.

V. Modul de predarea matematicilor un senin «le oare-care spirit pedagogie umanitar, aproape preludiii la
schola ludus al Romanilor.—Invăţăminte și sugestii.
VI. La Chinezi.—Preocupaţia de căpetenie a spiritului

public : influința educativă. Stabilitatea, coxrecic şi
literatura chineză colecţionată de el. Caracterul socialmoral al acestei literaturi.
VII. China ţara clasică a regulei în viaţă, în scopul de a se stabili ordinea în mulţime.
Dispoziţii reglementare amănunțite în scoală, privitoare „la ținuta cor-

pului, la miscări reereative,

7

al

Educaţia

la Lgiptent.

d

VIII. Reglementarea dietetică a Lecturei şi am uzicei,
IX. Scolile și sistemul examenelor de staț, Știința:
coudiţie de admitere în funeţiile publice.— Sugestii și i
vățăminte.
zi

I
Dacă India ni s'a înfățișat ca ţara clasicismului pedagogic, în care limba şi ştiinţele noologice aveaii precădere, găsim în Iigipt cel mai
vechiii reprezentant al realismului practic.
Științele cari predomină în preocupările iutelectuale generale şi în învăţămintul acestei țări,
Sint

matematica,

mai

ales

astronomiu

ŞI geome-

tri, geografia şi medicină. Și acestea nu în
plinătatea și rotunzimea lor teoretică, în scopul de a forma spiritul şi a-l orienta în mod dezin-teresat în lume, ci în vederea aplicărilor lor immediate la viaţa de toate zilele.
PLATON remarcă aceasta (în Legi, VII) şi critică spiritul prea strimt, de afaceri practice negustoreştii al Byiptenilor, deşi laudă estinderea
cunoştinţelor şi metoda lor de predare.

"Teorii pedagogice generale nu 'vom avea de
estras din literatura acestui popor, al. cărui spirit era aşa de strins legat de interesele practice
immediate,
r-.

n emaea

IV,

—)
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Dar instituţiile lor culturale de învăţămint au
importanţă mai mare decit ale Indiei, sint mai
de timpurii organizate.
Egiptologul eens, în Romanţul său istoric
Lurda, a cărui lectură veţiggăsi-o şi distractivă
şi instructivă, vestaurind şi reînoind, prin imaginaţia sa de artist, timpurile lui RAwsEs, pe baza
documentelor şi isvoarelor: istorice, serios contro-

Jate, descrie scoalele templului din eba,
ganizarea

în or-

şi funcţia lor cam din 1509 a. ch.

II
Invăţătorii făceaii parte din cei 800 preoţi

ai timpului Seti, şi învăţămintul lor avea 0
temelie de curs inferior elementar, la care era
admis copilul orcărui cetățean liber ; iar d-asnpra
acestor baze, se ridica învățămîntul superior general şi învățămîntul specal
O sută şi mai bine de copii, desculți şi aproape svi, cum era portul comun în acele timpui,
se strîngeaii în curţile acoperite şi pavate diuprejurul templului, unde, aşezaţi pe rogojini, împrejurul învăţătorilor lor preoţi, primeait cunoştinţele elementare. La absolvirea lor, treceaii un
esamen, apoi se împărţiaii în specialităţi, după
profesia, părinţilor, şi treceaii unii la architec-

tură, alții la pictură, alţii la sculptură, ete.
pi
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Ca un exemplu clasic de îngrădirea individului în felul şi marginile activităţii părinţilor, cităm cazul amintit de orro wiLLMANN in prețioasa lui operă Didactil !) şi care
s-a constatat prin documente găsite într-un mormint: O profesie, anume cea de arhitect, a fost,
transmisă din tată în fii pină la a 95-a ge-

neraţie !
La aceste ţări orientale, cu caste,
tut urmări

mai

uşor

electele

s-ar fi pu-

permanenţei

unei

ocupaţii anumite asupra membrilor unei familii,
s-ar fi putut studia, ca într-un experiment biosociologic, continuat mai multe secole, problema
întru cit se transmit prin ereditate ' efectele : uzului, modificările organice speciale produse în
individ de experienţa vieţii.
Cu-toate-acestea, dacă'e adevărat ce spune
cuprinsul notiţei lui DIODOR, (lespre tatăl lui seSOSTRE, acesta s-ar fi abătut, în mod surprinzător
de liberal și în spirit larg democratic, dela tradiţie.
La naşterea lui sesosrae, ar fi adunat pe toţi
copiii născuţi atunci în tot Egiptul, împreună
cu mumele saii îngrijitoarele lor, şi le-ar fi dat
tuturor aceiaş instrucţie şi aceiaş educaţie ; şi, ce
1) OTTO WILUMASS, Didactik als Bildungslehre 1852
I, p. 131—82, de unde luăm cite-va date: mai sugestive
pentru scopul studiului nostru.

-
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e mai interesant, este că aceasta.o făcea în convingerea că, departe de-a se slăbi velaţiile sociale, despărţind pe copii de familie, tocmai s-ar
sădi, cultiva şi întări adînc astfel iubirea în
membrii tinerilor generaţii. 'Traiul în comun ar
stabili o comunitate de sentimente şi de vederi,
cave ar face posibilă o mai largă și mai vie simpatie socială.
Cei cari terminaii învățămîntul elementar şi
treceaii în cursul superior al învăţămîntului general, eraii supuşi, după terminarea acestuia, la
Titlul de scriitor, pe care îl
un noii examen.
obținea atunci, îi da dreptul la funcţii publice.
Atit elevii cursului superior cît şi cei din scoala
specială de artă îşi alegeaii singuri învățătorul,
de care doreaii să fie instruiți.
Cam de această libertate se bucură azi studentul universitar în Germania, unde organizarea universităţilor permite cui-va să-şi aleagă,
din mai mulți profesori ce predaii de-o dată acelaş obiect, pe acela care-i convine, fie din punc-

tul de vedere al metodei, fie al sistemului, fie măcar al orei alese pentru prelegeri.

Se-nţelege că, din această comparare, trebue
să se păstreze, în favoarea Egiptului, numai fa-
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cultatea alegerii iniţiale. Mai departe, elevul
răminea legat de profesorul săii aproape toată
viaţa, ca un om al lui de casă.

IL
Știința înaltă era cultivată de clasa preoţilor.
Fie-care ordin de preoţi învăţa pe din afară o
parte determinată din totalitatea ştiinţelor atribuite unui zeii (Pot=> Hermes), şi trebuiaii să fie în
starea o spune pe de rost, orcînd. Numai treptei
celei mai superioare din clasa preoţilor, adică profeţilor, le era data şti totalitatea ştiinţelor şi a
sintetiza în capul lor cunoştinţele şi civilisația
întreagă a Egiptului.
Şi unele din ştiinţe, a-

nume doctrina zeilor și a legilor, dogmatica

şi

jurisprudența, numai aceşti profeți aveati dreptul

să le cunoască;
rămineaii

un

pentru tot restul muritorilor, ele

miste,

Ele

constituiaii

cărţile Pieratice propriii zise.
Această erudiție, însă, or-cît

de

ştiinţele sait

întinsă

sai

or-cit de specială, atit la preoţii mari cât şi

la

cei inferiori, nu conducea

de

deloc

la

inovaţii

cercetare, la progres.
Ce era în cărțile lui Thot, era lucru sfint, venia dela o inteligență supraomenească, dela un
zeii. Și revelaţia acestei puteri intelectuale, mis-
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"terul lumii, nu se dechidea or-cui şi în acelaş
grad la toţi.
Ştiinţa complectă se monopoliza de anumiţi
oameni; iar unele ramuri din complexul ştiinţei
se monopolizaii, în parte şi special, de anumite
ranguri şi ordini din clasa: preoțească.
Iată, în casul din urmă, un exemplu de divizia muncei, dusă la extrem şi la absurd, un exemplu de diferenţiare fără integrare, o stare de
lucruri opusă condiţiei normale a progresului. Dacă preoţilor nu le era dat, la toţi, a şti
tot, cu cel mai mare cuvint era oprit aceasta
poporului. Era un fel de predestinaţie a gradului de puteri intelectuale, predestinaţie venită, nu
din partea naturei şi organisaţiei individuale, ci din partea organisaţiei şi tradiţiei sociale ; nu din partea legilor naturale, cari asupresc
saii părtinesc pe indivizi, dar fatal, fără premeditare, ci din partea legilor sociale, chivzuite de
oameni în vederea intereselor de clasă, confundate adesea cu interesele societăţii întregi.
IV.
Avea şi poporul porţia lui de ştiinţă,ce i se
administra de preoți, în o doză nu toemai încărcată, dar totuşi destul de vespectabilă.
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Programa acestui învăţămînt, accesibil poporului mirean, era alcătuit din 6—7 ştiinţe, alese
diu cele 42 cărţi ale lui Phot, şi anume: limba,
scrierea, cultul zeilor, cunoașterea stelelor, “matzica şi
medicina, la care se mai adaugă şi geometria şi

aritmetica.

|

Ceea-ce face onoare Egiptului vechiii este că
cel puţin destoinicia de-a serie şi de-a ceti era
foarte răspîndită în popor.
„Templele, zice n.
WUTTKE ?), (în opera sa Geschichte der Schrift)
vorbeaii prin scrisul lor uriaş, infiltra privitorilor, prin rugăciuni către zei şi prin laudele prinților, doctrinele credinţei şi amintirile gloriei naționale ; îniintea privirilor tuturor, în public, şedeaii aceste inscripții adine săpate în trainicile
pagine de granit şi de porlir, spre a grăi continuit poporului“,
Că acest graiii al lor era auzit şi înţeles, avem
proba din uzul zilnic-ce făceaii Egiptenii de
scriere. Procedura judecătorilor se făcea în scris,
tractatele între persoane se făceaii în scris, pe
obiecte de întrebuințare comună şi de toate zilele
se găsiaii scrise fel de fel:de maxime, proverbe,
dorințe.

Natural, sistemul de scriere cel mai răspîndit,
DV.

OTro

WILUMANS,

Op, cit

1, 127,

+

Partea

IL.

Istoria Pedugogiei
la cei vechi.
Joy

era cel mai comod, cel demotic, compus numai
din 350 semne şi pus în circulaţie pe la 500 a. ch.;
pe-cînd: sistemul Hierutie al preoţilor conţinea
500, iar cel hieroglific nu mai puţin de 650
semne !
V

Deşi, spre a se caracteriza severitatea disciplinei scolare la Egipteni se citează zisa unuia din vechii lor pedagogi, care spunea: „ure-

chile scolavului sînt pe spinare;

el aude,

cind

îl baţi“, totuşi se găseşte chiar în PLATON despre
metoda lor de predare a matimaticilor o
velaţie, care dovedește că spiritul pedagogic nu
lipsia complect din scolile egiptene. „Calculul,
spune PLATON (în Legi, VII), se învaţă aici, la
început, în mod cu totul corespunzător gradului
de pricepere al copilului, anume în jocuri și în

amuzamente ; cîţi-va din

copii

sau flori în raporturi numerice

primesc

fructe

determinate, sau

în jocuri de răsboiă, sint puşi în ordine la locuri
numerotate şi trebuie să Je schimbe, păsteînd a-

semenea raporturile matimatice sai
tere altor raporturi determinate“.

dind

naş-

|

Principiul acestei notițe din urmă, privitoare] la
jocurile de răsboiii, n-ar putea servi de bază a în-
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văţării calculului prin un fel de exerciţii militare
adaptate pentru copii, sub formă de jocuri? Executarea comandelor : doi paşi înainte, trei înapoi,
ete; grupări de atiţia inşicu faţa la răsărit, atiţia
spre apus ; atiţia să facă 10 paşi spre nord, etc,
n-arfi un mijloc de plăcută şi grabnică pricepere şi gravâre în mintea numerătorii şi difevitelor operaţii simple cu numere întregi ?
E ciudat şi. surprinzător să ne sugereze .tocmâl Egiptul o ideie de pedagogie umanitar:
faţă de copii, aceste victime ale: pedantizmului
scolar. In loc de încruntără şi urecheli să împartă

elevilor, la studiul matematicei, flori şi fructe!
Egiptul cel grav, cu gîndul vieţei inchis în colosalele şi eternele lui morminte, în acele piramide urieşe, cari aşteaptă de atitea secole revenirea sufletelor ca să ridice în picioare, din sicriile
lor, momiile înegrite de vreme ; Egiptul sombru
şi misterios, pare a ne prezenta în didactica sa.
practică un preludiii la ceea-ce găsim la Romani sub numele
de schola. ludus.
Aşa dar. nică antichitatea, cu toată „barbaria“
ei, n-a uitat că'şi copilului îi aparţine viaţa
vivstei sale, n-a ucis în om.copilăria, n-a abru-

„tizat intelectul, n-a omorit vitalitatea, n-a căntat,
a fabrica învăţaţi muribunzi. Ce rază
de lumină,
în întunerecul vremurilor, pentru pedagogia mo5

dernă, care, în reprezentanţii ei de valoare, s-a
revoltat de “absurda tendinţă a scoalei d-a se
transforma în local de tortură, în obiect de repulzie şi antipatie pentru sufletul copilului, d-a
se pune fățiș, aş putea zice ostentativ, în duşmănească opunere cu viața şi fericirea copilului!
Părăsim acum Egiptul, în ale cărui
sseptemple mărefe, colonade-n marmuri ale,
Noaptea zeii se preumiblă în restmintele lor dalbe
Și al preoțilur cîntec sună-n hasfe de argint,
Și la vântul din pustie, la văcoareu nopții brună,
Piramidele

din cveștet aiurând

și jalnic sună

Și sălbatec se pling regii în giunticul mormânt”.
(Eminescu).
Și nu cred

de cuviință

'să mai

desvelese

me-

reii apropierile de situaţie, fie socială fie în special scolară, pe cari le găsim la noi, cei de azi,
faţă cu popoarele orientale vecii.
„Dacă nu mai există caste, avem însă clase
sociale, despărțite între ele din-ce-în-ce mai
puţin, e adevărat prin drepturi de naștere, dar
destul de puternic prin drepturi de avere, şi încă aşa de absurd prin privilegii legate de localitatea natală, după-cum aceasta e sat sai oraș.
Oare la noi, săracii, orcit de talentaţi, orcît de

bine

înzestrați

ar

fi cu

lectuale sau abilităţi practice,

disposiţii

pot ei să

inte-

treacă

a

Istoria pedagogiei la cei vechi.

e

Partea IL.

a

66

Prelegerea IV.

Iiducaţia la Tgiteni.

67

prin toată seria mijloacelor de dezvoltare, dela
învățămîntul primar pină la cel universitar? Foarte rar; numai dacă ştiii că există internatele statului şi pot izbuti a obţine o fericită şi Dinecuvintată

bursă.

Poate fiul de ţăran, orcit de genială şi robustă organizaţie spirituală ar avea, să beneficieze
„de toate mijloacele culturale şi civilizătoare ale
timpului şi ale ţărei lui, astfel ca să devină, în
actualitate, acea ce conține în el numai virtual?
Şi mai rar. Şi acea-ce: îl opreşte, nu e, nici
aici, puterea legilor naturale, starea naturei lui inferioare. Nu ; din contră, aceasta îl impinge inainte, tot. mai sus. Dar spiritul lui se izbeşte de înwrădirea greutăților puse de legi umane.
Nu e o fatalitate socială, deosebirea de programă
la scolile primare dela sate şi la cele dela oraşe?
Las la o parte chestia dacă deosebire trebuie
sai nu să existe. Nu aduce aceasta cu sine o
"inevitabilă supere de continuitate între invăţămîntul elementar rural şi cel secundar şi superior în aceeaşi ţară ?
Egiptul mort, îl găsim astfel parcă în parte
reînviat, în timpul nostru.
Și ucun luna argintește tot Lgipelul antic ;
Si atunci sufletul visează toală-istoria străveche, .
Glasul din trecut străbate l-a prezentului ureche.
Din a ralurilor sfadă proorocii se ardic.

65
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Erorile lor şi povețele
folositoare pentru noi.

lor

să nn

rămînă ne-

-

VI.
“Precem la caracterizarea pedagogică a Chinei,
a unei ţări, a cărei aproape intreaga literatur:
şi manifestare intelectuală publică poartă sigiliul
unui spirit preocupat de influienţa educativ:
asupra omului.
Şi China impărtăşeşte cu celelalte țări asiatice caracterul stabilităţii culturale, cu-toate-că la dinsa nu găsim cuvintul care explică, şi
în apărenţă justifică această eristalizaţie intelectuală la Iudieni şi Jgipteni. Lu Chineză n-avem o ştiinţă de izvor dumnezeesc, ci de izvor
uman. Şi cu toate acestea, respectul tradiţiei
e aşa de înrădăcinat, încit omogeneitatea culturală se transmite din secol în secol. Veacurile
se aseamănă unul cu altul, se repetă şi se imită unul pe altul,în succesia lor îndefinită.
Cel mai insemnat dintre învățații Chinei, coxFUCIUS, (Kong-fu-tze, cave însemnează regele

învăţătorilor,

550 a. cl.), a strins, într-o co-

lecţie de 10 cărţi, toată înţelepciunea, toată

inţa neamului său.
Aceste 10 cărţi erat împărţite
(una numită

king, alta şu)!).

1) 0. WILLMANS, Op. cit. 1, 149. -

în doă

şti-

serii,

Și

*
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Prima conţinea: 1) Curteu metamorfozelor; 2
Curtea cîntecelor, în care se alesese, în vederea
influenței lor educative, poeziile morale, politice
şi lirice cele mai potrivite a fi cetite şi cunoscute de tinerime; 3) cartea ceremonialului,4)
"doă

cârți

istorice.

A doa serie, cuprindea: 1) o carte de politică, 2) una de morală, 3) una de dialogi, cu
cuprins moral şi 4) proverbe.
sum vedem, literatura chineză o formează mai
ales ştiinţele noologic, în special cele relative
la regularea relaţiilor dintre indivizi în societate,
ştiinţe morale şi politice.

Colectatorul

lor

genial,

coNFucIG,

cel mai

mare pedagog atit teoretic cit şi practic al Chinei, toată viaţa a căutat prin învăţăturile sale,
purtate din loc în loc, să inalţe viuţa intelectuală a naţiunii sale, să aducă pe oameni, după
credinţa sa, la puritatea primitivă pe care o pri-

miseră din cer. Cinda murit, în etate de 75 ani,
a fost, se zice, objectul unui doliii de trei ani
pentru descipolii săi, cari s-au înmulțit cu timpul pînă au cuprins întreg poporul. conruciui
a tost privit în urmă aproape ca un zeu. In scoală, copiii, mai înainte d-a incepe lecţia şi, la
sfirzit, mai înainte de-a pleca, trebuiaii să salute mai întii pe sfintul coxrucii, apoi pe învăţători.

"10
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VII.
China este ţara clasică a regulei în viaţă,
în toate manifestările omului, pînă la cele mai
comune şi ne-însemnate. Din practică; din- esperienţa lor de popor numeros, Chinezii au extras
continnii prescripţii pentru reglementarea vieţii şi
activităţii urmaşilor.
Dacă unele din aceste prescripţii par copilăreştă
de migăloase în amănunţimile lor pedante, sint
multe, foarte multe, întemeiate pe dreaptă judecată şi justificabile prin o raţinne practică sănătoasă,

Scopul lor ultim nu e a stabili ordinea în mulțime? a evita împietarea exuberantei manifestări egoistice a unui individ asupra drepturilor
la pace şi linişte a celorlalţi? a asigura şi traduce în manifestare exterioară respectul ce datoveşte omului semenul său, recunoştinţa cătră
părinți, bătvini, rude, cătră cei dela cari a primit bunurile ce-l susțin în viaţă?
Dacă aceste reglementări merg pină la prea
microscopice detalii, indicind gradul de înclinaţie
a capului şi corpului, după gradul de rudenie, etc,.
aceste particularităţi nu ne vor împedeca de-a vedea principiul uman care le a dictat.
Formalismul lor nu e de respins, decit nu-.
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mai intrucit se constată eventual că nu respunde unei intenţii conştiente interne. Lipsa acestei intenţii însă n-a putut fi iniţială, nici universală. Altfel, nu s-a» putea explica naşterea,
la început, a sistemului de semne exterioare, destinate a manifesta sentimente determinate de
respect, recunoștință, venerație, deferenţă cătră,.
„alţi oameni.
|
Cind se întore copiii dela scoală a casă, e o
minune să-i vezi mergind în ordine, fără a striga, fără a, sări, fără a se bate, ba chiar fără a
privi în dreapta și în stinga, salutînd pe superiovii ce întilnesc. Cum întră în casă, salută zeii
casei, pe bătrini, pe părinţi; iar, dacă e un strein de faţă, îndată, după-ce salută pe zei, se închină cu respect înaintea streinului.
Cum s-ar putea altfel să trăiască mulţimea omenească în societate fără deprinderea ordinii
şi a respectului omenesc ?
Negreşit, în viaţa scolară ne aşteptăm să găsim un belşug de regule și disposiţii. Unele din

ele merită să fie reținute.
Se prescrie, în scoală, cum

|
să

stea

elevul

drept ; cit să ţină cartea departe de corp;
cum să serie, ca să nu-şi minjească degetele de
cerneală, ete. O mulţime de poveţe de detalii,
cari, dacă nu sint intemeiate pe consideraţii te-

>
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oretice generale, nu e mai puţin adevărat că arată pînă la ce grad spiritul acestui popor se
preocupă de formarea bunelor deprinderi la copii.
Se recomandă scularea de dimineaţă, cind spiritul lucrează mai cu energie şi mai dispus. Dacă mintea se oboseşte, se recomandă apoi mişcare sistematică din umeri, ridicîndu-i în sus, dindu-i înainte, inapoi, de mai multe ori. Nu vă gindiţi, auzind acestea,

la sistemul

la aşa zisele mişcări
de cameră ?

de ordine

modern

sait

suedez,

gimnastică

VIII.
Cu deosebire. importantă şi instructivă este
prescripția modului cum trebue să se utilizeze
cărţile: un fel de dietetică a lecturei. Să nu
se treacă dela .un capitol la altul al cărții mai
inainte de a se fi imprimat bine în minte cel precedent ; şi să nu se inceapă lectura mai multor
cărţi de o dată. Jaultain nom multa, ziceai şi La- tinii, relativ la aceaşi ordine de lucruri.
Chinezii aveait 0 comparaţie pentru ilustrarea poveţei lor. Y-o comunice pentru plasticitatea ei. O căldare de apă, dacă o ţii mult timp
-la foc, începe a ferbe; dacă însă o iei mai Înainte d-a începe apa să fearbă, şi pui alta. în loc,

la Chinezi,

3

nu va clocoti nici o picătură din dinsa. “Lot aşa
fac şi oamenii cari numai frunzărese cunoştințele : cu toată căldura zelului lor, nu aduc nici
un rod.
”

Dar simţul practical Chinezilor mergea prea
departe: pină a înlătura din ocupațiile intelectuale tot ce n-avea relație immediată cu munea
gravă şi immediat utilă. Muzica era reglementată în vederea influenţei asupra educaţiei şi considerată numai din acest punct de vedere. /oezia dramatică însă era alungată cu totul,ca ceva
vătămător sufletului,
|
Ni se pare exagerat? 'Potuşi, vom regăsi aceste consideraţii la filosofii naţiunii celei „mai
echilibrate din antichitate, unde viaţa nu era
numai muncă, ci şi joc; unde poezia, sub toate
formele, nu se lăsa mai pe jos în importanță
- decit filosofia ; ba unde chiar filosofia se rezema
pe aripile divine şi înălţătoare ale muzelor inspirate. PLaron, cel mai poet. din filosofii greci,
va fi unul din acei aprigă prigonitoră teoretici
“ai dramei şi un sever cenzor al muzicei, tocmai

din

consideraţii pedagogice.

Statul chinez, ca atare, s-a îngrijit de orgaDizaţia învăţămîntului public încă de mult. In

rr

Educaţia

e

IV.

pata
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secolul al 1-lea a. Ch., s-ait

înfiinţat

scoli

de

Un început
mai multe grade, în -toată împărăţia.
se făcuse deja cu trei mil ani a. Ch.
a deIn China modernă, însă, învățămîntul
rămas totuşi
venit o afacere aproape privată; a

sub supravegherea statului, care, din sec.

T-lea

pentru
d. Ch., a adoptat un sistem de examene
Aceste
absolvenţii tuturor gradelor de şcoli.
stat.
în
turi
examene daii titluri şi drep
ru
Şcoala e astfel un mijloc de a ajunge memb
. Nu
considerat în societate saii de-a fi funcţionar
nu fi
să
e slujbaş în China, de or-ce grad, care
de adobţinut slujba sa în urma unui esamen
conalte
saii
ui,
mitere. Nu încrederea superiorul
pe un
sideraţii, ci ştiinţa este titlul ce aduce
itate
activ
de
care
cetăţean într-o ramură oarepublică.
dai
Sint mai multe grade de examene, cari
iilor
funcţ
drepturi la grade diferite în ierarehia
taţii apublice. Cel dintii examen constă în diser
uia,
acest
urma
supra unor materii din King. In
pencetățeanul intră în categoria culților. Dar,

tru ca să se menţină acolo, trebuie

din trei în

Ca să
trei ani să se supună la o nouă cercetare.
teacă
poată obţine şi funcţie, mai trebue să
agă.
între
un alt examen, care adesea ţine o lună
de .
După un al treilea examen, se capătă titlul

i|

Prelegevea

învățat,
craţia

IV.
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care dă dreptul de întrare în arişto-

biurocratică.

Aceste diferite examene se. fac însă asupra
aceloraşi objecte; numai gradul, intenzitatea
şi mulţimea cunoştinţelor, variază.
Dacă s-ar cere de fie-care funcţie specială a-. numite cunoștințe speciale, China ne-ar oferi, in privinţa modalităţii de admitere îi func-

țiile publice, un ideal complect.

|

Tot așa se deosebeşte și învățămîntul elementar de cel superior: nu prin diversitatea ştiințelor, ci prin intenzitatea lor.

Un învăţat chinez, vorbind despre deosebirea
dintre aceste doă grade de învăţămînt, a zis:
„Invăţămintul inferior dă informaţii cum să trăim după ordinea morală și cum să progresăm în .
ea ; aprofundarea raţiunii acestei ordini, însă, o
dă învățămîntul superior: el este perfecţia cea
mai înaltă a tuturor normelor şi cea mai fină
modelare a spiritului; el arată pentru ce omul
trebue
seze

să trăiască,

confor m

ordinii

şi să progre-

în aceasta.“

Deci, în caracteristica generală aspiritului pedagogiei chineze, vedem că preocupația morală are precădere.
Cunoştinţele intev-umane
formează exclusiv baza şi conţinutul programei

a.

116

Potea
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lor de învăţămînt. De științe cosmologice foarte
puțin s-aii îngrijit... Nu e vorba, chiar în secoIul XI a. Ch. se cunoştea arituaeticu şi calendarul.
Dar aceasta un se consideră ca ceva esenţial.

Ceea-ce admirăm, e grija mare ce s-a pus pe €lementele de integrare socială, pe elementul moval şi politic. Nu prea se vede,ce e drept, partea științelor pozitive de diferenţiare, de specializave ; asta a şi avut de rezultat, in definitiv, iarăşi lipsa progresului cultural.
Scoalele noastre totuşi aii de meditat şi de reţinut ceva din cele spuse pînă acum: preocupaţia necesară de cultura şi instrueţia
morală,

sociologică.

Prelegerea V

”

EDUCAŢIA LA CHINEZI (urmare); LĂ CILALDEO:
ASIRIENI, TERSI şi EVREI
.:....

|. La Chineză (urmare),— Cuprinsul învăţămîntului de
caracter privat, utilizat și impus

indirect

de stat.

Cele

patru grade de învăţămint. Memorarea, preceptelor morale

"la începutul studiilor.—Interesul deosebit pentru deprinderca scrisului şi limbei scrise. Mulțimea formelor şi a5primea pedepselor.
Bătaia, disciplina asiatică.
ML. La Chaldeo-isirieni.— Conţinutul tablelor de ar-

gilă colorată din biblioteca Ninivei, în limba ehaldaică.
Dicţionarul asiro-ehaldaie.

II.
La Pevşi.—Netrăinieia culturei de îimprumut.—
„Tendinţa capitală a spiritului persan : eticismul, în re-

ligie și educaţie.—Virtutea
silor după

veracităţii.— Educaţia Per-

xexovuox.—Supremaţia

ideii de stat.

IV. La Evrei.—Vechimea și trăimicia poporului evreii.
Principii dominante în constituţia lui sufletească : încrederea în sine și solidaritatea socială.— Cuvintul
lui D-zeii,vecinie prezent: în spirit.—Edueaţia

în

familii

unificată prin unitatea eredinții.— Autoritatea părinţilor.—
- Pedepsele crincene.— Muzica.— Metoda de predare a limbei literare moarte.
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Davtea

“3

la cei vecli.

complecta

mai

întâi

informaţiile

privi-

toare la educaţia Chinezilor, adăogînd la cele

vom
spuse deja, alte cîte-va date speciale; apoi
ţie
arăta, în o schiţă vepede, sistemul de educa
|
.
borei
la Chaldeo-dsirieni, Perși şi
ne
Am arătat la cite feluri şi grade de exame
am
și
;
se supun absolvenţii scoalelor în China
dai
numit acele examene „de stat“, pentru-că
e.
public
dreptul la ocuparea de slujbe
exaDe mijloacele de pregătire pentru aceste
daților,
mene, Statul, care profită de ştiinţa candi
obțin
se
nu poartă nici-o grijă. Cunoştinţele nu
sarcina
în şcoli create şi întreţinute de stat. În.
uămint
învăţ
particularilor, a familiei, cade grija
finale,
doi. Statul numai controlează rezultatele
cară
celor
linit
punînd anumite condiţii de îndep
că, indivor să ocupe funcţii publice. Negreşit
viitorii
dă
posea
să
cînd ce cunoştinţe trebuie
asupra
slujbaşi, influențează în mod hotăritor
cuprinsului de indeletniciri al scoalelor.
se desInvăţămîntul distribuit pe cale privată
.
parte în patru grade.
citirea...
ea,
Gradul întiiă, elementar, cuprinde scrier

şi memorarea

preceptelor şi

imarimelor

cu fond

a

Vom

o moraana
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moral. Din acest program elementar să reținem
un lucru: economia de forţă mintală ce se face
în alegerea, pentru memorare, a cunoştinţelor

ce aii valoare în ele însele.

Pentru aşa

zi-

sul „exerciţii al memoriei“ nu se întrebuinţează
or-ce date intelectuale—procedare absurdă psi"chologiceşte—ci acele cunoştinţă, maxime şi pre„cepte capabile prin natura lor a folosi în viaţă
şi deci meritind să fie cunoscute, prin ele însele.
Astfel de proverbe, pe care copilul le memora,
mai întii, poate fără a le înțelege complect, cităm:
„hăul se învață îute, binele aneroie€.
- „Duțiunea e pentru inteliggenţi și legea pentru cei
lipsiți de înțelepciune“.

.

„0 contorhire cu an înțelept prețuește mai
decit zece ani de sturdiuie.

mult

„Cuută a-ți face exteriorul strălucit și interiorul
cual“,

„Dacă nu puă tu frii limbei tale, nimeni altul
nu-ă va putei” pune“,
Numai în gradul al doilea, în învățămîntul
pe care l-am putea numi secundar, se dă cheea
acestor maxime şi proverbe.
Caracteristic pentru ţara formalităţilor e fap"iul că unul din punctele esenţiale ale invăţămîntului elementar, alăturea cu scrierea şi cetivea, este cunoaşterea dela început a formelor

Pavteu I.

SO

Istoria pedagogiei la cei vechi.

de politeţă,

ca bază a culturei,

studiii asupra

ceremonialului.

precum

şi un

Chestia din urmă ne face să observăn, în
treacăt, cit. de „chinezi“, în sensul rău, şi cit de
puţin Chinezi, în înţelesul de mai sus, sintem
noi faţă cu ceremonialul religios al bisericei noasCiţi din noi pricepem, cum se cuvine, miştre.
cările, slujbei, întrările, ieşirile din altar, ale preoților şi diferitele dispoziţii ale serviciului divin ?
A doa treaptă de învăţămînt nu e bazată, ca
cea dintii, pe memorare, ci recurge la "aţionament. In acest învățămint - secundar“ se dă explicarea raţională a celor învățate pe de rost,
memorate în. mod mecanic, în treapta întiia.
Apoi urmează alte doă trepte mai înalte de

învățămint.
In

prima

se învaţă

tat ce se leagă

de

cer sificarea şi stilistica şi
exerciţii practice
acestea:

cu indicarea detaliată asupra
Tar, în a doa secție, care e a
urmă treaptă de învăţămînt, se
seriit tratate, şi-se daii subiecte

erorilor de “stil.
patra şi cea din
fac disertații, se
de desvoltat, a-

iese din cărţile citite şi studiate.
De notat, ca ceva caracteristice pentru tot învăţămintul chinez, e atenţia deosebită ce se acordă.
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învăţării scrierii. In toate aceste trepte de
învăţămînt, dela cel elementar inferior pină la
cel superior, se continuă învăţătura scrierii. Serierea este, desigur partea cea mai grea din întregul
program a învăţămîntului chinez. Fie-care! cuvint, corespunzător unui lucru deosebit, îşi are un
„semn particular de notație. Nu e deloc Uşor sarcina să înveţi atitea semne de notație cite lu-

cruri ai de numit şi de

scris.

In învățămîntul

elementar, se dă copilului să memoreze
tru caractere

pe

zi, patru

semne

cite

pentru

papatru

lucrari deosebite. Cine ajunge în tot decursul stu-

diului să cunoască şi să scrie 4800 semne, se poate

zice, în adevăr, că atinge apogeul erudiţiei, ” şi
că merită a fi considerat ca cel mai învățat, :

Deci nu e de mirare, dacă dela învățămîntul elementar inferior şi pină la treapta cea mai înaltă,
se urmează mereii cu învăţarea şi practica

scrierei.

i

Copilul chinez începe dela etatea de cinci ani
seria instrucției şi la fie-care 15 zile, cel mult o
lună, trebue să dea un examen de ceea-ce a învăţat. China e ţara examenelor. Nici nu se putea altfel pentru ţara. formelor şi a formalizmului.
Dar îmmulţirea regulelor, ordinilor, dispoziţi- :
ilor. atrage după sine
o altă
. urmare: încărcarea
proporţională a,: catastihului pedepselor. Chină e
6
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tică.

E întins pe o bancă; şi ur rind

de

aaa

de fier. Copiţara pedepselor crude, a disciplinei
pedeapsa
lul nesupus ori leneş are de îndurat
sistemacea mai aspră, barbară, bătaia, şi încă

nu-

c mai ciele ise rup pe spinare. Se poate mijlo
ea copivilizat şi inteligent ca să deştepţi mint

ilor şi să-i civilizezi?

|

ezilor,
Negreşit, nu era nevoe de exemplul Chin
în Europa;
ca să ne explicăm. practica pătăii şi
se recuDar o concluzie pare a se impune: Unde
u studii
ge la pedeapsa bătăii, ca stimulent pentr
zice că
putem
şi ca mijloe de îndreptare morală,
popoarelor
nivelul cultural se aseamănă . cu al

asiatice.
II.
sc în
Dintre celelalte popoare anunțate, nume
dezvoltat
tiiă pe Ohaldei, pentru-că aceştia ai

ii . cuo cultură organică, sînt născocitorii scrier
neiforme, civilizatorii Asivienilor,

indirect ui

Israeliților.

Perșilor

şi

:

a Chul- Nu ştim mult despre cultura şi civilizaţi
le şi-medeilor. Ştim încă mai puţin despre şcoli

todele lor de învățămint.

Numai de curînd, prin

ut ase.
descoperirile făcute la Ninice, s'a încep
, Îmilor
pien
Asi
întrevedea o parte din cultura

Zeegerea

Y.

Educaţia la Chinez.

53

prumutată dela Chaldei, deci, în definitiv, 0 parte din cultura chaldeică. In săpăturile. făcute la
Ninice, Sati descoperit nişte table de argilă
colorate, pe cari stai scrise deosebite ordine de
cunoştinţe : pe unele table cunoştinţe relative .la
mitologie, pe altele cunoștinţi istorice, pe altele

geografice, pe altele despre statistică, pe altele cu-

noştinți relative la științele natur ale, la astronomie,
arhitectură, ar itmetică, gramatică.
Tablele se deosebesc nu numai după cuprinsul:
lor ştiinţific, dar și după culoare ; pentru fie-car
e:
ordine de cunoştinţe s'a dat tablei o coloraţ
ie:
anumită. [ile ai făcut parte din o mare bibliot
e-.
că, întemeiată cam prin sec. al 7 a. Cl. „în Ninive;
Indicaţii despre întemeetorul vibliotecei Sa
s
gă-.
sit în tablele de argilă, unde era vorba de
gramatică,
Acolo se spunea: „Ei, ASURBANIPAL,.
regele lumii, am scris aceste. table pentru învă-.
țătura supușilor mei, din ordinul zeului Neboc.
.
în care erati scrise

tablele găsite în.

Ninive nu era limba asiriană, ci chaldaică. Prin.
urmare, aceia cari frecuentaii biblioteca cea mare
a Ninivei şi voiaii să profite de tezaurele ei literare şi ştiinţifice, trebuia să înveţe limba
chaldaică.
Avem oare-cari urme despre unele.
mijloace întrebuințate sprea înv ăţa această lim-.
bă, anume un fel de vocabular cu trei coloane,

a nmiop.ra a.

limba

mare.

“Dar
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ale cuvintedin cari o coloană cu semnele asiriene

lor, a doa cu semne chaldeice
terpretări.
Informaţii

şi a treia cu iîn-

mai precise, însă, despre

,
didactica

învățămîntului limbei chaldeice, ne lipsesc.
III.
ră orPerșii ne interesează nu prin vre-o cultu
iă,
ganic dezvoltată din fondul lor intelectual propr
umuîmpr
una
de
t
ci tocmai fiindcă s-aii servi
lipsa
tată de aiurea. In ei avem un exemplu de
îmde consistență şi de rezistenţă a unei culturi

prumutate. Pe-cînd în Egipt, în In dia, în. Chi-

dezvolna a durat atît de mult fondul cultural,
popoa
igenţ
tat organic din experienţa şi intel
carului; şi pe-cind aceste popoare şi-aii păzit
spicu
sire
molip
vacterul lor cultural de ori-ce
i eritul strein venit din. afară, vedem la Perș
fără
şovăe
ra
cultu
xemplul unui popor, în care
alt
cu
rădăcini şi se schimbă la fie-care atingere
ul proprii
spirit, fiindcă nu e crescută din teren
naţional, ci e adventivă. .
U CEL.
- Tndată-ce vine spiritul grec, cu ALEXANDR

MARE, cultura persană iea altă faţă,.în virtutea.
unui

principii

de

mimetizm cinic. Prin mic:

ale..
metizm se înţelege particularitatea unor anim
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de a-şi schimba culoarea după culoarea
pe cari se pun. În cazul şi momentul
malul nu are culoarea sa proprie ci a
care se află. 'Tot așa, sînt popoare
cultura lor proprie, ci. una adventivă,

£$5

obiectelor
acela, animediului în
cari nu ait
exotică, de

imitație. In cazul acesta, mai ales, de îndată-ce

“vin în contact cu alt medii mintal, îşi leapădă
întiia formă culturală şi iea pe cea nouă, spre a
o lepada apoi şi pe aceasta, şi aşa: mai departe.
- Numai tirzii Perșii ai revenit la ideea dea
dezvolta din fondul lor propriii, o cultură. Această idee şi tendinţă, s'a născut în secol. III d. Ch.
Atunci s'a făcut o adevărată revoluţie pentru
înlăturarea, formelor culturale greceşti şi pentru
revenirea la fondul primitiv şi mai original al
culturei persane, anume la credinţele religioase,
din cari în urmă să se dezvolte o concepţie despre lume şi om.

-Putem nota, în privinţa caracteristicei generale a tendinţelor educative la Perși, faptul că ceea-ce preocupă în întiia linie spiritul
în

educaţie, -este

formarea

moralăa

cărui religie constă

fundamental

în. admiterea

mr. mmramra a.

persan

omului. Aceasta e relevată de toţi scriitorii antici, cari ai vorbit despre educaţia la Perşi,:
„Nici nu se putea să fie altfel la un popor a
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a doă principii: al binelui şi al răului,
ORMUZ şi AHRIMAN, dintre cari se spera şi se
credea că principiul cel bun va trebui să învingă
pe cel răi. E, fără îndoială, probă de existenţa
unei conştiinţe morale dezvoltate, cînd se concepe întreaga lume sub categoria binelui şi a rdului, un fel de religie morală, bazată fireşte
pe metafizică, dar inspirată de geniul binelui,
de geniul moralei.
- Şi acest. spirit moralizător, pe care il vedem
în religia Perșilor, îl găsim şi în sistemul lor de
educaţie. Virtutea, la care ţineail cu deosebire
Perșii, era veracitatea. Iubirea de adevăr şi
spunerea adevărului se cerea dela toţi, era ceva

elementar, şi contraral inadmisibil.

Modul lor de predare a moralei şi de influenţă
educativă, consta în povestirea faptelor zeilor şi oamenilor mari. Prin exemple, prin
dezvoltarea entusiasmului pentru oameni mati, voiai Perșii să înrădăcineze în inima tinerimei
iubirea de adevăr.
: Importanţa acordată veracităţii nu e de loc
exagerată. Veracitatea, cind e bine implintată
ca virtute, cuprinde în sine multe alte deprinderi morale sai virtuți însemnate.: Curajul
bunioară, e un corolar al veracităţii, şi o condiţie
a ei. Curajul intelectual, moral nu poate însemna

oa

Partea IL.

a

S6

Prelegerea

V.

Lducaţia la Chinezy.

S7

alt ceva decit puterea și dorinţa de a fi şi trăi
totdeauna conform cu tine însu-ți, cu credințele
şi aspiraţiile tale, de a te arăta aşa cum ești

și deci de a fi cum doreşti să

Căci

de în-

Educaţia regilor se încredința oamenilor aleşi
ca cei mai învăţaţi din toată Persia. ar aceştia, ce întvăţaii pe viitorul rege? 'Tot veracitatea,
şi dreptatea şi curajul, şi, pe lingă acestea magia.
In magia lui zonoasrau se cuprindea sistemul
religios şi juridic al Perșilor.
Iată cum descrie xenoron în Ciropedie e„ ducaţia la Perși. Desigur că această citaţie nu
oglindește educația întregului popor persan, ci
numai a unei clase.
„Legile Pevșilor se îngrijesc de educaţia morală a cetăţenilor. O piaţă depărtată de zgomot

şi înconjurată de edificii publice,

este locul

Tis 7

eşti altfel de cum trebue şi cum dofii, curajul moral încetează, vine laşitaarăţi cum ar trebui să fii, nu cum eşti.
veracitatea, aplicată
cu consecuenţă,
în ea multe alte virtuţi.

TI

dată-ce
veşti să
„tea. 'Te
Așa că
implică

fii.

de

intilnire și şcoala Perșilor. Această şcoală e
împărțită în patru părţi destinate: copiilor dela,

6—16 ani, tinerilor dela 16—96, oamenilor maturi
dela 26—50

şi bătrinilor.

In toate

dimineţele.
„il
4!

Parlea
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copiii şi maturii se întîlnesc, înainte de răsăritul

soarelui.

“Tinerii, atară

de cei căsătoriţi,

dorm

înarmaţi în faţa edificiilor puvlice, fie spre a le
păzi pe ele, fie spre ase păzi pe ei de viţii. Bătînii sint liberi de a veni la locul de întilnire
saii de a rămîne a casă. Exerciţiile pentru copii
constaii în a da cu arcul, a arunca lancea, a încăleca. Şefii fie-cărei secții consacră o parte din
zi spre a judeca delictele comise, precum furtu|
rile, minciunile, birfirile, etc.“
e în
pedepsit
sint
Ingratitudinea şi minciuna
mod cu totul particular. Băeţii cei mai în virstă
sînt chemaţi a se pronunţa asupra greşelelor celorlalţi, după regulele justiţiei. E o şcoală practică de drept. Se pune mare grijă pentru culti- .

varea,

sobrietăţii,

stăpinirii

de sine,

supunerii

către superiori şi veracităţii. Tinerii trebue să
stea mereii la dispoziția superiorilor, spre a face
tot ce reclamă. binele public.
[deea de solidaritate socială şi în special ideea
de stat era foarte dezvoltată. Iată ce se zicea
în o

rugăciune:

„O Mitra, uneşte cu 30 de legături pe cei buni,
cu 60 pe barbat cu femee, cu î0 pe şcolar cu
învățător, cu 100 pe frați, cu 1000 pe tatăl cu

fii, şi cu 10,000 ţara cu regele săi“.
„Nu

se vede de aici preocupația

Persilor de
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“ educaţia morală şi mai ales predominarea colosală a ideii de stat? Statul pare a fi mai pre-

sus de toate, saii absorbind toate în sine: familie, amiciţie, educator şi scoală, religie, ori-ce
Statul era simbolizat în
relaţiune interumană.
şi rege e considerată
ţară
rege. Unirea dintre
ca unirea cea mai sacră şi îndisolubilă.

IV.

neamurile omeneşti de pe pămînt, el, poporul ez
vreii, e poporul lui D-zeu! Apoi, o solidaritate

a
E

a
II

Z.
_
Ia
,
i
oi Ta II

Mai întîi, o încredere oarbă în sine. Dintre toate

pa.
E
a

să se înalțe ameninţător pentru soarta şi fericivea popoarelor moderne îngrijorate. ţi face im“presia că această ființă etnică a descoperit secretul nemuririi.
In educaţia poporului evreit vom găsi o parte
însemnată din secretul puterii lui. Să relevăm doă
priucipii dominante în constituţia lui sufletească.

Pa =]

dar chiar

a TIT

se ridice, ba incă nu numai să se ridice,

Pa

Cunoaşterea educaţiei la Porei e cu deosebire
intevesantă. Să nu uităm că acest popor e singurul care mai trăeşte dintre toate popoarele lumii vechi. 'Crăinicia lui etnologică ne uimeşte
spiritul. Chiar călcat şi turtit în picioare, aştiut
să găsească forme şi forţe noui de viaţă, cu cari să

90
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a statului, nu se datoreşte unui program
de studii şi activităţi, elaborat de nişte
şi aplicat în scoli publice, conduse şi conde stat. Ca şi în China mai tirziu, la
totdeauna învățămintul a fost în sarcina
Dar, pe-cind la Chinezi uniformitatea

aaa

impusă
uniform
învăţaţi
trolate
Borei
familiei,

extraordinar nu este opera

mea

Şi acest rezultat

mamaia

sufletească socială extraordinară. O împinzire uniformă şi generală de idei şi credinţe leagă,
prin fire invizibile, dar indestructibile, poporul
întreg într-o unitate de simţire şi gîndire ne mai
pomenită.

tinere, fondul de idei şi de credinţe, pe temeiul
cărora se lucra în educaţie, era pretutindeni acelaş: era însuşi cuvintul lui D-zeă.
Ce legătură mai strinsă între toţi decît însăşi
veligia lor comună, religia, al cărui înţeles etimologic ne duce cu mintea de a dreptul la legăturu sufletelor de ceva înalt şi puternic, care le

e
_

xamenelor de admitere in slujbe publice, la Fvrei puterea, care uniformiza cuprinsul învățăturilor în familii, era D-zeii. D-zeii, care şi-a ales poporul evreii dintre toate popoarele pămin"tului, a luat asupră-şi sarcina de a-l instrui şi
educa. Deși, din timpurile cele mai vechi, numai
familiile s-aii oenpat de formarea generaţiilor

mt aa

era dictată indirect de stat, prin programele e-

Prelegerea
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Și ce sugestie

mai efectivă

decit credința că învăţăturile, comunicate de o
generaţie alteia, nu vin din mintea omenească,
supusă iluziilor şi greşelelor, ci direct din izvor
supranatural, direct din spiritul divin al providenţei, care: se apleacă părinteşte de-asupra popovului săii ales, se pune în comunicaţie excepţională cu dinsul, ca să-l lumineze asupra destinuCunoştinţele dinlui şi asupra tainelor lumii?
tun astfel de izvor sînt sfinte. Ele călăuzesc sufletele câtră aceeaşi țintă ; spun omului ce aii de
făcut în totdeauna ; îl luminează în toate imprejurările grele ale vieţei.
Cuvintul lui D-zeii, cunoscut astfel de toţi, trebue ţinut vecini vii în conştiinţă, și conştiinţa
trebue să fie totdeauna deşteaptă, căci aşa povunceşte D-zei.
Omul are ocazie toată viața şi în tot momen-

fi acasă şi cînd vei călători, cindte vei culca şi
cînd te vei scula. Și le vei lega să fie semn pe

şi pe ușile tale“.

stilpii

casei tale

ă
em i o apebr ate

minele tale, şi le vei scrie pe

Ta

se conforma lor. Căci se zice în Deuteronom :
„Ascultă, Israele. Aceste cuvinte ce-ţi poruncese ază, să rămînă în inima ta. Le vei sădi în capul copiilor tăi şi vei vorbi despre ele cînd vei

za

tul, din copilărie, a auzi dorinţele lui D-zeii şi a

22
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Asttel, în tot timpul şi in tot locul cuvintul
lui D-zeii, fie în graiii, fie în scris, apare înaintea copilului, îi pătrunde spiritul şi-l face să-l
păstreze pînă la moarte.
Ce nevoie mai e de multe alte cărți, afară de
cele sfinte? Dar acestea trebuie să se găsească
în or-ce casă. Aşa se explică observaţia, făcută
de un istoric, pentru-ce la poporul evrei, ca la nici
un alt popor, se găsesc relativ atit de :puţine cărți
la oamenii lor învăţaţi şi atit de multe la ceide
rind. Evreul meseriaş, negustor, de afaceri, ci-

teşte în ore de repaos, mai ales în zilele de

o-

mulţi

pe

aaa
m

păminte.
RE

ani

în cartea proverbelor se află indicaţii di-

e 33903
a

să trăeşti

"Tar

mt

Dar pentru imprimarea în sufletul copilului a
acestor învățături se cere o condiţie: părinţii să
aibă autoritate asupra fiilor.
Această autoritate, necesară or-cărui educator
pentru eficacitatea operei sale, o cere chiar Dzei, care zice în poruncile lIni: „Respectă pe
tatăl tăii şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine și

3 ae

dihnă, sărbătoarea, şi consultă cuvîntul lui D-zeii,
biblia, scriptura. E o deprindere intelectuală,
un delicii sufletesc să cate a înţelege, a interpreta ideea despre D-zeii şi poruncile lui,
care se găsesc în legile şi poeziile lor sacre.

vițioşi şi nu

ascultă odată, de doă ori, apoi să.

fie duși la judecata bătrinilor şi acolo

nă:

să se spu-

copilul e lacom, beţiv, etc. Și atunci popo-:

rul întreg să arunce cu petre şi să-l omoare. “

3
pe AIR
N
CP

dactice venite chiar din partea lui D-zeii, marelui educator al omenirii, sub formă de poveţe
către copii şi educatori.
„Fiule, ascultă invăţătura tatălui tăii şi nu.
părăsi poveţele mamei tale“.
„Fiule, ţine-le mereii legate în inima ta: cind
vei merge, ele te vor călăuzi, cind te vei scula,
ele îți vor vorbi. Căci porunca este lampa, învăţătura, o lumină şi pedepsile destinate instrucției limpezese mult calea vieţei“.
Sfaturi de acestea, se găsesc asemenea în Eclesiasticul.
Poporul lui D-zei ma: neglijat pedeapsa ca:
mijloc de-a
stabili autoritatea şi asigura rezultatul educaţiei.
Ba încă, despre pedepse avem in-.
formaţii precise :că la . Eorez'erail foarte aspre.
Cu o cruzime semitică, soLomon, marele înţelept,
povăţueşte pe Evrei să-şi bată copiii cit de mult,
numai să nu-i omoare, Ascultaţi: „pedepseşte cupilul tăi cit male speranţă, dar nu-l ucide..De-l.
vei lovi cu varga, nu va muri. Bate-l cu varga ;:
îi vei scăpa. sufletul de-mormînt“. In Deuteronom se dă părinților poveţe că, dacă copiii sint

za.
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De altfel, scoli propriii zise nu găsim la Por es
decit în sec.I d. Ch. Şcoli elementare, începu-:
turi de instituţii, aşa cum am găsitla Lgipteni,
unde tinerii să vină şi.să înveţe anumite ştiinţe,
putem zice că se descoperă chiar înainte de-exil.
Astfel ar fi aşa zisele cenobii ale prof eţilor, unde.
se adunaii tinerii ca să asculte tradiţiile sfintei
scripturi şi în special să înveţe muzica religioasă.
Muzica a fost totdeauna cultivată în popo„rul evreii. In serviciul lor. divin juca un rol
insemnat. Și, despre harfa marelui lor rege Davip
se pomeneşte în isturia lor. ca despre un fapt is-

toric. Iar, în întîmplările decizive

răsboinice, pu-

terea sunetului a înlocuit citeodată pea armelor,
Zidurile Jerichonului nu le-a dărimat fanfara sbuciumătoare a trimbiţelor? Inviurirea dinamică
a muzicei predispune la entuziasm.
Cultivarea.

serioasă a efectelor sonorității artistice e o cauză .

PI ae aa
Dea

rul. Poreii ai dus la ultima consecuență sistemul penal al disciplinei în' educaţie. Fără îndurare şi fără pic de simpatie omenească domnia
teroarea neagră a despotizmului asiaticîn scoală.

na

efectul dorit, urma în mod fatal mormîntul, omo-

caca

Deci nu se glumea in educaţia Poreilor. Dacă
SOLOMON zicea că bătaia scapă sufletul de mormint, evident că, în cazul cind bătaia nu-și avea

aaa

la cel vechy
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Scrierea trebue să fi fost răspindită, chiar
în lipsa unor scoli sistematice. Chiar în poruncile lui D-zeii găsim exprimată o dorinţă care
presupune răspindită deprinderea scrisului. D-zeii
ordonă să se serie legile pe porţi, pe stilpi.
Cn deosebire interesant, din didactica ebraică
este metoda de învăţarea limbilor. Spiritul
practic al: Eereilor a găsit o metodă simplă
şi naturală. Şi ei aii făcut, în filologie, experiența
culturală a Indienilor. Incă dela întoarcerea din &xil, s-ait găsit în o stare ciudată faţă cu limba.
scrisă. Limba populară, vorbită, nu se mai a-.
seamănă cu cea literară, a scripturei. Deci, ca
să citească cuvintul lui D-zei, trebuia să înveţe
limba ebraică clasică. Şi cum procedai ei, ca să înveţe o limbă, am putea zice moartă ? Intrebuinţaii
metoda, care a fost menţinută pină în zilele noastre. Se citea tare biblia, se traducea treptat
treptat părți din ea, şi se memora din textul

ie

|
fletului.
Predizpoziţia, către muzică pare a fi o. carac-.
teristică a poporului evrei. Și în timpul nostru,
găsim un număr destul de mare de compozitori
evrei, Cităm pe MAYERBEER, MENDELSSOHN,
HALEVY, etc.
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tradus, fără nici o orientare prealabilă de

gra-

matică. A învăţa limba direct, prin cetire, şia
extrage, numai în mod incidental, reguli gramamaticale, iată o metodă practică şi raţională
care dă resultate minunate în învăţarea limbelor moarte.
Procedarea s-a formulat scurt
în cuvintele: lege Biblia, relege biblia, vepete biblia.
Ca să apreciaţi just spiritul practice pedagogie
al metodei, trebuie să nu perdeţi din vedere
scopul ce voia să se atingă prin ea. Nu se
urmăria căpătarea putinţei de a vorbi şi scrie
în limba sacră literară a bibliei, ci curat şi sim-'
plu numai putinţa dea înţelege cuprinsul as_cuns în formele ei moarte. Lectura se cîştigă
prin lectură. Ar fi fost, desigur, o perdere de
timp cu totul nejustificabilă, dacă s-ar fi căutat
să se scrie, să se facă traduceri din limba vie
în cea moartă, compoziţii, discursuri. Aceste e_Xerciţii

duc la alt Scop;

şi

sint

curate jvătăciri

didactice, cind le aplicăm, fără să țintim scopul
la care duc ele.

Cum se procedează la noi, azi, în studiul limbelor vechi clasice, cari. sînt cel puţin 'tot atit
de moarte pentru noi, ca şi limba literară ebraică pentru vrei? Să tragem învăţăminte şi
din această sugestivă apropiere şi comparaţie.
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"4. Istoria omenirii ignorează

ea femeii.

adeseu soarta și activita-

Egoizmul forţei.—Trebuinţa de

a cunoaşte

ţia despre valoarea și capacitatea femeii
; iar acea
concepţie, o deducție din criteriul general, care
măsoară

valoarea omului.
Diferitele criterii despre valoarea omului. Forţa fizică, intelectuală, morală.
Meritul nașterii
și al averii.

III. Criteriul
meii.

forţei fizice

Inferioritatea psihică,

aplicat
urmare

aaa

concepţia edueatorului despre natura copilul
ui.—Pavralelizm între soarta femeii și a copilului în
omenire,
IL. Felul de educaţie „dată femeii, în raport
cu concep-

la apreciarea fepractică a dispozi-

rientale. Matriarhatul și patriarhatul. Promiseuitat
ea

pri-

mitivă. Femeia ca mijloc economic de produ
cţie
în instituţia patriarhatului, Dispreţul femeii neproducă-

"toare: a fetei.

4
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- IV. Situaţia femeii la Sălbatici: animal domestic.
„Y, Situaţia femeii la popoarele primitive, şi vechi o-

ai a

din sta-

e

gumente despre natura intrinsecăa femeii, luate
rea creată artificial prin organizaţie socială.

a

țiilor sociale deduse din concepţia inferiorităiţii fizice.
Ar-

I.
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Darea de seamă ce v-am făcut în scurt despre educaţia popoarelor sălbatice şi a popoarelor
orientale vechi ar fi de tot incomplectă, dacă aş
omite cu desăvivşire a vă relata, măcar în treacăt,
despre educaţia femeii şi oare-cari consideraţii despre soarta copiilorîn acele timpuri.
Ar fi o lacună, cum vedeţi, colosală a se lăsa o
parte din omenire neamintită în istoria educației.” Cind se vorbeşte de istoria omenirii, e adevărat că se înțelege istoria mai mult a faptelor bărbaţilor, identificate cu acţiunile „oamenilor&, ca atari. E curios că bărbaţii şi-aii monopolizat, în genere, pe sama lor numele de oa-:
meni. Francezii, aşa de galanţi din fire, ai arătat, în privința asta, mai puţină condescendenţă

a
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de seamăn către femeie decit Pomtnii, prin denumi-

vile de hoinmes şi femmes, date spre deosebire
ce-

Ap

tele bărbat şi femeie, lăsînd tevmenul de om ca gene-:
ric pentru amiîndoă sexele. Dar cînd, se face istoria omenirii, se omite aproape tot ce se referă la
sexul femeese. Omitere justificabilă, saii mai bine
explicabilă, prin egoizmul cel mare al sexului băr-.

oma

lor doă sexe. Limba romînă întrebuinţează cuvin-

bătesc saii al forţei.
căta a complecta

istoria educaţiei

în opp ma

Vom

soartă,

în care

sint țintuite

deo potrivă

şi pină

azi înaintea statului. Inaintea legilor, şi copilul şi femeea sînt ființe. deopotrivă, minore,
chiar ază,.
-

Da
i op
Ta Ta ut
La

menire prin capitole relative la educaţia femeii.
Vom adăoga asemenea consideraţii asupra modului cum eraii priviţi copiii, asupra sentimentelor ce deştepta, în acele timpuri, vivsta fragedă.
în sufletul virstei mature. Dacă direcţia generală a educaţiei se iea după concepţia
ce are omul
matur despre idealul vieţii şi despre fericire
aproape întreaga organizare practică a operei
educative se bazează şi se ridică pe concepţia educatorului despre natura copilului, despre fortele şi dispoziţiile lui sufleteşti.
Studiul acesta asupra educaţiei femeii şi asupra concepţiei despre copii, ar putea merge paralel.
Pentru-că nu numai în retorică, în figurile de stil şi de efect, se apropie cele doă fiînţe, copilul şi femeia ; nu numai în caracterizări,
mai mult sait: mai puțin psihologice, se cată a se...
face apropieri între fivea copilului şi, a femeii,
din punctul de vedere al senzibilităţii, al variaVilităţii şi sentimentelor, al gradului de energie intelectuală,de putere de atenţie, ete.
dar aceste doă ființe se aseamănă şi în soarta:
practică ce li s-a făcut în decursul timpurilor;

TA:
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JI.
Voii studia mai întii situaţia
meiei.

şi educaţia fe-.

Natural, vom avea în: fie-care epocă de notat
pentru femee acel fel de educaţie care stă în acord
cu concepția timpului despre natura, capacitatea

şi rolul saii menirea

femeii

în societate

şi în

lume.
Nu vom găsi negreşit numai-decit, teorii dez'Tirziit încevoltate în mod logic şi consecuent.
pe cugetarea să se ocupe sistematic de chestia
femeii, despre ceea-ce convine femeii ca să se for=meze pentru rolul ei. Dar vom. găsi totdeauna, în
fapt, o concordanţă logică sistematică între ideia,
are o epocă despre
nemărturisită poate, ce
matura şi capacitatea
femeiei, şi între rolul
practic ce se dă femeei în acel timp.
Pe de altă parte, părerea pe care un timp oare
despre femee, despre valoarea, capacitatea şi în-

semnătatea ei: socială, atîrnă, la rindul săii,

de

ideia ce-şi face acea stare culturală determinatădespre valoarea omului în genere, despre calitatea esenţială ce măsoară valoarea 0mului.

|

In timpurile primitive şi la
calitatea

esenţială,

sălbaticii,de azi;

ce face valoarea

intrinsecă a
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omului, e forţa

fizică. Acest criterii îl putem

găsi chiar in Furopa cultă, în straturile inferioare. Şi, fapt instructiv, îl găsim în raportul popoarelor şi statelor între ele. „Forţa
primează și face dreptul“—este o aforizmă care
nu se pare de fel învechită în raporturile internaţionale moderne. N-a fost BISMARCK, între
alţii, un strălucit reprezentant practic şi teore- tic al ei ? Şi o parte din filosofia practică, cea
mai caracteristică, a lvi nierzscHe nu pare un
„ehoii înalt al ei?
|
Un alt criterii ce se ridică in “istorie pentru
aptreciarea valorei omului e forţa intelectuală,
ca. merit intrinsec.
Tocmai tirziă, în timpurile noastre, şi pentru

un număr foarte restrins de

oameni,

în stratul

superficial dar superior şi supra-ratinat al inteli-..
genţei, apare un criteriii mai inalt acela al: or.rței morale.
Tot ca semne de valoare intrinsecă, afară de
acestea, se maj consideră şi alte criterii, pe cari

nu le putem însă privi ca merite inerente indi-

vidului, ci mai mult accidentale şi exterioare.
Astfel e, bunioară, meritul măsurat după origina individului, după naştere sai după avere..

Averea,

în instituţiile

date,

se reduce, în ma-

joritatea cazurilor, tot la criterul originii,

pen-

Partea

I.

Istoria peduguyici

=

102

la cei vechi.

tvu-că averea, deşi în unele imprejurări măsoară
valoarea proprie a individului—anume cînd este
acumulată prin cheltuiala de energie fizică şi in-

|

|

telectuală a muncei,—totuşi, în majoritatea cazuvilor, ea revine individului, ca şi meritul originii, odată cu naşterea, prin ereditate.

II.
In timpurile primitive, găsim astfel ca critevit unic forţa fizică. Cel mai puternic fiziceşte
E! avea toate drepturile,
era cel mai meritos.
pentru-că avea dreptul forţei, care prima pe
toate celealte, saii, mai bine zis, care alcătui
siugurul drept.
Femeea, comparată, din acest punet de vede-

ve, cu bărbatul putea fi considerată altfel decit ca
o fiinţă inferioară? Şi. această convingere a
fost tradusă în practică prin asuprire, prin brutalizare, prin sclăvie, aservire. Şi, ceea-ce este demn

de reţinut, starea de aservire, de asuprire,

care

înlătura pe femee dela deplina activitate socială, în decursul atitor veacuri, a adus după sine

o altă inferioritate,

anume o inferioritate

rela-

țivă din puntul de vedere al forţei -psihice.
Căci forţa psihică, neavînd ocazie să se exercite,
ma putut fireşte să se dezvolte. Dar tocmai această

e

.
Ș
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inferioritate relativă a forței psihice, datorită
unor dispoziţii omeneşti arbitrare— inferioritate
obținută asttel artificial—s-a luat apoi ca
bază de argumentaţie pentru susţinerea tezei

fundamentale

a

inferiorităţii

de

natură,

a inferiorităţii organice, a inferiorităţii imutabile, prin care s-ar caracteriza natura femeii.
Acesta e rezultatul fizic și logic, obținut de
experienţa veacurilor, şi în faţa căruia ne aflăm azi.
Ca să vedem, însă, prin cite greutăţi, prin cite
asupriri şi nedreptăţi a străbătut, prin secole, o
jumătate din omenire, şi ca să veden cit de sus,
"relativ, a ajuns azi concepția despre natura femeii,
este interesant să privim treapta de jos dela
care

a pornit,

să urmărim

evoluţia,

ci.

" Pentru aceasta, şi ca să răspundem la întrebarea despre modul de educaţie al femeei.la popoarele sălbatice şi orientale vechi, chiar dacă
răspunsul ar fi negativ, trebue să considerăm
condiţia femeii în acele timpuri şi la acele popoare.

IV.
La sălbatici, starea femeii este aceea a unui animal domestic. Se înțelege, deci, că întru

a
Pe

Î.
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cît un animal domestic are nevoe, nu de educație ci de dresare, întru atit se poate vorbi la
popoarele sălbatice şi primitive despre educaţia
saii mai bine dresarea femeii.
Caracterizarea condiţiei femeii la sălbatici şi
popoarele primitive prin terminul de animal
domestic, care azi ne pare o enormitateşi numai un epitet retoric, înseamnă ceva cu totul
real. In adevăr, un animal se vinează, se prinde pentru domesticire,
“Tocmai aceasta fac în

e

Pavlea

Te ad
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realitate şi sălbaticii pentru femei. Australienii,
în acea ce s'ar putea numi însurătoare, astfel
procedează. Fac expediţii pela popoarele vecine şi răpesc femeile. Cind auzim însă terminul
de „răpire“, nu asociem numai-decit modalitatea
brutalăa faptului concret. Poate mai propriii ar
fi terminul „vinează“.
Procedarea lor e mai
asemănătoare cu a unui vinător de animale sâlbatice. De-indată-ce sălbatecul vine în apropierea unei femei, o loveşte cu daiacul, ca s-o ameţească ; apoi o tirăşte în pădure,
Cel-ce a
prins o femee, e stăpinul şi proprietarul ei. Aceasta. se numeşte căsătorie exagamică, adică
prin luarea femeii din afară de tribul bărbatului.
Altă apropiere pentru justificarea caracterizării.
Pe un animal domestic îl dresezi prin bătae.

ată
se

Femeea sălbatecului—nu întrebuinţez vorba „s0-
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ție“, căci nu

se potriveşte— suferă, tocmai ca şi

animalul domestic, bătae la, or-ce ocazie, şi bătae
nu de cele ce sufer chiar animalele dela oamenii
culţi, cari tot ait mai multă simpatie pentru sufletul animalului, ci lovituri „sălbatice&, ca dela unul ce nu înțelege durerea în alte fiinţe.
Unui animal domestic, stăpinul îi dă mincare
din ceia ce rămîne dela masă ; foarte rar vor fi şi
animale norocoase, cari să primească alimente gătite special pentru ele. Dar tot sv fi întimplind şi
aceasta—desigur mai des decit la sălbateci pentru
femeile lor. Femeile Australienilor şi ale sălbate- cilor în genere se hrănesc din mîncarea ce vămine
dela barbaţi.
|
Un animal domestic, cînde comestibil—saii,
chiar de mar fi tocmai comestibil, în crize de
foamete—este mincat de stăpinul săii. Aceasta se .
întîmplă şi cu femeile sălbaticilor. Cind barbatului sălbatec îi este foame şi nu are ce minca,
ori că n-a găsit

vinat sai i-a fost

lene

înjunghie o temee şi o mâniîncă.

„Un

să caute,

|

animal domestic, cînd nu e bun de.nimic,

la bătrineţe, e aruncat, une-ori ucis. Acelaş lucru se întimplă cu femeia la salbatec. La bătrineţe, femeea, ne-mai putînd face serviciile grele”
pe cari le suporta

înainte,

e ucisă. -

Dacă sînt intrevați-—cum aii fost intrebaţi cei

-10b
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din Păvile de foc—de ce nu tae şi nu mănincă mai degrabă cîini decit femei, dinşii ail gata un
răspuns

foarte convingător: ciinii

prind lutra,

ceea-ce femeea nu poate face, deci sint mai folositori câinii decit femeile.

Soarta femeii, felul ei

de robie, atirnă şi

de

condiţiile materiale ale ţării. In o ţară bogată,
roditoare, unde nu e atita nevoe de muncă, femeia, dacă a ajuns la maturitate şi n'a fost ucisă de copilă, serveşte barbatului numai ca instruDacă ţara
ment de plăcere şi nimic mai mult.
e săracă, bunioară cum e -lustralia, femeea e
păstrată şi întrebuințată, ca şi copiii bărbaţi, ca
instrument de muncă—de muncă silnică.

V.
Starea femeii la sălbatici, unde e privită şi tratată ca un animal domestic, din toate punctele
de vedere, trebue probabil să fie cam aceeaşi cu
starea femeii la popoarele primitive. Avem probe despre urmele acestei stări la popoarele cele
mai vechi, despre cari vorbeşte istoria.
Ceea-ce HeRoDoT spune despre Ausonieni şi
alte popoare nomade; ceca-ce SsTRABO spune
despre Sciţi,. pioooR. despre Troglodiţi din
Africa orientală, se apropie de deseripţia ce-aţi
auzit despre sălbatici,
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Soarta femeii sa ameliorat simţitor de-indatăce s-aii început cele. dintii instituţii de familii
pe baza patriarhatului.
Căci sînt doă felui

de

organizaţii ale

tamiliei : matriurhatul şi pa-

triarhatul. Iu instituţia matriarhatului, copiii,
ce formează familia, sint întruniţi la un loc în

jurul mamei ; numai mama formează unitatea familiei. Copiii n'a nevoe -să cunoască pe tatăl
lo; adese nici nu pot. Ceea-ce cunosc şi cit
ştii, e mama lor. Starea matriarhatului e infevioară patriarhatului, in care baza familiei e
însuşi tatăl. In starea patriarhatului . găseşte
istoria situaţia popoarelor orientale vechi.
Este o stare socială relativ superioară. Dar,
natural, multe tranziţii şi trepte se pot închipui,
şi adesea se constată, dela starea primitivă şi
sălbatică de promisenitate şi comunism social, pinăla stavea patriarhatului. Urme despre o primitivă promiscuitate se găsesc desigur în istoria
popoarelor orientale. Aşa, una din multe alte probe, este următoarea mențiune din Mahabarada,
de unde reese că în China, chiar pe atunci, cind
se scria acele rinduti, exista o stare ce sar
putea numi „promiscuitate“, „Odinioară nu era-o.

crimă a fi

necredincioasă

datorie: Acest

soţului,

era chiar o

obiceiii .e păstrat încă

noastre la -oanienii

de nord.

Femeile

în

zilele

de toate

108

- Partea

IL.

Istoria pedagogiei la cei vechi.

clasele sint comune pe pămint. După-cum sint
vacile aşa sînt şi femeile“.
Chiar azi se găsesc în limbajul Chinei urme
de acea veche stare de promiscuitate, relativ restrînsă. Chinezul numeşte pe copiii fratelui săi
fii, pe cînd pe copii surorii ii numeşte nepoți. O
reminiscență, în limbă, de timpul pe-cind fraţii
țineau iu comun femeile.
Importanţa situaţiei femeei în patriarhat,
este că ea nu joacă numai rol fizic, de satisfacere
a plăcerilor sexuale, ci se ridică la importanţa
unui rol economic social. In adevăr, femeia
e considerată, în familia patriarehală, ca un iz- vor de producţie, de îmulţirea averilor patriarhului. Şi e de reținut, de pe acum, principiul
acesta, prin care ne vom explica multe fapte din
întreaga viaţă socială a timpurilor patriarhale :

Inmulţirea averii familiei se reduce la în mulţirea copiilor, cari sint instrumente de muncă.
Femeia,: în acele vremuri „patriarhale“, e văzută ca proprietatea băubatului şi ca un mij: .

loc de producţie.

Acesta e adevărul-brut istoric,

care contrazice închipuirea ce ne facem, cite-odată, poate, de acele timpuri „patriarhale“ ca
de nişte timpuri ideale.
Dar, pină să ajungă femeia să-şi poată îndeplini

volul săit economie social, adică în timpul cit e
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fată, e puţin şi văii considerată ; e privită, era
să zic ca „piatra din casă“. Să fie oare aceasta
o caracteristică a timpurilor şi popoarelor inculte? Nu sîntem pareă tocmai departe nici azi
de consideraţia fetei in familie ca o „piatră din
casă“, ca o povoară. Negreşit nu e vina familiei, care o consideră şi ci o consideră astfel pe

E
azi

ta
FIR Ia
II pisiza
RIP
1 fe Doga
PP
e OPUN

La Chinezi, tata e considerată ca. o proprietate a părintelui, dar ca o proprietate de puţină
valoare. Ca să ne facem o idee de puţinul preţ
ce pune familia chineză pe fată, e de ajuns să
spunem că Chinezul nici nu dă nume iîndividual fetelor, ci le numeşte după ordinea naş-

Tea

Să nu răminem numai în afirmaţii generale.
„Putem aduce mii de exemple concrete, luate din
sociologie şi etnologie. Să cităm numai cite-va.

parti

conside-

a ara

fată ; nică a fetei care e şi că e astfel

rată ; ci e vina—dacă mai e „vină“
—a timpului,a
treptei de evoluţie culturală, în care se află societatea. Dacă nu există „vină“ în o situaţie
explicabilă istoriceşte, vedem în dinsa totuşi un
semn, un criteriii, după care putem judeca timpul.
Am spus că femeia e despreţuită şi neconsiderată, pînă-ce ajunge să-și îndeplinească rolul ei.
economic. “Dot aşa de despreţuită şi neconsiderată este, cînd, ajunsă la timpul de a-şi realiza .
scopal, nu vrea sait nu poate să-l realizeze. -
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terii; întiia, a doa, a treia. Cind n-are băeţi,
Chinezul zice că n-are copii.
Dacă aduce şi fata vre-odată folos familiei,
cînd se mărită. Atunci este, propriii vorulud,

vindută.

E şi natural să ne

închipuim aceasta

ca stind în logica lucrurilor. Dacă femeea e
obiect de proprietate, de ce n-ar fi şi vindută?
Posesorul ci are dreptul, trebuie să primeas-

că un beneficiit în schimb, cind o dă altuia.
Aceasta e realitatea. De aceea, la unele popoare, dacă bărbatul, ce. a luato fată în astfel de condiţii, nu răspunde toată suma convenită, atunci copii lui cu acea femee nu sint ai

lui, ci ai familiei fetei.

Părinţii fetei, în schim-

bul sumei datorite pentru proprietatea
îşi iai fructele proprietăţii indărăt.

vindută,

O dată întrată în familie, femeia la Chinez:
stă ca o roabă tăcută, muncitoare, care calcă de
nici nu se simte în casă, abia îndrăzneşte să mănînce resturile dela masa fiilor, se mulţumeşte
cu nimica toată, apare ca să pună masa bărbatului
şi copiilor, aprinde pipele şi dispare ca o umbră.
Aşa recomandă un scriitor. chinez matvoanelor
chineze: să fie ca o umbră şi ca un echoii.
Patriarhatul este unit cu poligamia. Acum
vă explicați cauza. Producțiile patriarhului se:
înmulțesc prin numărul mijloacelor de producţie;

Prelegerea

YI. Educaţia femeii la popoarele orientale. 111:

adică al femeilor şi copiilor. Astfel găsim poligamia la Chinezi, Indieni, Egipteni, Peri,
bvrei,

Ce e drept, la Chinezi e o femee recunoscută
ca legitimă ; dar, pe lingăşi alăturea, cu dinsa,
sint alte multe femei, ai căror fii recunosc .de.

mamă numai pe cea legitimă. De altfel, Chine-:
- zul nu are voe să-şi alunge femeea decit condițional, anume
în următoarele cazuri mai:
principale : pentru sterilitate, pentru desfrinare,
pentru nerespect faţă de rudele bărbatului, pentru -limbuţie, pentru inclinaţii către hoţie, pentru caracter invidios şi neîncrezător, şi pentru.
ură prea mare.
In aceste cazuri, Chinezul își
poate goni: femeia, precum şi în caz de adulter, cînd e obligat, trebuie s-o gonească.
„ Aceeaşi situaţie, în general, o găsim şi la
Indieni,. In Veda, tatăl e considerat ca stăpîn.
Fetele aii şi aci un rol inferior, căci religia obligă pe Indieni a avea băeţi, cit de mulţi. De ce
anume, Băgți ? Pentru-că numai sacrificiile băeţi-.
lor, fiilor ori nepoților, .pot ajuta părinţilor şi
strămoşilor să ajungă fericiţi în lume. Aşa, se
zice în legea Manu: „printr'un fiii omul ciştigă

lumea cerească, printe” un nepot se ridică în re-

a

giunea soarelui“.
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- Indianul se teme aşa de mult să nu rămină
fără băeţi, ca de o adevarată calamitate. Cind e
izbit de această nenorocire, spiritul Indianului,
sprijinit de credinţe şi superstiții, recurge la un
subterfugiii desperat prin şiretenia lui copilărească. Face un tainic angajament sufletesc cu una

închee
odată

sentențios că o femee nu trebue nici-.
să spere neatirnare.
Este obligată a

servi pe bărbat,

a-l

respecta

ca

pe un

zei;

oră-ce supărare ar avea femeea, să se arăte ve-

selă, să-i facă barbatului viaţa frumoasă şi fericită,
să se îmbrace, aşa ca să placă.
Căci, dacă nu
se îmbracă plăcut, barbatul nu e vesel; şi, dacă
nu e vesel, nu face copii. Deci, tot principiul
economic social la bază.
,
Femeea, ce-şi respectă barbatul, mergeîn cer.
Chiar după moartea soţului, femeea e datoare

a
IP a

lui ș cind lipsesc rudele, ativnă de suveran. Vana

2

al meii şi să aducă în onoarea mea jertfe. ȘI
chiar crede atunci în adevăr că băiatul născut
de fiică-sa e al lui.
După Manu, femeea trebue să atirne totdeauna
de cineva. Cind e copilă, de tată; cit e tînără, de
bărbat ; dacă e văduvă, de fii saii rudele bărbatu-"

aa

din fetele lui, să-i dăruiască un băiat. Indianul
îşi zice în gind: băiatul ce se va naşte, să fie
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a-i răminea credincioasă ; - altfel, pe lumea cea-

laltă, sufletul ei trece întrun şacal, ete.
Ce loc şi scop se mai poate indica, în aceste
țări, pentru educaţia femeii?
Mai întii, de.
ce ar avea nevoie femeia, pentru îndeplinirea
rolului ei, la, astfel de popoare? .Parcă de nimie
altceva, decit să se mărite. Și în adevăr, fetele

se mărită, la dinşii, de pela 7—8 ani, vivstă la
„care noi abia le trimetem la scoală. Vre-o cul„tură oare-care ? Vre-o învăţătură ? Se consideră
ca o ruşine pentru femeie a şti să citească şi să
danţeze, îndeletniciri bune pentru bayadere, pen„tru curtizane, pentru femeile cu reputaţie uşoară.
Gospodinele se apropie de idealul lor, în măsura
„în care îşi îndeplinesc rolul. lor economie social.
EI

Prelegereavi.

Eerei;.Respectul

mumei

și al fecioriei.—

Profetesele.— Educaţia femeii, în vederea vieţii doime- stice și spre a servi cultului religios; danţul și cinte-cul.—La Egiptent
IV. Concluzie. In antichitatea asiatică femeia se con-

me

III. La

A

[. Solidaritatea istorică a. conştinţei morale în.omenire.
_ Amoralitatea epocelor primitive.—Simţul istoric în ju, „decarea trecutului și în apreţiarea prezentului.
TI. Situaţia femeii la Per şi.— Poligomia endogamică.

ama

SITUAŢIA şi EDUCAȚIA FEMEII la POPOARELE VECUĂ ORIENTALE.— (Urmare).
CONCEPȚIA DESPRE COPII LA POPOARELE manat ȘI ORIENTALE,

sidera ca mijloc, pentru satisfacerea unor trebuinţe eco-

nomice, sociale; nu ca scop, pentru dezvoltarea posibilităţilor ideale inerente în natura ei.— Practica veche
formulată teoreticește de moderni.— Educaţia femeii,
agrement.

V. In concepţia despre natura și rolul copiilor, egoizmul forței sub forma egoizmului maturităţii.—
Egoizmul vîrstei și egoizmul „momentului“ în viața individuală.— Atenţia îndreptată asupra naturei obiective
a copilului

VI.

abia în timpurile

moderne,

Copiii la Sălbatici, — O povară, pe care o supri-

Op

pentru
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mă în ţările roditoare (Tahiti);. aiurea,
(Australia).—Uciderea

braţe

copiilor. —Copiii în

de muncă

matriarhat şi

în patriarhat,
VII.

Copiii la popoarele

vechi orientale,

I.
Descripţia ce am făcut, în prelegerea trecută,

despre situaţia femeii la sălbateci şi

la popoa-

rele orientale vechi, ne-a lăsat o impresie penibilă, ne-a umplut sufletul de ruşine şi de umilință.
Ne simţim solidari cu timpurile trecute. Omenirea formează un tot, ca şi individul în stare
normală.
Faptele din trecut se. resfring asupra
conştiinţei prezente.
Ca oameni, simţim în noi
parcă remuşcarea acelor vinovaţi, la cari ne uităm,

din

înălţimea

maturității

noastre

mor ale,

„cu dispreț şi cu desgust.
Nu trebuie, însă, drept vorbind, să numim a„cele epoce primitive epoce imorale; mai corect
le-am putea numi amorale: lipsite de morală, nu

contrare moralei.

Animalele nu sint imorale, ci

„mai morală, ceea-ce nu e acelaşi lucru. Imoralitatea presupune deja existenţa unei conştiinţe,
unui criteriii moral, care judecă, aprobă şi coudamDă. Amoralitatea este activitatea spontană, na-turală, instinctivă, care nu stă de-loc. alăturea,

a

vede

caracterul hidos în oglinda propriului săii cuget
revoltat sait în manifestările conştiinţei altuia.
Din această stare de brutalitate inconștientă
de sine s-a ridicat omenirea, care e încă tînără
şi are înaintea sa un viitor atit de strălucit, luminat de razele fericirii universale, ale iubirii,
înfrăţirii, dreptăţii şi. armoniei tuturor, armonie
înălțată din suflete mulţumite de viaţă,

de natură şi de om.
Să ascultăm îndemnul

adevăratului

simţ

is-

torie, Să nu batjocurim şi să nu pedepsim, cu
disprețul nostru, timpurile preistorice şi vechi
istorice: Ele aii fost ce-aii putut fi mai bine
pentru -timpurile lor, în acord cu experienţa lor
morală, cu ideea lor despre om şi viaţă, despre

bine şi văii.

Epoce

mai superioare,

în viitor,

ar avea desigur dreptul să se uitecu aceiaşi milă .
şi cu acelaş dezoust la noi cei de azi. Cu ce
măsură vom măsura, cu aceeaşi von fi măsuraţi.
Şi încă u-ar fi o asuprire, dacă s-ar pune în
cumpăna vinovăţiei noastre şi considerația că
-noi am cunoscut mai multe decit cei vechi şi
contrazicerile aii fost mai izbitoare între cugetare

şi manifestare,

intre

teorie

și practică.

-

Dar nu mă îndoesc că excelența morală a timpurilor viitoare va fi totuşi mai indulgentă pen-

o

cu reflexia morală, nu ştie de-loc şi nu-şi

y n
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tru noi, decit noi

pentru

evoluţiei omenirii.

Simţul istoric se va dezvolta

fazele

inferioare

ale

tot mai desevărşit. Se va înţelege criza morală,
greutatea unei epoce de tranziţie, luptele interne”

ale unui suflet care voeşte

să-şi

reconstruiască

„unitatea pe un principiit noii, şi şovie în inălţavea. şi fixarea sa. Ideea mai binelui e prinsă de
“inteligenţă ; dar, achisiție nouă sufletească, e'
înlăturată în umbră de forţele acumulate şi organizate ale pornirilor vechi, înrădăcinate adinc
în deprinderile individului şi: ale speţei. Viitorul, animat de idei largi şi umanitare, plin de
generozitate şi de compătimire, va avea o pie-:
tate duioasă şi un fel de recunoştinţă pentru
noi, pentru trecutul imperfect, care a făcut pusibilă perfecţia viitorului.
Ne putem noi înălța la această rafinată consideraţie a, trecutului?
|
|
Primul sentiment ce ne coprinde la priveliştea
trecutului, e de sigur bucuria că această fază din

viața omenirii e trecută, că nu mai este acea vreme, de care ne aducem aminte, ca de un vis răi.

I e pa

Fie, nu vom despreţui
şi blestema trecutul,
care ne-a transmis unele din pornirile sale brutale; el nu s-a gindit, n-a putut să se gindească
la posteritatea depărtată cu sute de veacuri, şi .
nu s-a gindit nici în binele, dar nici în răul ei.

118

.

Pârtea ZI.

Dar, dacă ne

Istoria pedagogiei la

mulţumim

a-l

cei techi.

înțelege

şi a-l

plinge, a-l compătimi şi deci a-l ierta, nu ne pu-:

ele se discută, aii glas să se apere.

Altă dată

eraii fapte naturale, drepte ca or-ce

achiziţie a

forţei, indiscutabile ca or-ce concluzit logică a
cursului evenimentelor inevitabile, a datelor sociale şi culturale existente.

|

i

|
Ta

tem bucura îndestul, cind constatăm deosebirea .
fundamentală, între eri şi azi, între acum atitea
mii de ani şi secolul al 19-lea la sfirşitul lui;
cînd constatăm cit de departe sintem acum de
brutul început al animalităţii, şi ciţi paşi am”
făcut deja cătră idealul curatei umanităţi divine.
Nedreptăţi sociale sînt şi azi, destul de mari,
de absurde şi destrigătoare. Dar, cel puţin, azi

|
ligamiei.
“Poligamie găsim la Evrei, la Perș:,

e

Să vedem mai departe situaţia femeii la
alte cite-va popoare asiatice vechi.
-La toate vom constata acelaş principii eco-:
nomico-social, după care e considerată femeea şi:
după care se explică principiul practice a po-

ae e mm

m

II.

ca şi la

Negrii de astăzi, cu scop de a-şi îmulţi număa
IE
:
rul copiilor.

—

13

.
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In Persia tatăl era un mic tiran ce avea.
dreptul de viaţă şi moarte asupra copiilor şi fe-"
meii. La Perși ca şi la Chinezi, pe lingă feme-

ea legitimă,

cumpărată dela

tatăl ei,

bărbatul

poseda, multe altele. Morala Persiei se devsebea
mult de morala noastră, de azi, şi chiar de morala altor ţări din acele timpuri. Vagii, după.
cum

he spune

STRABO,

aveail drept

să se că-

sătorească chiar cu mamele lor: Acest drept.
îl aveai şi alţii atară de magi, şi nu din pasiune .
oarbă, ci din uz şi „falşă judecată“ (cunaisosron). De asemenea se căsătoriaii fraţii cu surorile.

Deci o -adevărată endogamie.
In

Persia

se

mai

găseşte

|
alt

obiceiii, al-

căsătoriei cu contract, convenţie între cele doă..
părți, nu în senzul libertății morale, ci în acelaş

înțeles

în care

s-ar face

hotărît. Dacă femeea nu
reziliat. Cum că acesta
torii, se vede de acolo că
reşte pînă la 18 ani, se

o închiriere pe timp.

face copii, contractul e
e scopul or-cârei căsă-,
o fată, ce na se căsăto-.crede că se duce îniad.

DM
Şi la Evrei găsim poligamia. Dar femeea e.
aci parcă ceva mai considerată. D-zeii .porunceşte.
copiilor să respecte pe tatăl şi pe muma, lor; deci,:

4

[

ji
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incontestabil, oare-care

preocupare

de- respectul

>

teciorească. e, în conştiinţa evreească, respectată
şi ofensatorul pedepsit.
“In Talmud se cetese următoarele frumoase
vînduri: Rabi Iohanan dă ca model de pietate o

up rar

datorit femeii, ca mumă. De aseminea castitatea

fată frumoasă, pe care odată a auzit-o rugîndu-se:

„Stăpinitorule al lumii, tu ai făcut cerul şi pămîntul, pe criminali şi pe virtuoşi; fie voia ta,
câ frumuseţa mea să nu ducă pe nimeni în ispita păcatului“.
- Fără respectul pentru femee, cum s-ar explica
altfel că la această naţiune a apărut profetese?
Dar, negreşit, nu trebuie să ne aşteptăm a ve-

dea la Evrei aceeaşi consideraţie pentru femee,
pe cari o avem
femeea e pusă
E adevărat că
“caz de sărăcie,

noi, modernii. In unele porunci,
alături cu animalele şi lucrurile.
tatăl îşi vinde fetele numai în
şi numai la Israeliţi, dar tot le

vinde.
- Or-cum, e un progres netăgăduit în raportul
celor doă sexe. Talmudul zice că cea mai dem-

D-zeii, mai mare era bucuria
lor decit la a fetelor.

la naşterea băeţi-

o
n e mm

mai zice şi bărbatului să se ferească a jigni femeea „căci îi vin -uşor lacrămi în ochi“. De altfel, deşi numai omul ce lasă copiii e prețuit de.

gi

nă: femee e aceea. care: face voia bărbatului ; dar
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cînta; căci, în ceremonialul cultului religios, fetele trebniaii să danțeze şi să cînte ; şi deci aveaii
nevoie de o instrucție prealabilă în aceste arte.

La Egiptenii se zice că femeea ar fi fost mai
mult considerată chiar decit bărbatul. Şi azi, cel
ce ar observa

numai

aparenţa,

ar crede

că ba-

batul pune mai puţin preţ pe sine însuşi decit
pe femee. Im realitate, e o curată deprindere
cavalereascăşi un joc amăgitor; căci în fond
se constată convingerea superiorității inaccesibile a sexului bărbătesc. Nu e de mirare, fireşte,

i

ț:
Ă
:3
;

Pace ae ăn, z?ERE

- In ce priveşte educaţia femeii, se dedea
fetelor, mai întii de toate, negreşit, pregătirea
pentru viața domestică.; dar nn se mărginea excluziv la atit. Mama învăţa pe fată, pe-lingă
lucrări manuale, şi alte îndeletniciri în vederea
practicei religioase: le învaţă a danţa, a

Dee
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ca în Egipt, patria cLeOPATREI, Să fi fost oare- -

IZ

IV.
In fond, femeea la statele cele mai înaintate
din anticitatea asiatică, e considerată numai ca

Za

care educaţie mai îngrijitoare pentru femei. Apariția unei asemenea femei regine, ca fenomen
social, nu se poate explica decit prin un trecut
cultural favorabil. Dar, în definitiv, nu vedem în
aceste timpuri nimic, cari să ridice consideraţia
femeii deasupra unui nivel destul de inferior.
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statufactor economic, necesar familiei, necesar
nu ca
lui ;. e considerată ca mijloc sociologic,
a
scop etic.
ii al înălţimii morale :
criter
ca
kANT punea
pentru
să consideri pe alţi oameni nu ca mijloc

satisfacerea unor trebuinţe, ci numai ca scop, pen-

tu izvodirea unui ideal în el însuşi. Din acest
punt de vedere, se poate zice că popoarele vechi
.
eraii pe o treaptă morală destul de inferioară
Nu trebuiesă ne grăbim însăa trage concluzii prea măgulitoare, pentru timpurile moderne.

Numai o mică minoritate se deosebeşte azi, fundamental, de concepţia asiatică despre femeie.

între
In colo, ce deosebire aşa fundamentală
urile
practica lor de-atunci şi o teorie din “timp
ferea
meni
tează
noastre, care fixează şi decre
i
meii excluziv în marginile vieţii şi gospodărie
a
familiare ? Aceasta era 'şi convingerea intimă
în
imat,
anticităţii, principiul ei sociologic neexpr
la
mod “sistematic, în tormule teoretice. Dacă
la:
,
practic
cei vechi principiul acesta era numai
Iată
noi astăzi a ajuns a fi formulat în teorie.

deosebirea.

Să

alcătuiască aceasta o deosebire

aşa de adincă între cei vechi şi între noi, încât să

avem dreptul a privi la dinşii aşa de sus? Nu,
Aspiraţiile culturale ce trec afară şi
desigur.

peste domeniul familiar, expanziunea

energiei în

Prelegevea
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activităţi pe o scenă mai largă, nu ait fost şi sînt

ri

considerate, în timpul modern, la femeie, ca o escentricitate, ca ceva adică ce iese din centrul

că vo femee

nivelului

cultural

ma
Cere că oregano

se ridică.

al celor-

lalte femei simple de menaj, cînd, în loc.de .cu-.
cunoştinţele necesare vieţei,ca lucrări manuale :
şi arta. culinară, i se da aptitudinea de a cinta
din gură sait: din vr-un instrument.
Dacă, pe.
lingă aceasta, i se mai adaoga şi: posibilitatea dea- vorbi o limbă streină, franceză, germană, etc., :
educaţia temeei ajungea la: perfecţie desăvirşită.

Acest ideal de educaţie.al femeei a fost

văzut:

în zădărnicia lui de spirite străvăzătoare şi a fost.
persiflat în comedii, ca Franţuzitele lui raca.
Dar, negreşit, pogresul nu sa oprit în loc.

sa rr aa

Se credea

deasupra

i

pe

e
RR
STR
SII
ZI

mult

.

a
e

de amuzament.

%

[i“4

ma NIZPe

de gravitate al naturei lucrurilor?
Cind s-a început, la noi, a se face o abatere
dela tradiționala simplitate gospodărească a educaţiei fetelor, s-a privit parcă femeea ca scop în
sine şi s-a căutat a se dezvolta puterile ei morale şi sufleteşti, ca ale unei fiinţe omeneşti ceşi are scopul în sine însuși? Nu, tot ca mijloc
a fost tratată, pentru satisfacerea unor trebuin- .
ţe ale egoizmului familiei, pentru interesul altora. Instrucţia ce se da astfel femeii, tindea a face
din ea un obiect de agrement, de plăcere,

Partea

IL.

“Preptat, educaţia femeii a luat o direcţie mai
solidă, condusă de o teorie pedagogică-socială mai
sănătoasă, şi de concepția superioară a demuității şi egalităţii morale a celor doă sexe.

V,
- Să ne îndreptăm acum privirea către cea-laltă
vegiune. socială de minori în omenire—către copii. In o istorie a pedagogiei e absolut necesar—
deşi nu se prea obişnueşte—să se arunce o privive asupra modului de a se concepe natura coCe ideea avut oapilului în diferite timpuri.
care aii voit să-l
pe
oamenii despre subiectul
educe ?
|
la temelia sisforţei
egoizmul
aci
şi
Vom găsi
temului de gindire şi acţiune..In concepţia despre .
natura şi rolul femeii, nota dominantă a dat-o
In concepţia despre
- egoizmul sexului bărbătesc.
natura copilului, despre valoarea şi scopul lui în
viaţă, vom găsi tronînd alt egoizm, egoizmul vir-

ștei, al maturității. Acest egoizm împedică intelectul de a vedea drepturile reclamate de altă
etate. Maturitatea este orbită şi nu vede drep-

turile fireşti ale copilăriei, tinereţiişi bătrineţii. .
Toate

pentru

aceste vîrste sint considerate ca mijloace

satisfacerea intereselor virstei mature.

a
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Copiii

Egoizmul vîrstei

la popoarele sălbatice.

îl găsim,

195

de altminteri, fă-

cînd astfel de victime chiar în individ. 'Tirania
lui nu torturează şi exploatează numai alte persoane, ci chiar în individul însuşi putem găsi
faze din viaţă, cari monopolizează, în interesul
lor, partea de fericire cuvenită altor epoce din

viaţa

aceluiaşi individ.

Este un egoism pe care HOFFDING il numeşte,
“al momentului. In adevăr, este un egoizm al momentului, cînd cineva jertfeşte, pentru momentul

prezent,

fericirea viitorului, fericirea, altor faze

prin cari va trece în viaţă. Cind tinereţea jertfeşte, pentru fericirea sa, buna stare fizică şi. viitorul unei virste mai înaintate, este un egoizm
al momentului, care ruinează şi împietează asu-

SIZIZF

'Tot astfel,

cînd egoizmul etăţii mature exploatează fericirea
şi interesele celorlalte etăţi.
Și aci găsim tot dreptul celui mai tare. Omul
matur are puterea fizică, schimbată în putere legală, pe baza căreia stăpineşte pe celelalte virste,
Snpunindu-le intereselor lui.
o
Va trece mult timp, pină să biruiască frumosul cuvint al lui caIsr: „Lăsaţi pruncii să
vină la mine, căci a lor este împărăţia lui D-zeii“.
Va trece mult, pină-ce, şi din punct de vedere
ştiinţific și din punct de vedere pedagogic şi din

DAI
ă 23 pm pa a
7

pra fericirii altui moment din viaţă.

Partea

1.
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„cel artistic, copilul va începe să aibă valoarea sa
intrinsecă şi să se bucure de dreptul la viaţă şi

la fericire, conform idealului moral inerent natuvei lui proprii. Va trebui să aşteptăm pînă în se-

BP
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colul al 18-lea, ca să auzim glasul vibrător de emoţie al lui Rousseau reclamind pentru
tenţie mai încordată şi mai simpatică,
„cunoaşte, de aproape şi just, gindurile
adevărate. Şi va trebui să aşteptăm

copiii o aspre a le
şi pornirile
pînă la -al

19-lea secol, ca să auzim lira lui vicToR

HUGO,

cîntînd copilăria, așa de entuziast
Il ext si beau Venfant, avec son douz souri re...
Şi va, trece şi mai mult, pină să devină copilul
„cele întreprinsede PREYER, şi alţii. Abia în
timpurile moderne aă căutat pedagogii şi psichologii, să-şi dea seamă sistematic de natura copilu-

lui, de viaţa lui internă, de modul lui de a vedea,
“-de a simţi, spre a putea să întemeeze o influenţă

„metodică, raţională, asupra lui, o educaţie în a_devăratul înţeles al cuvîntului.
Unul din cei mai energici apărători ai acestei
idei, de a studia natura copilului înainte de a
începe asupra lui o: influență hazardată, a fost,

„CUM AM SpUs, ROUSSEAU.
VI.
"Dar, în

timpurile vechi, ce - concepţie

găsim

T-

„obiectul cercetărilor ştiinţifice minuţioase, ca a-

Pentru sălbatec, copilul este, ceea-ce

este

şi

-bătrinul,o povară, o forţă care consumă; fără să
producă. Deci, dacă se eliminează, la cea dintii
ocazie, nu e nici-o pagubă. Și în adevăr, în ţă-vile fertile, unde nu e nevoe de multă muncă,
"de multe braţe pentru asigurarea existenţii, copilul se -consideră ca superftuii. In Puiti există
"chiar o societate, care are de scop impuţinarea
copiilor, misiune analoagă cu a hengherilor sait
hoherilor noştri, cari umblă cu cutia să stringă ciî-nii fără căpătii din oraşe. In asemenea localităţi
"e de ris femeea care îşi iubeşte prea mult copilul şi îl păstrează.
Cind spui unii femei că e

păzitoare de copii, o insulţi.

.

?

In ţările, unde munca e grea, acolo, da, copiii.
să păstrează pentru muncă: Astfel în Australia.
In cite locuri, apoi cînd lipseşte vînatuil, nu se re- curge la frageda carne a unui copil, pentru as-

:tîmpărarea foamei.

Şi asta un mod de imanifes-

- tare a dragostei părinteşti !

Ce soartă amară, lugubră, aşteaptă pe Dietele
"mici ființe omeneşti. La Fsguimoși, cînd moare
* muma, copiii mici se îngroapă: de vii cu cada-vrul ei. Din sentimentul iubirii filiale ? Ba, fiind
- că, fără mamă, copilul ar fi numai o povară mai
mare în activitatea bărbatului.

ada mame pomeni,

Dunioară la

pa

concepţie găsim

sălbateci?

oare iese ce-a
To

Ce

12

ţ
ji
)
și
i
îi
i
ze

despre copii?

VII. Copiii la popoarele sălbatice.
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Prelegerca

i;

NI a

trăesc
sint lasaţi la voia întimplării. Scapă şi
pemâc
cunos
îşi
ciţi şi cari pot. Adesea abea
ma

lor;

despre

tată, nici nu

e vorbă;

ei în adevăr pater semper îgnotus.
-Tn unele părţi, femeea, împinsă de

căci

la

sentimen-

eşte ;
tul maternității, își stringe copiii şi îi îngrij

se institue

astfel matriarhatul;

atunci e sigur

Aşa e
cel puţin că copilul îşi cunoaşte mana.
la poîn insulele Tonga ; aşa a fost la Sciţi,
poarele Libiei, etc.

găsim
O preocupare mai simţitoare de copii
iționat la înde-cînd începe patriarhatul, cond
iarhatul era
ceput de poligamie, după-cum matr
dă copiilor e
de poliandrie. Interesul ce se acor
femeii. Soarta
de aceiaşi natură cu acel acordat
femii, aii mers
celor doă fiinţe, a copilului şi a
, pe care
mină în mină Interesul econonic
a dictat şi
l-am văzut hotărind soarta femeii,
Acea fafelul şi gradul de îngrijire pentru copii.

copii
milie se consideră ca mai fericită, care are

mai mulţi.
ul înmulideal
de
Morala sexuală se conduce
ă. Dacă nu
ţării copiilor. Femeia sterilă e gonit
progenitură,
femeea e de vină pentru lipsa de
bărbatul

roagă

pe fratele săii, sail pe altă rudă,
1

ne

sălbatecului

ag e

copiii

întimplării,

II aere

ale

eee

Producte

2 ema
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să-l scape de nenorocire. Adulterul e deci legitimat, ba chiar oficiat cu gravitatea unei ce-.
remonii solemne.
a
„Copiii fiind scopul căsătoriei, găsim adesea cazuri curioase,

unde

se

dă

căsătoriei

caracterul,

unui adevărat tirg. Se cumpără fata din o fa-.
milie în vederea, şi cu condiţia, ca să facă co-.
pii. Dacă această condiţie nu se îndeplineşte,
cumpărătorul are dreptul să-şi ceară preţul înapoi;
iar dacă nu a plătit încă preţul, poate să-l refuze. In caz cînd cumpărătorul nu-și achită însă.
datoria cătră tatăl fetei, cu-toate-că aceasta și-a
îndeplinit misiunea, atunci tatăl fetei e în drept,
a cere inapoi productele, copiii. Aceştia sint iz-:
vor economic de bogăţie.
Se mai poate cere unei societăţi, stăpînite de.
această ideie, condiţia pusă de KANT: să se considere omul ca scop? Mai poate fi vorba de educaţie conformă cu idealul omenirii?
VII.
La Ch inezi autoritatea părintelui asupra co-:
pilului e neţărmurită şi bazată pe rațiune de stat..

Căci: „dacă afacerile familiei sînt aranjate - bine
şi înţelept, atunci sînt şi ale statului;

pe tatăl săii, să onoare şi pe rege, Și acesta

va recunoaşte

in

supuşi pe copiii săi,
[iei

pectă

cine res-.
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- Copilul: nesupus părintelui, e jertfit. Paricidulstivneşte o panică morală în “toată provincia”
:
ucisului.
- In India găsim particularitatea favoarei "de
naştere în castă saii de primogenitură în fami-

lie.

Cine se naşte întii, acela are

toate

drep-:

turile, acela e fiul propriii zis, el are privilegiul:
de a reprezenta pe tatăl după moartea acestuia ;:
ceilalţi copii sint instrumente, mijloace de exploa-:
tat, sai ale tatălui, sait ale fratelui "mai mare,
:
ale intregei familii.
conde
exclusiv
aproape
atirna
Soarta copiilor
diția genitorilor, de casta din care făceait parte..
Copiii din părinţi de caste deosebite aveait o
soartă care se apropia, de regulă, de casta tatălui. Numai cind un. bărbat din Sudra se căsătovia cu o femee din casta brahmanilor, atunci
şinu trebuia să se atingă
copiii eraii „necuraţi“ :
blestemate, cărora li:
fiinţe
eraii
;
nimeni de ei

se refuza

toate drepturile.

In Persia

avem

altă particularitate.

Copiii -

fiind instrumente necesare nu numai familiei, dar
şi statului, căsătoria era obligatorie. Regele avea nevoie de mulți supuşi pentru îndeplinirea:
ambițiilor lui de cucerire și de lupte. Cine pro-:
ducea mai mulţi copii era onorat, primia daruri.
dela regele şi se considera ca privilegiat al ceru-
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lui. Prin copii se ajungea în ceruri şi era o nenorocire ă muri neinsurat. De altfel, mulțimea
copiilor tot aşa de bine-văzută o găsim şi în India
şi la toate popoarele patriarhale ale Asiei.
„Şi la Ferci găsim aceleaşi trăsături generale:
casa plină de copii e bine-cuvintată de D-zeii.
Și fiindcă, în istoria poporului evreii, adesea
D-zeii vorbeşte cu oamenii, spunindu-le vederile
sale asupra educaţiei, intilnim o poruncă divină
dată copilului: să-și respecte părinții. Raportul de supunere e sancţionat prin ordin de sus,
e promulgat de însuşi D-zei.
Autoritatea părintească, în adevăr, pină la mois: a fost nelimitată.
'Tatăl de familie putea goni, lepâda şi
ucide copiii. mois, ca să pună capăt abuzurilor, hotărăşte ca tatăl să nu-şi mai pedepseacă
singur
lei

copilul; ) ci,

)

dacă

acesta

nu ascultă,

dacă

e incorigibil, să-l aducă la consiliul bătrinilor şi
bătrinii să-l judece ; şi dacă îl găsesc vinovat, atuncă poporul aruncă cu pietre în dinsul.
Obiceiul apoi de-a lepăda copii, de a-i jertfi ca
pe animale pe ruguri, nu vorbeşte de-loe pentru
o concepție mai superioară despre copil la poporul evreii. Copilul ajuta tatălui la muncă, şi-i ser-

vea, prin moartea lui, să obţină graţia lui D-zeit,
Era destul să se înjunghie
un copil şi să fie ars
pe rug, pentru ca D-zeii să se îmbuneze şi să se

|
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împace cu cel greşit, care jertfeşte. mois a oprit
lepădarea copiilor şi a obligat pe Poe; să-şi crească şi păstreze copiii, ca să sporească numărul
puporului. 'Potuşi jertfele de copii ai continuat,
şi găsim acest obiceiit pină pe timpul lui socomon şi al captivităţii.

Tată, cum însuşi poporul lui D-zeii, care a dat
lumii doă religii, creştinismul şi iudaismul, consideră etatea copilăriei; iată cum egoizmul virstei mature a barbatului jertfeşte pentru sine
fericirea femeei şi a copilului. Şi vom vedea că
exploatarea acestor doă fiinţe slabe nu se iscu lumea

prăveşte

Romani,
alte forme

la Greci. şi

orientală;

veche

sub

ba încă şi mai tirziii, se continua
mai bliude.

Cum să zici că e vorba de o educaţie proprie a copilului şi a, femeii, cîtă vreme se

vede

lămurit

departe

şi de

că

educaţia

se

făcea numai în vederea intereselor aşa numitului educator? că nu avea în vedere idealul firesc
al dispoziţiilor şi puterilor puse de natură în fi-

şi reali-

inţa de educat, pentru afirmarea vieţii

zarea fericirii ei proprii ? Nu ed ucaţie trebuie
să numim sistemul de: mijloace al acelei inflnen-

țări egoiste, ci dresare; căci numai
găsim

preocuparea

unei fiinţe în

de

direcţia

a

îndrepta

intereselor

nu ale individului educat.
———

în

dresaj

aptitudinile

educatorului,

Să
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]. Interesul practic în alegerea chestiilor din istoria
educaţiei diferitelor popoare studiate pînă acum.

— Autorii de consultat pentru întregirea cunoştinţelor.

II. Introducerea la pedagogia Grecilor.— Natura poporului grec explicată prin educația indirectă a mediului
(TALXE). Complectarea acestei doctrine prin accentuarea valorii intrinsece a elementului înniiscut, psiho-fiziologie,
în natura subiectivă a Elinului.

III. Concepţia naturalistică despre vieață. Fericirea se
găseşte în lumea aceasta şi anume în a trăi bine și fru=
mos, în exerciţiul forţelor naturale. Deosebirea între idealul de viaţăal Grecilor și acela al Asiaticilor,
,
„IV, Exercitarea complectă întegrală a forţelor. Cultura armonică a sutietului și corpului.

Gimnastica

și mu-

zele.—Jocurile olimpice, importanţa lor naţională.
V. Caracterul dezinteresat al culturei fizice și intelectuale: nu pentru o carieră, ci ca scop în sine,
*:
VI. Măsura

şi proporţia,

o categorie

caracteristică

a naturei eline. Armouia dintre felul naturei: subiective
„Şi constituția sufletească etnică. Elementul măsurei în
concepţiile morale, în alcătuirea ştiinţelor, în filozofie şi
metafizică.
”

Istoria pedagogiei la ceă tech.
e

Partia ].

IL.
- Din activitatea educativă practică a popoare-

lor vechi orientale, cu cari ne-am ocupat pină
acum, şi din ideile lor asupra educaţiei, cites-aii
adunat de istoricii culturei şi ai pedagogiei, am

spicuit, conform scopului nostru, numai ce mi s-a
părut mai

caracteristic,

mai

sugestiv

şi mai

in-

“ structiv. M-am ferit să întru în discuţiile obişnuite asupra veracităţii izvoarelor întrebuințate.
Le-am lăsat acestea pe seama istoricilor de “meserie. Or-cit ar fi de interesante, în ele însele, astfel de cercetări şi discuţii, le-am înlăturat
ca streine de intenţia ce am anunţat, dela început, că vreaii să urmăresc şi să realizez în studiul
nostru. Nu mă interesează şi nu cant adevărul
istorie, ca atare, ci numai întru-cit îmi poate
şopti o povaţă, un învăţămint, o reflexie practică, aplicabilă la trebuințele noastre culturale,
utilizabilă la propăşirea noăstră educativă. Şi,

din acest punct de vedere, mai de folos imi va

fi chiar o legendă, scornită de fantazia spiritului popular, dar plină de învăţăminte, decit un
fapt: istoric cert, stabilit cu toate probele metodei istorice, dar steril în concluzii sugestive pena
tru interesele noastre sufleteşti.
unde
de
isvorul
nt
Nu doarcă mi-a fost indifere

e
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am luat informaţiile, Am întrebat -totdeauna, în
privinţa aceasta, erudiţia temeinică a istoricilot re=
cunoscuţi ca mai orientaţi în ordinea de,fapte
ce
v-am spus. Dar n-am căutat să elucidez punctele
de deosebire sait ne-înţelegere dintre dinşii,. prin

cintărirea dovezilor aduse de fie-care. Am dat, din
capul locului, dreptate aceluia care mi-aducea
o informaţie ce-mi deştepta reflexia „pedagogică,
în direcţia

Pentru

scopului

aceia

nostru

dintre

cultural

D-voastră,

practic.

cari

dorese

a-şi întregi cunoştinţile obiective asupra chestiilor tratate pină

aci, le

recomand

să

mai de aproape ur matoarele opere
Geschichte der Pădagogik de Dr.

consulte

KARL

SCHMIDT, vol. Î: Geschichte der Pidagogikin

der voschristlichen

Zeit 1).

Didahtik als Bildungslehrede OTTO WILL=
MANN, vol.I: „Die Geschichtlichen Typen
des Bildungswesens 1892, Braunschweig.
„ Capitolele relative lă” istoria -educaţiei diferitelor popoare din insemnata enciclopedie pe-

dagogică a lui scump,

elaborate de cele mai

eminente forțe didactice. ale timpului, şi anume,
cu titlul complect:
1) O ediţie revăzută. de prrrEs şi MANNACK, a apărut a
Căthen, 1900,

PE
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und Unterrichtsuesens publicată de Dr. K. A.
scumi, ediţia II, Gotha, 1816. Deşi veche,
încă foarte bună și utilizabilă; conţine 10 vo|
lume 2).

Asupra popoarelor primitive şi sălbatice şi asupra situaţiei copiilor şi femeilor la ele şi în

lumea veche în genere:

La sociologie MVupres lbtnographie, de LE-

TOURNEAU,

|

Paris, 1881.

[evolution

du

muriage

et

de lu famille,

tot de LETOURNEAU.

Die Uhrgeselischaft de LEVIS H. MORGAN, Adusă din englezeşte de EICHHORN, Stuttgart, 1891.

II
Lăsăm tetenul clâr-obscurului istorie, al popoarelor vechi orientale, pe a căror scenă, decorată de pitorescul vremurilor patriarhale, joacă în
umbră, schimbindu-şi adesea rolurile, adevărul

şi închipuirea, și păşim, cu oare-care emoție, pe
pămîntul

slăvit: al Eladei,

2) De atunci a apărut
prețioasă :

iîncâ o
.

Eneyelopădisches Mandbuch

der

unde

ne

întimpină

enciclopedie pedagogică
Pădagogik,

apărută

sub

direcția d-lui w. neix din Jena, în 7 vol. dela 1894—1599,
în Langensalza.

2

[rziehunqs-

gesamten

des

Eneyclopădie

cae

a
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lumina unei civilizaţii strălucite, cum nu se mai
văzuse înainte în lume, şi a cărei splendoare ne

uimeşte și astă-ză.

a

- Vom începe istoria educaţiei

şi teoriilor

pedagogice lu Greci, la poporul clasic
per excellentiam, cel mai armonie dezvoltat şi mai echilibrat popor din lumea veche, al cărui spirit se
poate

considera

ca floarea

omenirii

antice.

Cu nerăbdarea curiozităţii, căutăm a cunoaşte
mai bine şi de aproape cum îşi educa şi forma
generaţiile acel popor, care şi ază deşteaptă
admiraţia noastră şi face şi azi să se nască în

racteristice ale geniului

grec.

Nu ne putem în-

chipui existenţa noastră culturală fără ele. Fac
parte

din noi.

Ie

2 m

a fe n E

aa

idealul. lui de

m

trăi după

vieaţă. Nu s-a întors de atitea ori omenirea cu
mintea spre idealul de vieaţă al Greciei clasice,
ca spre tipul desăvirşit al vieţii omenești?
Nu
s-a căutat modelul trasformării culturale şi esența noțiunii hamanitas în modul de a fi şi trăi
al omului grec antic, sufiet artist şi filosof, care
pentru prima oară a privit, cu ochi limpezi, lumea şi vieaţa drept în faţă, şi a ştiut să le înfiumuseţeze pe -amindoă, prin filosofie şi artă?
In
substanţa sufletească a omului modern întră, ca
elemente constitutive fundamentale, produsele ca-

a inesi

noi dorul de a putea

138
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Negreşit, trebuie s-o spunem dela, început,
poporul grec a avut, mai înainte de or-ce, un
ducator din cei mai rari în însă-şi natura
Aceea-ce se poate numi
zică înconjurătoare.

că
efie-

ducaţia indirectă, educaţia mediului, nemetodică, necălăuzită de principii şi de scopuri conştiente, a exercitat asupra

'spiritului grec o

în-

riurire din cele mai binefăcătoare. H. TAINE a
dovedit teza aceasta în mod magistral în studiul
săii la Philosophie de Part en Grice.
găsit influența mediu„Dar ce teren favorabila
lui fizic în organismul psiho-fiziologic al Grecului! Ce subiect educabil, înzestrat cu dispoziţii
sufleteşti admirabile, cu trebuinţe superioare, cu :
aspirații înalte! A fost destul ca aceste predispoziţii, inerente în constituţia nativă a natuvei eline, să fie atinse, pentru-ca forțele sufletești superioare să se deşteple, să se mişte şi,
din funcţia lo, să dea naştere acelor _ producţii
superbe ale unui geijiii ne-întrecut în
tate creatoare.

originali.

Clima, pămîntul, cerul, aerul, marea înconjurătoare, toate elementele fizice ai avut asupra naturei

grece înriuire

educatoare armonică.

_ Clima, Greciei e o climă dulce ; nu'consuma fără

trebuinţă energiile omului. euIPIDE avea dreptate cînd zicea, încîntat de temperatura ţării sale:
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mintea „la lucru, pentru găsirea mijloacelor de
trăiii ; dâr mai ales trebuie să caute a îndeplini

ee
3
Eee
a ră Di
pa

orare E pe m
aa
aa
ate dea

:

e

„dulce şi blindă e temperatura noastră, frigul ernei e pentru noi fără rigoare şi săgețile lui Febus
hu ne rănesc“. Asprimea iernei? Se ştie că la doăzeci de ani odată inghiaţă şi degeră în Grecia. Căldura verei? Din Maiii pină în Septembre, lumea
poate dormi sub cer liber. O temperatură po„_trivită, fără amorţitoarele degerări ale frigului,
fără moleşitoarele dogoreli ale arşiței, cum să
nu fie priincioasă activității spornice a minţii?
Mişcarea intelectului o îmboldeşte, de altă
parte, şi felul pămîntului. Pămintul nu e prea roditor ; piatra se găseşte şi se vede la suprafaţa
lui. Deci nu e rost de şedere inertă, de aşteptare trindavă.
Belşugul nu vine de-a gata, din
mina darnică a naturei. Fără muncă sîrguitoare
şi pricepută din partea omului, pămîntul, cam sgircil şi sărac, nu dă de mîncare. Foametea pluteşte
în aer, d'asupra uscăciunii. 'Trebuie să se pună

TI EU
2
Di
Ea Ci

7
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Dar apoi cerul Greciei, un cer dulce, limpede,
liniştit, un aer transparent, care dă ochiului pu-.

a
ri

A

II

lor locuri, şi productele lor intelectuale.

L
7 pa A 7

industrie. Excursiile în alte țări puneaii la îndămină Grecilor, pe lingă rodul material al ace-

SI

lipsurile pămîntului prin călătorii în alte părți,
prin 'răscolirea, bogățiilor mării, prin negoţ, prin

140
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tinţa de a vedea de departe, cu precizie,- conturele
cetăţuelor, statuelor, stincilor şi munţilor—ce factor fizic. admirabil de înriurire educativă excelentă asupra spiritului !
TAINE, în opera amintită. (cap. 1), arată, în
forma lui de stil strălucitoare, întreaga influență
a naturei fizice asupra spiritului grec. Dar nu
atribue el oare valoarea poporului grec prea
mult naturei fizice? - Nu lasă în spirit credinţa
că singurul factor explicator al naturii echili-

brate eline ar-fi mediul ? Dacă nu se perde, însă,
nici-un minut din vedere.că ucel mediii a lucrat asupra unui fond iînăscut, extraordinar de
favorabil educaţiei, descripţia şi explicaţia influenţei maturei exterioare, așa cum o face TAINE, nu

e numai splendidă ca formă, ci e absolut exactă
ca adevăr ştiinţific. In mediul fizic plăcut şi încîntător al Greciei apare, se dezvoltă şi creşte
geniul grec, ca o expresie biologică şi sufletească a lui. Și la rindul ei, natura veselă, liniştită şi senină dinprejur pare a fi oglinda exterioară a dispoziţiilor interne ale sufletului grec.

III.
Concepţia de vieaţă agrecului stă în legătură
şi în raporturi de asemănare cu acele împrejurimi
senine, Yoioase, zimbitoare, din cari parcă şi-a
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PP

pi

ae

luat naştere, ca un zîmbet din zîmbet, ca
o lumină din lumină. Nu e locul să-mă extind
aci
asupra raportului ce. s-a căutat să se stabileasc
ă
intre felul naturei înconjurătoare şi modul de
a
se închipui vieața. Dar, desigur, trebuie să ni se
pară lucru firesc, ca o vieaţă, pusă de soartă într-un mediii încîntător, să se arate, din acest,
punct de: vedere, demnă de trăit, pentru ea însăşi. Astfel se naşte acea concepţie naturalistică, în 'care vieaţa, cu toate forţele şi funeţiile
ei, se consideră ca un bun în sine. Nu mai
e

IT

Pai II E TI
SE
îs
Ia

colo, după moarte, frumoasă, bună, mumă dulce
"Și iubitoare.
CĂ
„In cîte locuri nu s-aude această cuvintare a
naturei răsunînd, în adincul sufletului omenesc,

RISTI ra

nică, şi vrei să fugi de mine. Mă vei regăsi din-

e Ri

fi fericit.

Mă vezi acum aspră, capriţioasă, cite-odată groaz-

I

Ce ţi-am dăruit acum şi ai primit dela mine, nu

e tot, e numai o arvună.
Vei fi mulțumit în aşteptările tale mai tirziii, aiurea. După-ce vei
isprăvi viaţa aceasta, care nu însemnează nimic,

a

In lumea

aceasta, în vieața aceasta, în împrejurările date de
natură, se poate realiza visul existenţii. Natura nu .
şopteşte creaturei sale nenorocite : „Speră, crede!

îţi voii da altă, existență, în care vei

II

nevoie să se amăgească omul singur Şi să-și promi
-

tă fericirea în altă lume, în altă vieaţă.

!

!

Partea I.

142

Istoria Pedagogiei la cei vechi.

sub forma de predici mîngiietoare,

de mituri şi

credinţe religioase! Altfel se arată
natura, cînd se adresează în Elada
vorit. Vieaţa ce-i dăruieşte nu este
mîntuială“, un rest netrebuincios, o

şi vorbeşte
fiului ei faun dar „de
amăgire de

copil.

E un dar prețios,

o bijuterie

scumpă, o

operă de artă, la care a lucrat cu drag şi cu atenție şi în care a pus cea găsit mai ideal în
inspiraţia sa creatoare.

De aceea, pentru Grec, fericirea stă în a trăi:
trăi bine şi
în a trăi bine şi frumos. Dara
frumos însemnează, pentru el, a-şi exercita forţele naturale, trupeşti şi sufleteşti. Atita armonie prestabilită a pus, din capul locului, natura în fancţiile organizmului psiho-fiziologic,
“încît e destul să le wmeşti,. şi să le pui în
mişcare şi acţiune, pentru ca, din fireasca tona-

litate aîncordării lor, să răsune armonia latentă
a fericirii.

fericirii e constituită fi-

In vederea

ința omenească, şi fericirea e

sădită

în vieața

însăși : e floarea vieţii, rodul ei natural, care apare ca produs al activităţii normale.

Ce deosebire între acest concept

de

fericire

şi acela

al

popoarelor

de vieaţăşi

numite de

or-unde vom găsi
greci „barbare“ ! Fericirea,
această noţiune, se veduce, negreşit, totla stări
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de conştiinţă plăcută. Și tot plăc
ere se chiamă
şi gustarea -unui vin aromatic, prec
um şi admiraţia pur şi simplu a strălucirii raze
lor de soare

prin înflăcaratul rubin al lichidului din
cupa de
cristal, saii fiorul sublim al creaţiei,
în momentul

cind sufletul îşi caută revărsarea
în cuvinte inspirate, în gesturi mărețe, în acte
eroice, Dar,
dela plăcerea brut senzațională a
gustului, şi
pînă la escitaţia delicată a senzibilit
ăţii estetice,
"și, mai departe, pînă la deliciul
creaţiei şi activității în genere, e 0 scară, un urcuş
greii al
evoluţiei, o rafinare treptată a izvorulu
i de pl ăceri. -Psihologii, nu numai moralişt
ii, numesc

plăcerile

gustului, mirosului,

inferioare;

ale

vederii, auzului, ale inteligenţii, activ
ității, sup e-

vioare.

Pe

acestea

le-a ales natura

artistică

şi filosofică a grecului, Și, din piscu
l erarhiei
sale fireşti, uitindu-se la, popoarele
ce şi-aii ales

plăcerile de jos, a putut să le adreseze epite
tul

de „barbare.
Orientalii vechi

:
puneaii. fericirea în

mincare,

băutură, şi în condiţii și mijloace afară
din om:

avere, putere. Ce bine se vede cont
rastul concepţiilor celor doă lumi în convorbi
rea ce spune

HERODOT că ar fi avut soLon cu CRES
US,

gele Lidiei,
„ CRESUS, reprezentantul

re-

i
concepției „barbare“
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,
sail asiatice despre vieaţă, întreabă pe soLon
l-a
ce
după
veprezentantul concepţiei grece,
streine din
„0
ile:
dus de i-a aratat comor
desAtena, s-a dus faima departe pină la noi
tale,
pre. tine pentru înțelepciunea și călătoriile
stule
să
ca
,
că multe ţări ai vizitat ca filosof
ţa să
diezi. Acum iată că-mi vine în gind dorin
om,
vrun
acum
te întreb, dacă ai “văzut pină
însă
N
care să ţi-se pară ţie cel mai fericit ? soLo
i, ci
nu putu să-i răspunză după gustul regelu
anul
atene
zise, după-cum şi era: Da, rege, pe
Regele rămase mirat şi întrebă :. Penmeucoz.

t
tou-ce socoteşti tu pe TELLOS ca cel mai ferici

a trăit
dintre toţi? soLon răspunse: TeLLoSs
avea coînti”an timp, cînd mergea bine statului,
-lui văzu
pii buni.şi frumoși şi dela toți copiii
u împrepentr
nepoți şi de toţi avu parte; apoi,
şi, în cele:
jurările noastre, sta destul de bine;
ț : găsi moar-.
din urmă, avu un sfîrșit foarte măre
a Ateneenilor.
tea cea mai frumoasă într-o luptă
nd cu vitejie,
cu vecinii lor,.la Eleusis, unde, luptî
îl îngropară
vespinse pe vrăşmaşi. Şi Ateneenii

e şi-l cincu cheluiala statului, acolo unde căzus

RE
stiră mult“.
pucrezind că l-o pune pe el cel
cnesus,
TELLOS, întrebă
ţin al doilea în fericire după
mai

departe:

Dar al doilea ?.... Al doilea

sOLON

la Greci.

nouă,

din

contra:

E o chestie de
În

organizaţie.

Natura grecului

0
!

ă

I) rit. PAULSEN, System der Hthik,
LII, vol. 7, p. 3,
”

.

o mei ae
si
Dea

să trăim

frumos, să lucrâm frumos şi să murim frumos
.
ind noi Elenii aducem vrunuia urări de
bine,
zicem : 25 zpăsszw, lucrează bine; iar voi ziceţ
i:
ed ăzpata, să al parte de bine, Am numit pe
TELLOs
un om fericit, nu doar că trăia în luxul şi
bel-!
şugul unei curţi regale, deşi avea şi el tot
ce
trebuie unui cetăţean întrun oraş elin ; dar
era
un om destoinic, care ştia să-şi ţie bine casa,
avea copii frumoși şi buni, oraşul lui ținea seamă
de vorba şi fapta lui, şi numele lui nu
era necunoscut nici vrăşmaşilor ţării.

_

.

Berlin, 1894, ed,
o
10

e

să petreceţi bine;

S Sa

puse alți treci. Şi ar fi mers aşa înainte indefinit, fără să vină nici-odată rindul bogăți
ilor
regelui Lidiei în scara fericirilor,
E
Frumos şi drept interpretează PAULSEN in [ticu sa 1) reticenţele mintale ale filosofului grec,
care, dacă ar fi voit să-şi spună lămurit şi pe faţă
tot ce gindea, ar fi răspuns poate nai degrabă cam
- așa: „O rege, ce înţelegem noi Elenii prin
fericire, şi ce înțelegeți voi, cei aici, pe cari
vă
numim barbari, nu este acelaş lucru, - Voă
vi se
pare un noroc bun în vieață: să aveţi multe
şi

an asi
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nu se delectează în

consumarea,

prefacerea

Şi

nată, cu trebuinţe
circulaţia materiei. E mai rafi
se aplică vorde ordine mai înaltă. La dînşii
cu piine. Hrana
bele: omul nu trăieşte numai
ă mult. Sint
materială nu-i încurcă şi nu-i ocup
iei contimporasobri. ABOUT, în descrierea Grec
satură aceşti vane, arată cu ce puţin lucru se
O bucăţică de peşte sărat, 0
meni şi astă-z.
una din memînă de măsline, o ceapă, formează
singur Englez,
sele lor copioase. Cit mănîncă un
de Greci.
ase
ero
ajunge unei întregi familii num
Beoţienii gurCei mai mincăcioşi dintre Greci,
un nume tocmanzi Şi gournes, nu se bucuraii de
cap gros.
cu
mai frumos. Beoţian era sinonim
fără a mai
Lăcomia la mîncare şi la băutură,
ai vedea
cum
ust:
vorbi de beţie, le insufla dezg

înun animal, lihnit de foame, zbătindu-se să
subghiţă, fără măsură şi alegere, bucatele. Cap

, nu se îmțive, minte ageră şi stomac încăreat
Cind te îngrijeștă prea mult. de
pacă împreună.
în regiunile
ale mincării, spiritul se coboară
gastrice.
iată
Nu să petreci bine, ci să trăești [rumos,
vieaţa
din
scopul vieţii. Să trăieşti frumos, făcînd
ca aLface
ai
cum
ia emeferă o vieaţă frumoasă,
frumos
tist o statue frumoasă. Şi să sfirşeştă
-termina, ca
vieaţa, cu un gest estetic, cum ai

didă încheiere de existenţă.

ŞI acest final trebuie să se armonizeze
cu tot
cuprinsul preţios al vieţii. Valoarea
vieţii, însă,
nu se măsoară după lungimea ei, după
-cum nică
valoarea unei opere de arlă nu se jude
că după

dimensiile ei.

Intrun spaţii mic de tabloii, cit

podul palmei, poate încăpea un cap
de operă de
pictură nemuritoare. Dintrun număr
mie de ani
se poate croi o vieață memorabilă prin
frumusețea manifestărilor ce o compun.
ȘI, or-cât de
mult ar trăi omul, şapte-zeci, opt-zeci,
noă-zeci

de ani, numărul anilor lui e mărginit. Mate
rialul

asupra căruia va lucra ca artist al vieții
este determinat cantitativ. Nu-l poate spori
indefinit.
Adausul unei vieţi viitoare, incompar
abil mai :
mare decit fondul real, adaus aşteptat
sub for-

ma, metempsihozei la orientali, sub form
a iadu-

ace
to amare

ace ee
a
=

poet, o piesă, cu oscenă înălțătoare,
care să rămină în sufletul privitorilor, ca o
impresie neştearsă de apoteoză finală. Să mori
de bătrineţe, căzind girhov la pămînt, desfigurat
de vreme, nu e estetic. Dar:să mori eroic
în Inptă,
cu forţele vieţii întinse vitejeşte, ca nişte
pinze
de corabie suflate de vint în largul
mării sbuciumate ; să dispari ca o vedenie lumi
noasă, în
toiul strălucirii tale, nimind spiritul
lumii de
scinteierea ultimului tăi moment-—iată
0 spleu-

e
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în socotelile
lui şi raiului la creştini, nu intră
etice ale geniului grec. “Cantitatea supranaturaCit ţi-a dat natura
liștă a vieţii e neglijată.
aici pe pămint, în lumea senzibilă, atit ai de
socotit ca vieață, din care să construeşti şi pe
care să întemeiezi opera, fericirii tale. Dacă nu
poți mări

existenţa

în cantitate de

ani,

aici

ori

dincolo de mormint, cu atit mai mult trebuie să
ştii şi să te silești a o creşte în calitate. Ce se
perde în întindere, să se capete, de se poate, în
adincime.
Ce concepţie limpede, zămislită în minte trează,
S'ar părea
şi clară! “Totuşi să nu ne seducă.
că nu ne rămîne, cunoscînd-o, decit s-o adoptăm
ca bază a idealului nostru de educaţie. Ii lipJipseşte însă ceva, ca să merite a fi însuşită de
E prea îngustă. Singura visufletul modern.

eaţă şi fericire, care se înțelege în considerările

De
etice ale Grecului antic, e cea individuală.
exprin
trecut
a
omului
“atunci pină azi, sufletul
perienţe culturale, cară i-ai lărgit concepţia de
viaţă şi de fericire. In or-ce caz, centrul de
gvavitate şi punctul de plecare al judecății şi
reflexiunii etice este, la moderni, viața şi fericirea, totului uman-social. Creştinismul,: prin învățătura lui morală : „iubeşte pe apr oapele tău
ca pe tine însu-ţi“

a sfărimat zăgazurile indivi-
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ara ame
e

t ozau net Vona Dntamaeae 273 Amcazare

Exerciţiul normal al forţelor vitale, încordavea armonică a funcţiunilor şi pornirilor firii”0meneşti, aşa cum se găsesc în natură individuală, aceasta voiait şi ştiaii să îndeplinească perfect de bine trecii vechi. Ceaa-ce morala cuprinde
obişnuit sub titlul de „datorii către sine însuşi
“,
se punea ca ideal al vieţii, din care, negreşit,
decurge şi idealul educaţiei.
Și cât de complect înţelegeaii dinşii cuprinsul întreg al ideii de persoană omenească ! Omul nu este
numai inteligenţă, nici numai spirit. Forţele sufletului sînt multiple, cu scopuri şi roluri deosebite ;

dee

era

IV:

DA oara
iaremi

ideală. In natura individuală trăese şi funeționează puteri, a căror tendinţă biologică trece
peste cadrul strimt al intereselor pur individuale. Ele devin, în individ, principii active ale
aspirațiilor totului social omenesc.
De glasul
şi cerinţele lor trebuie să se țină seamă, cu deosebire, în-formularea scopului educaţiei moderne.

TE

„cari daii naturalizmului etic:modern o! înfăţişare

TI XIII

dualizmului egoist şi u legat sufletele în arM0nia frăţiei universale. Simpatia omeneasc
ăa
evoluat. [n formula veche a dezvoltării Şi exercitării vieţii, ca atare, intră
azi factori noni,

a râscore gre as maia aa

II
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şi, afară de suflet, omul mai este materie.

Corpul

lui face tot aşa de mult, parte din eul lui ca şi activitatea şi achiziţiile minţii lui. Din deopotriv:
cumpănire a valorii celor doă moduri de a fi ale
fiinţei omeneşti, trup şi suflet, iese echilibrul şi
avnonia vieţii. Nimic excesiv şi excluziv, nimic
O înclinare prea
unilateral şi disproporționat.
mare spre exerciţiul spiritului saii al corpului,
diformează fiinţa omenească, o depărtează dela
Deci o
tipul ci normal şi firesc, o denaturează.
spiria
şi
egală atenţie pentru cultura corpului
tului. Cultura spiritului o daii muzele ; a corpului, gimnastica.
Gimnastica şi muza sint “cele doă principii
didactice ale educaţiei eline, corespunzind celor
doă părți ale naturei omeneşti, din dezvoltarea
cărora se obține, ca rezultat ultim, realizarea
scopului educației, dedus din scopul vieţii înseşi.
A fost acesta un moment aproape unic şi culminant în istoria, culturei omului, un moment de
echilibru delicat, obţinut de arta magistrală. şi
de simţul proporţiei cu care era inzestrat geniul grec. Puţină mişcare a lumii „istorice, şi
echilibrul delicat se va perde. Cumpăna se vi:
pleca în o parte sail alta, oscilind nestatornică.
In tot timpul Evului “medii, va.cădea greutaprivilegiată a duhului, sail
tea spre regi. unea
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sa deosebită. Cu-toate-acestea, fiind acelaş popor, aveait natural aceeaşi limbă şi aceeaşi lege saii
credinţă religioasă. Limba

şi religia

îi uniaii.

Din-cind-în-cînd, se adunai cu toţii din toate
cetăţile, or-cit de depărtate, şi făceaii la un loc:

pe en
ym is- ie
aie DIN
sa
<a a:
ce
Ea

a

mai însemnate ce ţineaii unite între ele diferitele
State mărunte ale Greciei; numai puterea de
legătură naţională a limbii şi a religiei stă,
alâturea cu jocurile -gimnastice, în astă privinţă.
Grecii, nevenind odată impreună cu toţii, ci în:
mai multe rinduri, s-aii aşezat, care pe unde apucară, în sudul peninsulei balcanice, şi îşi făcură cetăţi, deosebit, fie-care . rup .de familii
pentru sine.
Aii rămas astfel dela început Tăsleţi intre ei. Apoi ai mai găsit şi nişte locuri
muntoase înnăutrul peninsulei, iar pe țărmurile,
scobite adine de apa mării, locuri, cari îi izolatii
pe unii. de alţii şi împedecaii legăturile mai
strinse și mai dese dintre ei. Aşa că Grecii nu
formară un singur stat din capul locului, ci trăivă, despărțiți, fie-care cu cetatea şi cu căpetenia

Sea
a

ne-

cere e de
n Ta

Jocurile olimpice,

meice, istmice, corintice formati una, din legăturile

AD de

chie pe exerciţiile fizice.

aa 2

mai just, se va dovedi o nemăsurată şi nefirească
urgisire a puterilor trupeşti.. Modernitatea caută încă echilibrul perdut. _F cunoscută importanţa ce punea Grecia ve-
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sărbătorile lor religioase, petrecînd cu toţii, jucîndu-se, şi întrecindu-se la alergări şi la luptă
Astfel de jocuri publice se organizaii
dreaptă.
la început numai în Olimpia (din Elida); de aceea se numiaii jocuri olimpice. Apoi ait inceput
şi în alte locuri ; dar tot acelea aii rămas cele
mai vestite.

Cind venia

vremea lor, toate neînțelegerile şi

certurile, ce ar fi existat între cetăţile greceşti,

încetaii.

Grecii se pregătiaii de

ducă;

şi, ro-

iuri-roiuri, curgeaii din toate părţile la Olimpia.

Acolo, lingă o colină, se afla

o dumbravă,

în-

chisă cu ziduri, numită dumbrava sacră, pentrucă în ea se afla altarul.pe care se aducea jertfe
lui Joe. Imprejurul altarului erai patru temple
frumoase, dintre cari unul avea înăuntru statuea uriaşă a marelui zeii, făcută numai din aur
o
şi din fildeş.

Mai inainte de a se începe jocurile,

se

adu-

ceaii jertfe zeilor şi li se cintaii cintece; apoi,
în zori de ziuă, judecătorii aleşi a hotări meritele şi a împărţi premiile, dedeaii semnalul. Cei
veniţi spre a concura se pregătiaii să se iea la
intrecere ; iar mulţimea, venită să privească şi să
aplaude, se grăbia să-şi lea locurile.: Alergările

începeaii.

Cel mai-iute de picior, care

ajungea. -

mai repede la țintă, era: salutat de popor cu stri-
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găte de admiraţie şi cu aplause nesfirşite. Se
întrebaii cu toți cine e ? al cui este? de unde

ee

şi

II

lui

SiSD

părinții

a a
n ST

pentru

maia:ama

cinste

Tre MEI de Nae
ea percaa ma
IS aia
a

mare

AI

este ? Și era

pentru oraşul unde se născuse. Intrecerile ți- neaii astfel cinci zile în rînd. La sfirşit se împărțiaii premiile. Invingătorilor li se dedea cite
o coroană de ramuri de măslin sălbatec, tăiate
“cu un cuţit de aur din dumbrava stintă. Cind
li se punea coroana pe cap, se spunea cu glas
tare, să andă toţi, cum îi chiamă pe ei, cum se
chiamă tatăl lor şi cetatea lor natală. Bucuria
era la culme.
O coroană de foi de măslin nu
eva vre-o bogăţie ; dar nu pentru cişti se luaii
Grecii la întrecere, nu pentru daruri bogate, ci
pentru onoare şi pentru glorie. Coroana o păstraii, ca pe nişte moaşte sfinte, toată vieaţa, şi
prețuia în ochii lor mai mult decit ori-ce comoară de aur,
|
Cind se întorceaii învingătorii acasă, ce primire, ce triumf! Renumele lor înalțase renumele orașului lor natal. De aceea, locurile de
onoare în teatru şi pretutindeni, lor li se dau;
pe unii îi întreținea oraşul. toată vieaţa pe cheltuiala sa ; altora le ridica şi statui.
La inceput, întrecerile dela Olympia se făceait
numai în alergare;. după cit-va timp a început
treptat să se mai adauge, una cite una: ba să
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se întreacă cine e

mai

tare

la

luptă

dreaptă,

ba cine sare mal bine, ba cine aruncă. lancea
ori discul mai departe, ba cine călărește mai
frumos,

ba cine mină

mai

cu

meșteșug

tun

cu doă roate tras de patru cai, învirtindu-l
Mai tirziu,
loc, împrejurul unei columne.
inceput să vină la jocurile astea de întrecere
poeţii. Cînd se odihnea lumea, de alergări
lupte, în pauze,

ori seara,

după

frămintările

car

în
ail
şi
şi
7i-"

lei, se Iuaii şi ei la întrecere: îşi recitaii poeziile. Cel mai aplaudat, care spusese oră cintase
poezii mai frumoase, ciştigu premiul.

V.
Dar ce pare în adevăr caracteristic pentru felul culturei grece, este că exerciţiile fizice,
cari formatii temeiul sărbătorilor de înfrățire naţională, se ridicaii, în -mintea şi concepţia gvecului, după-cum vom vedea, la importanţa unui
cult, aproape; prin ele se obținea un mare bun
în sine: forţa şi frumuseţea corpului.
- Şi la, aceasta trebuie să adaug altă notă caraeteristică : Nici cultura spiritului nici a cor-

pului nu se.tăcea în vederea unui profit, a unei
cariere ; ci în mod liber şi dezinteresat, numai pentru plăcerea de a pune în exerciţii

for-

i
|
|
|
i

_Şa

după-cum

PLATON

considera

a învăţa ştiinţa pentru practică.

ca

0

profanare

Să cauţi ade-

vărul pentru folos? O înjosive mercantilă a ştiinţei. Iubirea sinceră de adevăr e cea dezinteresată, cînd faci ştinţă pentru ştiinţă.

VI.
_Natnră de artişti! Găsim dovada or-unde
vom căuta-0. O găsim, mai întii de toate, în
acel simţ intim al pvoporţiei, în acel instinct al
măsarei, în acel eriteriii înnăscut al „clasicităţii“
7.
» care călăuzia desfăşurarea spiritului grec în toate

za
a ee
og
aere

In ce priveşte

mata aaa

nuze.

aaa re

pentru

do Nae a

amuzament,

Zi ae

pentru

“deprinderile corporale : pentru frumuseţea corpului, pentru întărirea şi abilitatea, pentru armonia şi ritmul mişcărilor. Deci această dezvoltare nu era un mijloc, ci un scop. Cind s'a
ivit în Grecia pentru întiia oară profesori cu
plată, spiritul şi conştiinţa tradiţională a Greciei s-a simţit jignită. Era o profanare, tot a-

e A aan

țele psiho-fizice complecte. :Se ocupa grecul libee şi cu danțul şi cu muzica şi cu poezia şi cu
retorica şi cu sculptura şi cu gimnastica.
Insă
toate acestea nu pentru o profesie, nu ca să devină muzicant, dănţuitor, ete.; nu spre a profesa
în schimbul unui profit, ci spre a trece timpul,

aa
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manifestările, ferindu-l. în mod spontan de „prea
mult“, ținîndu-l totdeauna în linia de mijloc a
potrivirii juste. In această privinţă, natura subiectivă pare a fi o oglindire a naturei obiective
înconjurătoare. Natura înconjurătoare nu se înfăţişa Grecului în nimic „prea mult“. Nici munţi
uriaşi, nici „fluvii prăpătioase, nici mare neţărmurită : de pe mal se vedeaii insulele apropiate;
de

pe o insulă,

se zăria

țărmul

Nici păduri adinci, nici codri

celei următoare.

-

înfiorători : nişte

dumbrăvioare de palmieri, plantate parcă inadins
de un artist pentru impodobirea peisajului.
- Măsură vedea grecul in toate din prejurul
lui ; şi o simţea şi în sufletul săii, ca o trebuinţă firească. Ce armonie între medii şi indi-

vid ! Ce simpatie. organică între suflet şi natură !
Proporția şi măsura

în concepțiile

cele

o găsim la Greci pină şi

mai abstracte, filosofice. De

exemplu în morală. Ce e virtutea ? O medie proporţională între doă extreme, între doă defecte.
Curajul, o medie proporţională între laşitate şi temeritate ; cumpătarea, o medie între doă excese, între abuz şi complectă abstinenţă. Şi acest geniii,
ce privea totul prin categoria măsurei,il vedem .
dezvoltînd întiia oară ştiinţa
- armoniei, a nu-

merilor: geometria prin Eucuo, aritmetica
prin PITAGORA; Îl.vedem concepind universul
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ca ceva alcătuit din proporţii şi

măsură,

13"

ca

o

armonie ; îl vedem dezvoltind muzica, astronomia, ca derivate ale matimaticei. Şi unde găsim cugetători cari să ajungă la atita rafinare
în concepția măsurei, pînă a vedea în toate nu-

mere, ca Bleaţii,

cană puneaii

fondul

lucrului

în număr?

mai intii

practica educativă a

poporului grec şi apoi ideile teoretice de. pedagogie ce s-aii ivit în reprezentanţii cei mai
înalți ai acestui genii atit de strălucit.

a

tive, vom arăta

DER

cite alcătuiri sufleteşti din cite a arătat istoria
omenirii pină azi.
Nu mai incape îndoială că vom găsi in cultura acestui popor exemple multe de invăţat şi
imitat, în ce priveşte şi concepția de vieaţă, şi
alegerea mijloacelor pentru realizarea idealului
vieţii. Și, în vederea acestui ideal al vieţei, în
scopul realizării lui, a contribuit la Greci, ca la
ori-ce popor, ca mijloc de căpetenie, educaţia,
formarea individului în mod intenționat prin
influenţe sistematice asupra facultăţilor lui fizice şi psihice.
Vom vedea cari aii fost mijloacele lor educa-

a.“

“Astfel e natura acestui popor; astfel e organizaţia armonică şi echilibrată a celei mai feri-

„Prelegerea
EDUCAŢIA
I. Mijloacele

senerale
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LA GRECI.

pentru educaţia

armonică,

a tru-

pului și sufetului: gimnastica, muzele, orhestriea.
II. Gimnastica. Exerciţiile fizice, jocurile in onoare,
încă de pe timpul lui omen. Un citat din Odiseea —Din .
moravuri,

jocurile

se organizează

în instituţii

de Stat;

mai întăi la Sparta.
.
" TII. Educaţia la Spartani,coniliţionată de trebuinţele
publice ale statului.— ricuna.
IV. La Atenecat—Gimnaziul.

”

I.

Să cătăm a ne da seamă cumait reuşit Grecii
să formeze acei oameni aşa de armonic dezvoltați
şi-n ce priveşte corpul şi-n ce priveşie spiritul.
Mijloacele de educaţie sufletească şi corporală le
găsim organizate în doă-trei instituţii principale.
Pentru corp sait pentru educaţia trupească să:
sim gimnastica; pentru educaţia sufletului gă- “
sim toate artele, cuprinse sub titlul general de

Ceva din

gimnastică

şi mimică,

apoi

II.
Gimnastica avea de scop la Greci, aceea-ce
tvebue să aibă de scop ori-ce exerciţii fizic:
întărirea corpului şi agilitatea lui. Ca un rezultant al acestor doă efecte, urmează armonia,
ritmul mișcărilor şi grația generală a corpului,

|

Incă din timpurile omerice întîlnim la Greci
preocupaţia serioasă de exerciţii corporale. Pe
timpul Iui OMER, exerciţiile nu sint organizate
“în instituții de stat, dar sînt intrate în mora-

Doe
..
me a
e
a

a

II
aaera

Ir see

- îs

mi

muzica,

strins legată cu poezia, făceait parte integrantă
din -orhestrică.

frumuseţa fizică a formelor.

sama

ocupațiile muzelor.
In ocupaţia muzelor intrait
nu numai artele propriii zise, dar şi ştiinţa.
Intre muze şi gimnastică găsim o altă instituție intermediară, împărtăşind atit caracterul educaţiei fizice cit şi al educaţiei spirituale, anume orhestrica sait arta danţului. In arta
danțului se află la origine, întrunite, pe lingă danţ, poezia, muzica şi mimica, arta de
a exprima prin mişcări, gesturi, prin întreaga
înfăţişare a corpului, sentimente, gîndiri anumite. Orhestrica era deci un complex de arte.

e i

159

aa
E

la Greci.

iz 9 de Na ra

Prelegevea IN. Jeducaţia

160

Partea I.

Istoria pedagogiei lu cei vechi,

vurile Grecilor. In cartea AXSIII din /Hiadu
puteţi vedea. descrierea jocurilor de întrecere
ce s-aii dat în onoarea lui PATROCLE: alergări, întreceri cu carele ori pe jos, pugilat, etc.

Astfel de jocuri eraii în onoare, şi omul ce n-ar
fi fost în stare să se întreacă, într-unul din aceste exerciţii, era privit ca inferior, ca incult.
Ca să vedem cit de înrădăcinate eraii aceste
deprinderi şi ce mare importanţă dedeaii Grecii
acestor manifestări fizice, să citim din Odisea,
cîntecul VIII, (versul 97 sqq,) şi vom vedea
jocurile de întrecere ce s-aii dat în onoarea lui
ULISE,

”

Ulise, ca să nu-şi trădeze durerea,
sese capul în manta şi plingea.

aLciNot
tragă,

îl zăreşte plingind şi,

.

îşi

ascun-

ca să-l dis-

se adresează cătră fruntaşi, zicîndu-le:

— „Ascultaţi, fruntaşi şi sfetnici ai Pheacienilor, acuma ne am săturat inima de măncarea cea
de opotrivă şi de lyră, care este tovarășa strălucitului ospăț; de acum dar se eşim şi să cercăm toate jocurile, ca străinul cînd s-ar întoarce
acasă,

să

povestească prietinilor săi,

cit

între-

cem pe. cei-l-alți şi la lupta cu pumnul și la
lupta dreaptă, şi la sărituri şi la picioare.
Ast-fel zicînd, merse înainte, şi ei îi urmati,
Crainicul dar spînzură de' cuiii duioasa Işră, şi
luă de mină pe Demodoc "şi-l scoase din palat, şi-l: ducea pe aceeaşi cale, pe care mergeai

Prelegerea IN. Educaţia

la Greci.

161

Şi cei-l-alţi fruntaşi ai Pheacienilor ca să privească jocurile. Se porniră
dar să meargă la
adunare, şi după ei urma mult norod, cu miile.
Incepură dar să se scoale tineri mulți şi voinici.
Se sculă Acromeii şi Ocyal şi Elatreii şi Nauteii
şi Prymneii, şi Anchial şi Eretmeii şi Ponteii şi
Proreii şi 'Thoon şi Anabesineit şi Amphial, fiul
lui Polynei Tectonida; se sculă şi Euryal cel de
opotrivă cu omoritorul de oameni Ares, şi Naubolide, care după nepătatul Laodamant, era cel
mai frumos dintre toți Pheacienii şi la chip și
la trup. Se sculară şi cei trei fii nepătaţi a lui
Alcinoii, Laodamant şi Aliii şi Clytoneii cel de o
potrivă cu zeii. Și ei mai întiiii se cercară la picioare; se întinseră dar drumului de la semnul
- de pornire, şi toţi împreună zburaii cu grăbire,
colbăind prin cîmpie. Dintre ei dar cel mai bun
la alergare era nepătatul Clytonei. Și cu cit catirii merg înaintea boilor, cu atîta el alergind
înainte ajunse la pupoare, iar ei rămaser:
înaDoi. Fi apoi se cereară şi la trinteala cea duveroasă ; în aceasta iarăşi Euryal întrecea pe toţi
cei mai virtoşi, Iar la săritură cel mai tare dintre toţi era Amphial.
Iar la disc cel mai tare
dintre toţi era Elatreii, iar la lupta cu pumnul
Laodamant, bunul fiii a lui Alcinoii.
,
Dar după ce toţi îşi înveseliseră inima cu Jocurile, le zise lor Laodamant, fiul lui Aleinoii:.
— Haideţi, prieteni, să-ntrebăm pe străin, dacă
ştie şi a învăţat vre-un joc; căci nu este răi
nici la chip, nici la şolduri, nică la pulpi, nici
Sus la amindoă minile şi la ceafa sa. cea ţapănă şi la spinarea sa cea mare; nici chiar ti„Mereţă nu-i lipseşte, dar a fost zdruncinat de
multe rele. Căci nu cred să fie alt-eeva mai răi
1:
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decit marea ca se zdruncine
ar fi şi prea tare.

pe un om, chiar dacă

Şi 1ui, pe de altă parte, îi răspunse Euryal şi-i

zise :
— Laodamante, foarte cum se cade ai vorbit
vorba aceasta. "Lu acuma dute şi-l pofteşte şi
spune-i vorba.
Tar fiul cel bun a lui Alcinoii, cind.auzi a'ceasta, se dusă şi stătu la mijloc şi zise cătră
a
Odysseil :
— Ian aide şi tu, tată străine, cearcă din jocură, dacă cum-va ştii vre-unul. Dar trebue
să ştii ceva jocuri; căci nu-i mai mare slavă pentru un'om pînă cînd trăeşte, decit aceea ce face
cu picioarele şi cu miînile sale. Dar aide cearcă,
şi-ţi risipeşte grijile din suileţ. Jar drumul tăi
n-are se mai intirzie mult,: ci acuma şi corabia
îți este trasă în mare şi tovarăşii-ţi sînt gata.

— Şi lui văspunzind,

îi zise

mult

iscusitul

|
Odysseil:
— Laodamante, de ce mă îndemnați la aceste,
civtindu-mă ? Am în minţile mele griji mai multe
decit jocuri; care mai înainte am suferit foarte
multe şi multe am răbdat, iar acuma şăd în adunarea voastră, avind trebuință de intoarcere
acasă şi rugind pe craiii şi pe tot poporul.
Tar lui, pe de altă parte, îi răspunse Euryal
şi-l ocări pe faţă:
— Ai drept, străine, căci nici nu te iai de
vre-un om care se pricepe la nişte ast-fel de jo-

curi,

precum sînt multe între oameni,

om, care umblind într-o
de vislaşi, este mai maie
sînt şi negustori şi ţine
grijeşte de merinde şi de
nu sameni a luptător,

ci de un

corabie cu multe bănci
peste corăbierii, cari
socoteala mărfii, și înciştiguri ripitoare; nică
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Și mult iscusitul Odysseii, uitîndu-se chioriş la,
dinsul, îi zise:
Ne
— Prietene, n-ai vorbit frumos; sameni a om
nesocotit. Ast-fel zeii nu dai toate darurile la
toţi oamenii, nici chip, nici niinte, nici darul de

ce aa
Lo.

și m-ai aţițat, vorbind.
- Zise şi cu mantana sărind, luă un dise mai
mare şi mai gros şi nu mai puţin țapăn decit acela, pe care-l aruncaii Pheacienii, măsurindu-se
între ei. Pe acesta dar invirtindu-l, l-aruncă din
țapâna sa mină şi peatra zbirnăi ; şi de repejunea petrei se pituliră la pămînt Pheacienii cei
cu visleie lungi, bărbaţii cei vestiți în corăbii;
peatra uşor fugind din mînă, zbură pe deasupra

n.

cerea din jocuri, căci vorba ta mi-a mușcat îni-

ma

eta

cerea tristelor valuri.
Dar şi ast-fel, deşi am suferit multe rele, voiii

PA

am suferit şi în războaiele cu oamenii și în tre-

. a ..

vorbă ; căci unul este mai slab la chip, dar Dum-

nezăii îi împodobeşte fața cu vorbe, şi cei-l-alţi
se nită Ja el cu plăcere; iar el vorbeşte fară să
se-ncurce cu o sfială Dlindă, şi străluceşte între
cei adunaţi, iar'cind umblă prin oraş, oamenii
se uită la el ca la un dumnezăi.
Altul iarăşi
la chip este deopotrivă cu nemuritori ; dar nicio plăcere nu întovărăşeşte vorbele lui. Aşa şi
ţie, chipul-ţi este foarte frumos şi nici Dumnezăii n-ar putea să-l facă alt-fel; de minte însă
eşti o lepădătură.
Mi-ai aţiţat inima, în iubitul mei piept, vorDind nu după cum se cade. Ei însă nu sint agiamiit la jocuri, după cum spui tu, ci cred că
eram între cei dintiiii, pînă cînd mă încredeam
în tinereţa mea şi în miinile mele. Acum însă
sint cuprins de-nenorociri şi dureri; căci mult
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semnelor tuturora. Şi Athena, asămănindu-sela
trup cu un om, puse semnul, şi-i zicea şi-l numea.
— Şi un orb, străine, pipăind, ţi-ar putea deosebi semnul; pentru-că nici-decum nu este a-

mestecat cu mulţimea, ci cu mult cel întiii.

“Lu

dar nu te teme pentru acest joc; nimene dintre
Pheacieni nu-l va ajunge, nici nu-l va întrece.
Ast-fel zise; iar dumnezeescul Odysseii, cel
mult îndrăzneţ, să-nveseli, bucurindu-se că va
vedea în adunare un tovarăş bine-voitor. Și a-:
tuncă

începu

să vorbească

cu.multă uşurinţă în-

tre Pheacieni:
— Pe acesta ajungeți-l acuma, tinerilor, Indată apoi cred că voiit arunca şi altul saii atita
sail încă mai mare. Iar dintre cei-l-alţi pe oricine-l îndeamnă inima şi sufletul, vie aici să cerce, pentru-că prea m-aţi miniat, sai la lupta cu
pumnul, saii la trinteală, sait la picioare, nu mă
țin mare nici-decum, vie ori-care dintre Pheacieni, afară numai de Laodamant; căci el îmi este
gazdă: cine s-ar lupta cu gazda sa? Negreşit
fără de minte şi om de nimica este acela, care
s-ar măsura la jocuri cu gazda sa într-o ţar:
străină căci trebile sale numai îşi strică. Dintre cei-l-alţi însă nu fug chiar de nimene, nici
su-l desprețuesc, ci vroese să-l văd şi să mă
“măsor

cu el pe faţă.

Căci

cite jocuri

sint între

oameni, la nici-unul nu sint răi. Ştii bine să
mânuese. arcul cel bine răzăluit ; şi aşi fi cel întii care aşi nimeri pe un om, dacă aşi da cu
aveul în mulţimea oamenilo duşmani, chiar şi
dacă foarte mulți tovarăşi ar sta lingă mine, şi
In adevăr
ar nimeri bine cu arcul la oameni.
numai Philoctet mă întrecea. la arc în ţara Troienilor, cînd noi Acheii dădeam cu arcul. Iar din-
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tre cei-l-alţi oameni, ciţi acuma sint “pe pămint
şi mănincă pine, zic că eii sînt cu mult cel mai
tare. Cu oamenii de mai nainte însă nu voii să
mă măsor, nicicu Ercule, nici cu Echalianul EuTyt, cari chiar şi cu nemuritorit se măsurat
la are. .
o
De uceea chiar şi îndată muri marele Euryt;
şi nici n-ajunse pină la bâtrinețe în palaturile
sale; căci mâniindu-se Apollon îl omori, peatrucă-l poftea să se măsoare la are, Și ci lancea
dail atita de departe, cit nu poate cu săgeata să
dea un altul. Numai Ja'picioare mă tem să nu
mă-ntreacă vre-unul dintre Pheacieni; căci foarte
urit m-am domolit:în multele valuri, pentru-că
n-aveam destulă mâncare în corabie; de aceea
mi S-aii tăiat iubitele mele picioare;
- Ast-fel zise; iar ei toţi rămaseră miţi de, tă-

cere.

Numai însă Aleinoii îi răspunse şi-i zise:

— Străine, fiind-că cele ce vorbeşti între noi
nu Sint lucruri neplăcute, ci vroeşti să-ţi arăţi

bărbăţia

care

te insoţeşte,

miniat

pentru-că

a:

cest om te ocări, eşindu-ţi înainte în adunare,
fii încredinţat că nici-un muritor, care ar şti să
gindească drept în minţile sale, nu ţi-ar despreţui bărbăţia.
.
Dar aide acuma, ascultă vorba mea, ca să spui
şi la vre-un altul dintre eroi, cînd ai petrece la

masă în casele tale, lingă nevastă-ta şi copiii tăi,

aducindu-ţi aminte de darul nostru, ce fel de lucruri ne dă şi noiiă Joie necontenit încă din
strămoşi. Căci nu sintem pumnaşi vestiți, nici
luptători, ci alergăm iute cu picioarele şi sintem
cei mai buni în corăbii şi tot-deauna ne plac ospățurile şi chitara şi jocurile şi straie schimbate
şi băi calde şi paturi calde. . Dar aide, ciţi sîn-

166

Partea

1.

Istoria pedugogiei

la cei techi.

teți cei mai buni jucători dintre Pheacieni, jucați ca să aibă se povestească străinul la prietenii săi, cind s-ar întoarce acasă, cu cit. întrecem pe cei-l-alţi la plutire şi la picioare şi la
joc şi la cîntec. Să meargă dar îndată cine-va

şi să aducă lui Demodoc duioasa

Iyră, care

află unde-va in casele nvastre.
Ast-fel zice Alcinoii cel de o potrivă
şi crainicul

se porni

duivasa

să aducă

șe

cu zeii,
Işră

din

casa craiului. Iar cei zece aleşi dregători ob_şteşti, cari puneait la cale toate cele privitoare
Ja jocuri, se seculară toţi şi neteziră locul de joc
şi largiră frumoasa adunare.
Veni.şi crainicul de pe aproape, aducind lui
Demodoc duioasa Iyră. Acesta dar se puse la.
mijloc ; iar în jurul lui se sculară şi se așăzară
flăcăi în Hoarea tinereţei, pricepuţi la joc, şi începură să bată din picioare hora cea dumnezăiască ; iar Odysseii privea mişcările sclipitoare
ale picioarelor şi se miră în suflet »).
Din acest citat se vede marea însemnătate ce
puneaii Grecii pe exerciţii fizice şi.pe jocuri. Și
încă, pînă în epoca lui OMER, jocurile se practică de popor numai ca: pornire liberă, păstrată
de obiceiuri, intrată în moravuri. -Se înjghebează
în onoarea vr-unui oaspete, vr-unui mosafir; la
sărbători, în onoarea vr-unui eroii mort în luptă.
“Dar, puţin cite puţin, se organizează în institu1) ouen, Odyssea, traducere în proză de

Jaşi, 1S16 ;.paz. 8 <q.

E

1. CARAGTANI,

,

Prelegerea

ţiide stat.

Și,

IX.

Iducaţia la Greci.

acela

dintre

statele

167

greceşti,

care dete mai de timpuriit o întocmire însemnată
jocurilor şi exerciţiilor fizice, a fost Sparta.

ŢII.
Dacă ne amintim împrejurările istorice, în
cari se aflait războinicii Dorieui în sudul. Peloponezului—înconjuraţi de duşmani, trăind ca biruitori, puţin numeroşi, în o ţară plină de vrăjmaşi Divuiţi, dar încă doritori de neatirnare—înțelegem numai-decit pentiu-ce trebuia să se or-

ganizeze sistematic

mai întii, la

dinşii, mijloa-

cele de întărire a corpului şi a bărbăţiei erdice.
Spartanii trebuiaii să stea vecinic gata de
luptă, ca nişte soldaţi în taberele de războiil.
Aceasta era condiţia lor de vieață naţională.
'"Prebuiaii or să fie organizaţi milităreşte, or să
piară. Şi nu numai o parte din naţiune să fie
armată, ci tot poporul.

Ce alt mijloc poate dicta instinctul de conserrare unui popor mic, închis de toate părţile de
duşinani, pe cari şi i-a făcut singur or i-a primit
dăruiţi de soartă? decit acesta: să fie militar
dela mie pină la mare, vecinic armat, gata de
Inptă, şi or-ce ocupaţie deosebită ar impune
indivizilor, în parte, diviziunea muncei sociale,
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toţi să aibă în comun o îndeletnicire obştească:
armele. Popoarele mici, dacă vor să trăiască,
trebuie să fie, mai intit de toate, popoare-armate.

Atunci,

ca şi

acum.

Azi,

desigur,

pe

lingă războiul ucigător al săbiei şi glonţului,
s-a întețit şi războiul economic al aurului, care
îţi lasă vieaţa, dar îţi iea neatirnarea şi demnitatea. In contra noului pericol, popoarele mică .
moderne mui trebuie să se pregătească şi în alt“tel: să fie, pe-lingă popoare-armate: armate
muncitoare,
- Necesitatea de Stat a luptei fără răgaz a dat
direcția și tonul întregei vieţi politice, tuturor
manifestărilor publice la Spartaani.
Potrivit cu
scopul conservării naţionale, s-ail organizat şi
reglementat drepturile şi datoriile şi activitatea
cetăţenilor cu privire la avere, la viaţă, la căsătorie, la, educaţia copiilor.

Numele lui Licunc (cam pela

950 a. CL) e

legat de legile cari ai cirmuit vieaţa politică
şi socială a Spartanilor din cele mai vechi
timpuri.
|
“Legenda spune că, voind să. se prepare mai

bine pentru sarcina măreaţă de reformator, şi legiuitor al ţării sale, LiCURG, fiii de rege, bărbat înţelept şi cinstit, plecă în străinătate, spre.
a vizita şi studia aşezămintele și legile altor

lu (reci.
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țări mai vechi decit Sparta și a lua dela ele
pilde şi învăţăminte: Astfel călători eltimp de
10 ani prin Asia-Mică şi prin insula Creta.
-In legile ce dete ţării sale, Licunc voi să
facă să nu mai fie aşa mare deosebire de avere între

cetăţeni.

El-înţelese

că,

dacă

Tai

Ieducaţia

i

IX.

De pa

Prelegevea

în-ţara

sa unii vor fi prea bogaţi, iar alții n-or avea ce

minca, o să se întimple fel-de-fel de

turburări,

de asupriri şi răzvrătiri, şi cetăţenii n-or să fie

uniţi, deci statul va fi slab şi faţă de pericolele'din
afară. De aceia, împărţi pămîntul în-părți egale; dînd la toţi . Spartanii la fel cite-o .bucată de

- Nimeni

wavea

dreptul

să-și

înstrăineze

Apeninii

pămînt, şi tot cam uşa şi periecilor 1).
pă-

mult

pentru

bereze,

Periecii

eraii ţărani

liberi,

cari

plătiaii

biruri

foarte mari şi cu'tuate acestea nu iveaii drepturi: politice; nu puteaii lua parte la adunările Spartanilor.

sare ss
7 Da
DI

loţii eraii acei Ahai, cari se luptaseră mai

neatirnarea lor. Ei deveniseră robi, proprietate a stutidui spartan, împărțiți pela diferiţii cetăţeni ai Spartei,
cari aveuii dreptul să-i pună la or-ce fel de munci, dar
nu crâii stăpini pe vieaţa lor şi nu puteai nici să-i Ii-

[îm

1) Spartanii avuseră lupte cu Ahaii pentru ocuparea
locurilor. Ahaii, parte ai fugit, parte ai rămas: supuşi
şi rubiţi sub numele, unii de JIiloţi, alţii de Perieci. Hi-

aer
III ZII

o

TR

mintul, viuzindu-l
ori dăruindu-l; şi, ca să
nu-şi risipească nimeni averea în ospeţe luxvase,
s-a hotărit ca toți cetăţenii să minînce la un loc
la o masă comună, din aceleaşi bucate, . contri-
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Vuind fie-cave cu partea sa la cheltuiele mesei.
Bucatele eraii foarte simple.
Se obicinuia mai

ales un fel de zeamă neagră,

gătită

din

carne

fieartă în singele animalului şi dată cu sare și
cu puţin oţet... ca să o facă mai gustoasă. Dar
aşa, de gustoasă era, zeama asta neagră a Spar-

tanilor, încit nici-un străin nu se putea impăca cu
ea. "Tocmai asta dorea şi LICURG, să nuse poată
lipi străinii de ţara lui. Pină
cuseră şi se perindaseră prin
de negustori străini, aducind
luxul, dar şi obiceiuri de traiii.

atunci prea treSparta tot felul
cu ei nu numai
leneş şi moleșit.

LICURG S-a gindit că viitorul ţărei lui

va

fi

asigurat, numai dacă s-o îngriji mai ales de
creșterea copiilor şi de formarea, tinerimii. Ce-

ea-ce trebuia mai întiiii de toate, era să se facă din
Spartani oameni voinici şi viteji, sănătoşi.şi curajoşi la luptă, aşa că-duşmanii.
să-i ştie de frică.
De munca cimpului şi de meserii s-or ocu-

pa periecii şi robii.

Spartanii, insă, să fie şi să

râmie oşteni vinjoşi şi îndrăsneţi, răsboinici şi
fără teamă de dureri şi de moarte.
De aceea,

cum

se năştea vr-un

copil

schilod, se

arunca

pe muntele Zuiget, ca să se prăpădească ; iar pe
ceilalți îi încereaii mai întii, dacă sint sănătoşi
or nu, scăldindu-i intro baie de vin tare. Nu-
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mai cei-ce vor scăpa cu vieaţă din o astfel de
scăldătoare, merită să trăiască şi să fie crescuţi.
„Aceştia rămineaă, pină la 7 ani, în paza şi îngri-

jirea mumelor, cari trebuiaii să nu-i cocoloşească,
să na-i facă plăpinzi, ci să-i poarte şi vara şi
iarna tot cu un fel de îmbrăcăminte şi să-i deprinză a văbda de frig şi de căldură, spre a se
întări. Apoi trebuia să-i înveţe de mici cu mincarea simplă. Dacă vre-unul avea prea mare
poftă de mincare, i se recomanda să-şi complecteze porţia din furat, dar să nu fie prins. Cind

că

a

rotului.

Cite-odată, ca să-i deprindă cu nevoile,

nu le da nici să bea nici să mânince mai multă
vreme ; şi ei se întreceaii intre ei: cine poate să
rabde mai mult. Alte ori, din nimica toată, ba
chiar din adins, îi loveaii cu vergeaua or cu bi-

aia

ci

O IE

că a furat,

fost prins.
“
Cind împlinea copilul şapte ani, era luat dela
părinţi şi ereseut la- un loc cu toţi copiii de seama
lui, luaţi asemenea dela cei-lalţi cetățeni. Acolu
trâiaii şi se jucaii intre ei ca nişte fraţi. Toată
ziua alergaii, săriaii,se luaii la luptă, făceaii
gimnastică.
Umblaii îmbrăcaţi uşor, desculți şi
cu capul gol, ca să se intărească. “Noaptea dormiaii afară.pe paie, fără aşternut şi fără învelitoare. Ziua trebiiail să se scalde în apele Eu-

O

îl prindeaă, îl băteau, nu
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ciul, ca să-i înveţe cu durerile. Băieţii se intreceaii care

mai

de care

iele, fără să plingă,

multe

nu-

fără să scoată nici-un

să sufere

mai

ţi-

pet, fără să facă nici-o strimbătură or vre-un
gest de durere.
La virsta de 19 ani tinerii Spart ani, astfel educați,

întraii în

armată,

în care

serviai

pină

la virsta de 60 de ani. La 30 de ani se căsătoriaii;; nu mincaii cu nevestele la un loc, ci acestea mincaii acasă cu copiii, iar bărbaţii la
masa comună. Ca militari, se pregăteaii mereii
de bătaie, de credeai că toată Sparta nu e decit
o tabără saii o mare cazarmă.
Se privia cu
ochi buni ca aceşti tineri militari să facă noap-

"tea cite-o excursie de vinătoare

omenească,

să

ucidă sclavi, ca să se învețe a omori omul fără
frică.
Un fel de manevre singeroase.
Cind venia vremea să plece la răsboiii, apoi atunci era
toată lumea a lor, de bucurie. Asta aşteptait şi
ei. Veseli, cu coroane pe cap, gătiţi ca de sărbătoare, în haine roşii, ca să nu se cunoască singele cînd or fi răniţi, zburait la luptă,în .zgomotul surlelor saii al buciumului.
Nu. ştiait
ce va să zică a se da îndărăt dinaintea vrăjmaşului,
Mumele, cind le dădeaii scutul.la plecare,
le ziceaii numai atit: „Gu el, saii pe el!.

- Și femeile eraii voinice, căci şi fetele eraii edu-

113

cate tot ca Dăieţii, numai în jocuri şi alergări, săritură, aruncări cu lancea. Astfel, copiii Spartanilor, născuţi din mume sănătoase şi din taţi
puternici, apoi îndemnați şi obligaţi mereii la dezvoltarea forţelor trupeşti, ajunseră cu timpul cei
mai viteji şi mai luptaci oameni din. tot Peloponezul.
|
|
Despre partea spiritului, copiii Spurtanilor nu
căpăta

multă

învăţătură.

Eraii învăţaţi

ne pei
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doară

să fie modeşti, să respecte pe bătrîni şi să .vorbească scurt şi en înțeles. De aceea a şi rămas
de atunci

pină

azi zicătoarea :

cutare

cuobește

femeile

cele

mai

frumoase.

ST

Exerciţiile gimnastice ale. Spartanilor tindeaii,
cu cea mai mare minuţiozitate, să întărească şi
să dezvolte toţi muşchii corpului. Astfel, am vă- .
zat în pasajul citat din Odissea cum Feacienii
analizaii fis-care parte a corpului lui vise, admirindu-i braţul, pulpele, gitul, ceafa, umerii.
“Poate evaii cu intenție dezvoltate prin anumit
exerciţii. Aşa se proaucea admirabila armonie a
corpului lor. xeNoFoN, vorbind de Spartani, spune
că ei sint cei ma! sănătoşi din toţi Grecii; şi că
printre ei se găsesc barbaţii
cei mai frumoşi şi

IRI

laconic>, adică scurt şi cuprinzător.
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IV.
La Spartani găsim dar, încă din vreme, organizate sistematic exerciţiile. corporale ; şi, la întiia Olimpiadă, ele apar deja întocmite gata,
Decind apoi a inceput obiceiul jucurilor publice
naționale şi întrecerile de tot felul între toţi
Grecii, în întruniri regulate; decînd ai început
jocurile olimpice, pitice, istmice, nemeice, corintice, exerciţiile s-ait întins pretutindeni, unde era
un oraş grec, şi deveniră instituţii de stat. Exerciţiile fizice, dintre cari cele mai obişnuite eraii
alergările, fie pe jos, oră cu carul, intreceri de
aruncare cu lancea, arcul, saii întreceri de săritură, ori de luptă dreaptă, ori cu pumnul (pu-

gilatul), se ridicaii la 21 feluri

deosebite

şi

a-

jung treptat, treptat să fie patronate şi îngrijite

de stat. Statul însuşi iea în îngrijirea sa specială educaţia fizică a tinerilor, încă mai înainte
de a se ocupa de educaţia intelectuală. Gramatica, muzica, tot ceea ce intră în educaţia spiritului, s-a lăsat la început în sarcina şi grija par-

ticulară a familiei.
|
„s S-aii instituit astfel gimnazii pentru educaţia
fizică, pentru gimnastică ; şi după cit-va timp se
găsiait gimnazii în toate vraşele Greciei. Prezenţa unui gimnaziii într-un oraş, era semnul că

ciţii la ore regulate şi mult; se cerea

vească mușchii cu apă rece;

să

să se ferească

întă-

de

escitaţii; să păzească'o abstinenţă îndelungată,
Poată această gimnastică dietetică ducea la un
rezultat strălucit, la producerea acelor modele

a-i

e=
îi Papanasi TI RE

Se cerea o muncă de exer-

SSI

la un regim sever.

DDIII
DI

oraşul era Grec (TAiNE). In Atena, pela 700 a.
Ch. se întemeiază cel întîi. In timpul lui soLON se găsiait vre-o trei gimnazii mari și alte
cite-va mai mici. Aci tinerii îşi petreceaii timpul
dela 16—18 ani, aci se adunaii cetățenii, ca să se
întilnească, să stea de vorbă, să privească jocurile de întrecere ale tinerilor, La mijlocul acestor
gimnazii, de ordinar de formă patrată şi aşezate
pe lingă un riii, se rezerva calea de alergare,
terenul de luptă; şi, de jur-împrejur, scaune pentru privitori, alee de platani împodobite cu staîme de zei. 'Dinerii venaiii să se exerciteze,
"conduşi de monitori şi repetitori. Şi aceste exerciţii ale lor, dindu-se împrejurările de spectacol public, deveniaii adesea concursuri serioase
de întrecere. Pentru ca tinărul să fie primit, la
aceste concursuri de întrecere, trebuia să depună .
un jurămînt, care ţinea local unui certificat de
astă-ză, cum că zece luni, fără întrerupere, s-a exercitat în diferite întreceri şi jocuri în cari
voia să concureze.
“Toţi eraii supuşi prealabil

ne porta ari

115

III
o

Prelegerea IN. Iducaţia la Greci.

116

Partea IL.

Istoria pedagogie la cei vechi.

perfecte ale artei, la producerea atleţilo de forţe
fabuloase. Nu se spune de unul Milon că putea să ridice pe umeri un taur şi să oprească
cu mina un car din fugă?
Nu se spune de un
altul, Crotoarianul 'Pelos, că putea, să facă înspăimintătoarele sărituri de 55 picioare, pe cari nu

le execută nici omul şearpede azi ? Acestea sint
producte ce ieşiaii din linie, se puneaii în relief
prin estraordinarul lor; dar şi media era încă
destul de respectabilă. Și nu se' considera ca
ceva special unei anumite profesii. Prin aceeaşi
şcoală de educație fizică aii trecut oameni celebri în alte direcţii de activitate. pPLATONa fost:
celebru atlet. guRrPIDEa ciştigat un premii de
intrecere... sorocLe, cel mai frumos copil al Atenei, -se făcuse cunosent ca excelent dănțuitor
şi ca voinic luptător. Semnul cetățeanului grec
". liber era să poseadă aceste calități. Am văzut
în citatul din: Odissea ce jignit s-a simţit use,
cind i s'a spus că nu samănă a luptător; şi, deşi
bătrin, a ţinut numai-decit să-şi dovedeasci aptitudinile. Este cunoscut, apoi şi tipic cazul lui
AGESILAU, care, ca să încurajeze pe Greci în o
luptă .contra. Perşilor,-a fost. destul să desbrace
căți-va “prizonieri în' faţa armatei; şi armata,
văzând acele corpuri uite, slăbănosite, fără-vlagă ale duşmanilor, s'a aruncat la luptă cu un

„ Prelegerea

IN.

Li ducuţia lu Greci.

E

tir!

lut întreg. Dar
în conştiinţa
Charmides a
pentrn voinicul
forţei fizice.

poporu-

acest ideal popular a pătruns și
filozofilor. Aşa, găsim în dialogul
lui PLATON admiraţia filozofilor
Charmides, apolugia frumuseţei şi

„E lucru natural, Charmides, ca tu să-i întreci
pe toţi, căci nimeni din cei de taţă n'ar putea,
cred, să arăte uşor doă.case în Atena, din a căvor alianţă să se poată naşte cine-va mai frumos
şi mai bun decit din alianţa acelor familii din
are ai eşit tu. În adevăr, familia ta desprettatăl tăi, aceea a lui Critias fiul lui Dvopide, a fost
lăudată de Anacreon, de Solon şi de alți poeţi,
ca eminentăîn

frumuseţă,

în virtute

şi în toate

celelalte bunuri, în care omul pune fericirea. Şi
tot aşa familia mamei tale. Căci nimeni, după
cit se zice, nu s'a arătat mai frumos şi mai mă-

reț decit unchiul tăi Pirilamp ori-cînd era trimis în ambasadă la marele rege saii la alt-eine- |

va pe continent. Şi această casă nu se lasă în
nimic iai pe jos decit cele dintii. Născîndu-te
din astfel de părinți, e natural să fii întiiul în
toate; şi mai întîi, după tot ce se vede, după
înfăţişarea ta exterioară întreagă, scumpe copile a lui Glancos, mi se pare că tu nu dai de ru-:

şine pe nică unul din strămoşii tăi“,

12

aa pa

devenise o achiziţie sufletească comună

o

corp înzecit şi cu o siguranță nespusă de învingere. :
|
Aşa dar pentru frumuseţe şi agerime era cultivat şi admirat corpul la Greci; şi acest ideal
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Şi socaare

zicea de Charmides:

vea admirabil pentru
se

-am

părea.

asttel

observat că

uită în altă

parte

„mi se pă-

talie şi frumuseţe.

noă,

nu

şi dintre

decit

e

de

copii

Că ni

mirare;

dar

nimeni nu

se

la el, chiar

cei mai

mică, şi că toţi îl priviaii ca pe o statuă de zeii.

Iar Charefon adăuga:

aşa, Socrate ? Ei bine,

pul mar

mai însemna

sînt formele

Chipul lui frumos e, nu-i
dacă s'ar

nimic,

desbraca chi-

atit de

frumoase

lui întregi“ 1).

1) arse, Philosophic de Part en Grice, chap. III,$ 2.

e

me
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Prelegerea X,
EDUCAŢIA

LA GRECI (Urmare):
venenener

]. Aualogii concrete între instituţiile moderne şi întilnirile naţionale ale Grecilor la Olimpia nu există, Gimnaziul modern şi cel antice n'au comun «decit numele.—
Instituţiile pentru educaţia fizică, după modelul anticită-

ţii, imposibile în Evul mediii, din cauza concepţiei deosebite de vieaţă, dorite în Evul modern, dar ne-realizate. Educaţia modernă înfinențată încă de ascetizmul
medieval. Prioritatea absolută a sufletului asupra corpului. Intelectualizmul,.
|
II.

Mişearea pentru

rile moderne.
educaţiei

grece:

propăşirea

Anglia,

educaţiei

în frunte, se

intreceri

publice între

fizice

în ţă-

apropie de norma
şcoli.—Germa-

ni, în al doilea rind: Turnerein.— Mișcarea din Franţa.
UI. Orehestrica, compusă din elemente luate din educaţia fizică și din muzică. Artele coprinse în orchestrică.

Poetul grec comparat

1V.

cu cel modern.

Coprinsul noţiunii muzică,

Artele şi ştiinţele ve-

nite din izvor supra-omenese, dela muze.
In muzică
deci tot ce se referia la cultura spiritului.
V. Coprinsul culturei generale elementare la Atenient.

Muziea proprii zisă. Efectul educativ al instrumentelor
muzicale. Chitaristul.—Serisul şi cetitul. Grama-

tistul și „scoala“ lui primitivă, ca local, vitală ca funcţie

socială, cerută de trebuinţele mediului. Ce valoare relativă are localul în alcătuirea unei „scoli“. Factorii esenţiali ai scoalei. Puterea ce atrăgea lumea în scolile
grece : trebuinţa culturală u societăţii, întrecerea în răță-

4
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la cei vechi.
y

torilor în liberă concurenţă. - Coprinsul învăţăturii variind
după cerinţile intereselor „cetăţii“, Lectura și memorarea
legilor şi poeţilor.
VI, Retorica, centrul învăţămîntului. Din necesitatea
de-a învăţa sistematic

mijloacele

unci vorbiri

influente

e
Pe
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asupra oamenilor, apar gramatica, dialectia, retorica.—Sofizti.
VII. Caracterul dezinteresat al învăţămîntului elin.
Dezvoltarea, ca atare, nu pentru o carieră. Cultura
jenerală. Pornirea spiritului şrec către „polimatie“,
“VIU.
“Treptele 'de învăţămînt prin cară trecei tineri-:
mea la Greci. Pină la 7 ani. Dela 7 ani înainte, pînă la:

20 ani.. Selavul profesor. Invăţămintul superior şi special.
- IX. Organizarea
în Alexandria.

îuvățămintului

ea- instituție

dle stat,

IL.
“Wieaţa modernă nu ne prezintă nici-un exemplu concret, care să semene cu întilnirile naţionale dela Olimpia saii cel puţin cu gimnaziul
grec. Numai prin imaginație trebuie să reconsti-"
tmim, din date istorice, acele instituţii. Să ne
închipuim că ar fio zi fixă pe an sai la ciţi-v
ani odată, cînd Romînii din toate părţile sar
aduna la un loc mai central, să zicem Sinaia,
Braşov,

şi

s-ar

aduna

ca

să pe-

treacă, nu pentru alt-ceva : nici pentru tirg, nică
pentru Dbilciii, nici pentru

Ai

sait

stătuiri de interes n: a-

țional, mică ca să discute cum ar face mai bine,.
ca:să-Şi: ajungă” odată, şi cit de curind, ținta u-.

g

bunioară,

.
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|

1S1

nirii tutulor întrun stat mare. Pentru. nimic. din
toate aceste interese practice, şi vital naţionale;
ci ca să petreacă : să se întreacă la: luptă dreaptă, la sărituri şi alergări, la joc, la horă, la cînteceşi chiote.

Şi 'Pransilvaneanul şi Bucovineanul

şi Basurabeanul şi Bănăţeanul şi Rominul din regat, din Moldova, din Muntenia, din Oltenia, toţi

în costumele lor naţionale, deosebite
după .localitate, cintîndu-şi pe rind doinele şi:.legendele
lor, desfăşurindu-şi energiile loi' sufleteşti şi trupeşti, în ochii: mulţimii, în aplauzele şi strigătele
de ura ale naţiunii întregi—iată priveliştea care
s-ar asemănă cn acele: întruniri. naţionale ale
Grecilor vechi la Olimpia, Corint, ete.:
"Și “pentru înţelegerea gimnaziului .ce analogie să vă arăt în timpurile moderne?. Nu:
găsesc nici-una. 'Tot piin: închipuire să constru- im această instituţie, Mai întii, trebuie s-o spun,
un are absolut nicr.o asemănare gimnaziul giec
Gimnaziul

nu era o clădire închisă, acoperită, avind săli. de
clasă, unde.să se grămădească. eleviiîn bănci,
ca să

înveţe

din

carte. inulte „şi de toate,

sub

conducerea „dascălului prea învățat“. Gimnaziul
grec era o grădină. Inchipuiţi-vă Copotil nostru,
cu aleea principală dela mijloc rezervată tineri- lor „ce se întrec la alergare; în locul monumen-

ZE

decât. numele.

RI

cu gimnaziul modern,

GO
LO

=.
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tului, spaţiul rotund, lăsat liber
lupte, etc.; prin aleele laterale,
rilor înalți, plimbindu-se tot ce
tins şi mai cult, lumea venită să

pentru sărituri,
la umbra arboait Iaşii mai disse vază, să se

întilnească, să vorbească, să discute, să afle noutăţi, să asculte vre-o teorie filozofică, vre-v
lămurire asupra vieţii, asupra fericirii, asupr
lumii, asupra scopului. şi originii lucrurilor. Băncile, înşirate de-o parte şi de alta a aleei prineipale, ocupate cu privitoni, nerăbdători să vază,
ca la cursele de azi, -cine invinge, cine "ajunge
mai întîi la steagul pus ca semn la capătul stadiului de întrecere. Iată gimnaziul grec. Aci,
sub cerul liber, s-adunaii şi atleții, şi artiştii, şi
filozofiii, şi tinerii şi bătrinii ; iav preocuparea de
căpetenie erai jocurile şi “exerciţiile fizice, pen„tu unii ca părtaşi activi la ele, pentru alţii ca
privitori

şi judecători.:

Tastituţii de felul acesta nu s-aii mai pomenit
multă vreme, de atunci, în omenire. Evul medii,
stăpinit de concepţia lugubră despre vieaţă, despre pornirile şi puterile ei fireşti, a desprețuit
corpul, ca locaş al ispitei şi slăbiciunilor omeneşti. Deşi concepția modernă, începiud dela Penaștere încna, a căutat să se apropie tot mai
- mult de naturalizmul antic; deşi pedagogia noă
a înzistat şi. inzistă. mereit asupra însemnătăţii
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educaţiei fizice, şi H.
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a găsit. pentru

oropsirea ei cuvintul energic. de păcat fizic, totuși timpul nostru nu ne poate înfățișa încă
exemplul unei instituţii, care să se asemene, prin
cultivarea şi „cultul“ public al forţelor fizice,
cu gimnaziul grec, scoala supremă a tăriei, fru:
museței şi agerimei trupeşti. 'Tradiţia ascetismului medieval nu şi-a perdut încă puterea cir“muitoare. Societatea modernă, cu toată înainta-

ta ei teorie a vieţii, se conduce în educaţie

tot

de ideia priorităţii absolute a sufletului asupra
corpului. Şi încă, cel puţin dacă armonia parţială'a culturei sufleteşti ar fi desăvirşită.
Dar şi
aci, dezvoltarea unilaterală a îutelisenţei împedică izvodirea acelui echilibru complect, care se
naşte numai din“ armonica exercitare a tutulor putevilor sufleteşti, Aceasta însă: e deja o critică
mai subtilă a practicii educaţionale moderne ; ceea-ce izbeşte mai evident, e relativa neinerijire de substratul

material

al fiinţei

omeneşti,—o

trăsătură caracteristică a educaţiei moderne, care
0 pune, în astă privinţă, mai pe jos de cea antică.

II.
Numai doar

Anglia

Dintre toate ţările
înfăţişează

mai

mult

face întru cit-va escepţie.

Europei
educaţia

moderne

dinsa ne

fizică a tinerimii

194
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făcut să se auză odată şi de surmenajul fizic. Exer-

ciţiile fizice se prezintă şi la: Englezi, ca la Greii antici, cu caracterul emulaţiei întrecerilor
“publice. Lumea vine să vază care şcoală, sait universitate iese învingătoare, bunioară, la cursele
.
”
cu barca.
După Anglia, în al doilea rând, trebute ssă pu:
nem Germania, ca ţară unde. grija de educaţia fizicăa tinerimii a prins rădăcini şi a deveNegreşit, nu ca în Anglia, cu no- |
mit populară.
ta pasionantă ce deşteaptă spectacolul sportului
public. Dar e de ajuns să spunem că gimnastie:
şi-a găsit - tormula de organizare practică în o
instituţie germană ca Turnrerein-ul, ca să se înţeleagă ce: adinc â pătruns şi în poporul german ideia şi necesitatea întăririi fizice a corpului. Și, ce e mai caracteristic, atit de mult ait
intrat în moravurile

Germanului

gimnastică“, încît, or-unde

s'ar

„societăţile

de

afla o mică co-

lonie “germană, apare îndată: şi un urnrerein.
Prezenţa unei societăți de gimnastică, întrun 0wâş, afară din Germania, la noi spre exemplu, e
semn aproape sigur că în acel oraş se găseşte o
colonie germană. Astfel în Bucureşti, în Iaşi, etc:

e

ca preocupare naţională de înteres public, social.
Ba îucă, pe cînd în alte părţi se aude numai de
surmenaj intelectual, Anglia e singura ţară care a
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“Tot astfel, prezenţa unui gimnaziii, în anticitate,
era semn că oraşul era populat de Greci. .
Dintre ţările mari, civilizate, Franța stă mai
la urmă în privinţa educaţiei fizice,- Dar şi “aici
ideia pătrunde.
O ligă naţională de oameni de

şcoală,

în cap cu JULES

SIMON,

Sa înjghebat

pentru întinderea şi organizarea exerciţiilor fizice. Chestia se dezbate meveii. Studii compara-

“tive asupra sistemelor

de întărire

corporală se

publică mereit. Interesul şi entuziasmul, deocamdată în regiunea teoretică a ideilor, creşte. Şi e
de crezut, că, dindu-se temperamentul : espansiv:
şi zzomotos. al Francezului, cum va pătrunde spiritul noii al educaţiei fizice în. Franţa, propaganda în favoarea lui.va face paşi gigantici în
Kuropa modernă. Ce.e sigur, este că atunci..nu
va iîntivzia a străbate gindul acesta şi la noi,
cari stăm sufleteşte în legătură culturală mai
intimă tot cu Franţa.
,
|
- Cind ne-astimpărul va fi general şi se vor căuta-pe întrecute mijloacele mai potrivite pentru.atingerea scopului educaţiei fizice, mintea se va

întoarce din noii spre

timpul;

s-a atins, în astă privinţă,

cînd în. omenire

idealul: la poporul

clasic al Elenilor.: Poate că societatea. modernă
a. găsi forme noni, mijloace. proprii ; dar. va avea, cu. siguranţă, mult de - ciştigat din cunoaş-
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terea spiritului adinc al metodei generale, intrebuinţate de antici-în realizarea magistrală a unei idei, în faţa căreia noi, modernii, stăm ca
nişte începători,
;
.
Să vedem, mai departe, celelalte forme

insti-

tuite pentru complectarea educaţiei armonice
Greci, orchestrica

la

şi muzica.

III.
Orehestrica coprindea în sine părțişi din
ginmastică, din exerciţii curat corporale şi din
muzică. Prin muzică nu se înțelegea numai cea-

ce 's-a asociat în spiritul nostru de acest termen,
adică suceesiunea melodică şi combinarea
nică

a.sonurilor

ta era

numai

vocale saii instrumentale.

o parte.

Noţiunea

armo- .
Aceas-

„muzică“

era

mult mai extinsă, coprindea poezia, artele toate.
şi ştiinţele, adică toată cultura spiritului.
Aşa că orchestrica, în care întra danţul -din
partea gimnasticei,: precum şi mimica, apoi poezia şi -muzica, era: un compozit de,'elemente
luate și din educaţia fizică și din educaţia spirituală propriii zisă.
.
Orehestrica era mai întii o compoziţie de mai
multe arte.: In adevăr, poetul, odată cu poezia,
compunea: şi muzica după ritmul poeziei, care, la

„ Prelegerea X,
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rindul săii, varia după sentimentele sai ideile
exprimate, şi făcea să varieze cu dinsul şi mişcarea de expresie a mimicei şi danţului. In or-

chestrică, avem o poezie cîntată saii declamută,
jucată şi mimată. Și anume, mai întii „jucată“
în senzul cel mat complect al cuvintului.
Cind
se recita o poezie, o insoţiaii de cintec fie din
voce, fie din instrument, şi, în acelaş timp, cu mişcără de reprezentaţie mimică şi cu mişcări de
danţ. O parte din orchestrică se poate compara cu
opera de azi, în care poezia e cintată şi mimată, nu însă şi danţată. Baletule ceva epizodie

în operă, nu o parte constitutivă a ei. Dacă ne
am închipui o operă,
unde poezia să -nu fie numai mimată şi cîntată, dar şi danţată, am avea. 0 imagină mai complectă de orhestrica (ăre-

cilor. Iată un exemplu de evoluţia artelor în îs-:
toria culturei omeneşti. La început. contopite intv-un tot unitar, apoi, treptat despărțite, difereițiate, individualizate în arte speciale.
Poetul la Greci cumula în sine. şi poezia şi
arta cintăriă şi a mimării, dar şi a danţului. Casa poetului era, în adevăr, un mie „conservator“.
„Aici veniaii tinerii ca să învețe nu numai poezia,
dar şi diferitele evoluţii ce trebue.să observe
în cursul danţului, care: răminea să fie apoi mai
de aproape condus de „corifeul“ danţului.:

183
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In timpul nostru nu putem găsi, nici în aceasta, o analogie a poetului la: Greci... Nu ne
putem închipui un ALEXANDRI, Sail EMINESCU,
cîntîndu-şi şi jucîndu-şi: poeziile, saii conducînd
corul şi danţul. O parte din funcțiunea poetului
grec o găsim numai în poetul popular, în improvizătorul cintăreţ, în lăutarul ce dispare. Lăutarul—care nu e şi ma fost totdeauna, la noi, numai decit ţigan—adesea compune cintece populare, pe cari le recitează, însoţindu-le de o melodie.

Ni s'a

întimplat

să

vedem

zuri, 'în cari se recitează poezia
ţiud-o de o melodie

din

astfel

de

ca-

populară, înso-

vioară; recitarea se făcea

întwun ton de cîntare, şi povestia faptele unui
hakelue. Aşa ne putem închipui pe Demodoc, cind
recita isprăvile lui Ulise, cîntindu-le pe liră.
Reprezentările orchestrice, date pe la sărbători,
se 'săvirşiaii-de tinerii cei mai aleşi din' cetate,
dim cei mai frumoşi şi exercitaţi. In Sparta luai
parte la ele tot “poporul, în cea-ce se numeşte
gimnopedii. Dela.copii pină la bătrini, toţi cin-

tait . din poezie

cite-o

strofă coreșpunzătoare

"vîrstei. -Bătrinii. ziceai: „am fost odată plini de
curajşi de putere“. Tar tinerii, cîntind, răspundeaii : „dar-noi sintem încă, dacă voeşti încearcăt. Iar copiii urmai:; „şi. noi vom fi odată, şi
încă şi mai multă. (TAINE 0p. cil.)

.
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IV.
Scopul educaţiei „muzelor*,al educaţiei spirituale, era a deştepta şi dezvolta în om senzibili-”
tatea intelectuală pentru arte şi ştiinţe ; a deş„tepta şi: dezvolta în om facultatea de a primi,
inţelege şi a aprecia bunurile intelectuale co-:
mune.. ARISTIP exprima ideia aceasta cu umor:
“rezultatul 'şcoalei şi al instrucției trebuie
să fie
cel puţin,

dar.

neaparat,

de. a

fuce. pe tinăr să.

nu stea pe piatra statului,
ca o altă piatră.
- A pune pe om în stare să înţeleagă şi să sim-.
tă plăcere la un 'cintec, a pricepe frumosul şi
plăcerea în o operă de artă, a-l pune în stare
să, se îndeletniciască cu vieuţa intelectuală enmună a națiunii, nu a face un specialist întu”o
ramură sai. alta, a-i da o cultură generală,
iată sarcina culturei „inuzicei“,. Se numeşte cultura „muzicei“, pentru-că toate arteleşi toate.
ştiinţele

se - consideră

ca,

venite

dintrun

izvor

diviu, dela muze.
Astfel, amintirea trecutului
îşi avea o-muză, pe Memne, şi pe hlio, muza îs-

toriei; asemenea. ştiinţa despre stelele .cerului era :
inspirată de altă muză, Urauia.. Apoi ştiinţa în.
general, saii totalitatea cunoştinţelor, era perso-

nificată întio “altă. muză,

Polimntia,

Decă cul-.

tura întreagă era. un. dar al muzelor. De aceia

|
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ocuparea

cu muzele,

şi cul-

tura lor se numia „muzică“.
Cind vorbim de „cultura muzicei, în acest înţe-

les, trebuie să ne gindim mai mult la Atenieni decît la Spurtani. Atenienii se făleaii cu această:
parte a educaţiei, şi cu drept cuvint. Spartanul'
nu se simţia mâgulit cind i se da epitetul de
„muzical“, ci acela de apărător alstatului. .Atenienii adăugară la cultura forţei fizice şi pe a-.
ceeaa muzelor. La Spartani găsim exerciţiile
şi:
danţul ; iar poezia numai întru-cit stă în legătură cu acestea. - Foarte puţini învățaii elementele unei culturi spirituale, chiar a ceti şi a serie.

V.
In . cultura generală

elementară

a Atenie-

nilor întra scrisul şi cititul, lectura şi. memoravea textelor, apoi cintecul şi muzica. 'Aluzica o

învața Grecul de mic, în mod practic, la chitarist. Credinţa generală era că ritmul are o înfluenţă asupra sufletului, -dindu-i o măsură, o:
dispoziţie armonică. Mai tivziii se adaugă şi educaţia teoretică,.
Cunoştinţa tonurilor şi infinenţei 10 deosebite
ajunsese la o rafinare remarcabilă. Se găsise
mijlocul de a distinge anumite influenţeşi efec-:
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te ale diferitelor tonuri dela instrumente diferite. Astfel flautul se considera ca un instrument
ce tulbură sufletul, varsă asupra lui adincimi de
jale, aruncă asupra inteligenţei nori de patimi,
strică armonia internă. Lira cu şapte coarde;
din contra, se considera ca un. instrument mai
propriii pentru educaţie.
Scrisul şi cititul se predaii, ca şi muzica,
în “şcoli particulare, eraii lasate în grija familiei,
care îşi trimetea copiii să învețe la un gramatist.
Statul nu organizase scoli pentru. răspindirea
acestor cunoştinţi elementare, dar obliga pe părinţi să îngrijască a da copiilor prilejul de aîn-

văţa să scrie, să citească, să cînte şi să practice
un meșteșug. Obligativitatea nu era sancționată,
ca în zilele noastre, prin amende ; ci părintelui .
neglijent i se lua -dreptul Wa pretinde copiilor
să-l întrețină şi să-l îngrijească la bătrineţe.
Scolile particulare înfiinţate şi conduse de gramatiști nu trebuie să ni le închipuim, ca scolile.

noastre de.azi. Lao scoală de azi, cel dintii: lucru ce căutăm este o clădire proprie. Negreşit, :
o scoală, in esenţa, ei, e alcătuită din alţi factori
„mai esenţiali decit: edificiul. Invăţătorul şi elevul
sînt .primele ! elemente - indispensabile ale unei:
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scoli. Ar fi în-adevăr extraordinar a, ne închipui o şcoală, fără unul din aceste doă elemente,
sait a presupune că se poate neglija unul din ele

în favoarea unui al treilea element,de importanță derivată

şi secundară, cum

e localul.

Desi-

gur şi acest altreilea factor îşi are însemnătatea
lui. Dar a zice: ca să ai şcoală, trebuie să ai '
intii local, — înţelegindu-se prin aceasta adesea
un palat—și apoi... etc., e auita că adesea mavile. scoli culturale, mişcările directive ale dezvoltării unui popor, s-aii “născut în condiţiile
cele mai mizerabile din punctul acesta de vedeCetiţi cum descriia GHEORre al localului.

GHE LAZĂR şi

ELIADE localul dela S-tul

Sava

unde geniul naţional semăna, prin graiul lor, ideile ce trebuiait să aprinză flacăra patriotizmului şiia culturei pur romineşti. Din palatele
- strălucite ate localurilor noastre şcolare, apărute
ca prin farmec către sfirşitul veacului 19-lea, ce
minuni mai nimitoare şi-ai luat avint către izvodirea idealului ? Intiiul factor, şi cel hotăritor,
în.0 şcoală, este sufletul dascălului. EL înalţă şi
coboară, el deşteaptă şi adoarme spiritele, fie în
|
palate, fie în cocioabe.
: Gramatistul elin învăţa pe copii scrisul şi
cetitul în -chiţimii, in dughene, în stradă, pe
unde putea şi pe unde apuca. Destul de primitiv,

Li
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negreşit, din acest punct de vedere. Și dacă
ne gindim "că aceşti dascăli aveai nici macar localuri splendide, ca să atragă lumea, ne
minunăm de puterea, ce mina familiile către persoana lor, cînd ştim că din partea statului însuşi îndemnul era aşa de „platonice“. Ce forţă
putea să fie aceea, decit trebuinţa culturală simțită de o societate în adevăr cultă? Și fiind-că
gramatiştii nu erai indicaţi şi aleşi în mod
oficial de stat, cit de serios trebuia să-şi fi dat
ei osteneala de ase distinge şi a seîntrece între
dinşii prin rezultate planzibile, ca să atragă a-.
Supra lor privirile familiilor înteresate a-şi iucredinţa copiii în miinile celor mai destoinici
dascăli! Un profesor al statului, după-ce a obținut cu osteneală o catedră, îndeplinind prealabil condiţiile puse de stat, nu mat e ținut, peu-.
tru păstrarea poziţiei. ciştigate, să se încordeze
mereii în Inptă de întrecere cu colegii. Propăşirea meșteşugului săi didactic şi educativ nu
se datoreşte concurenţei, deci unor împrejurări

externe, sociale, ci numai pornirii şi îmboldirii
subiective, personale, deci unor condiţii-de organizare sufletească. Fireşte, condiţiile subiective
sint cele
gă şi cele

principale.

Dar, cînd la ele se adau-

obiective, forţele sufleteşti.se înzecesc.

Această înzecire

de

energie - trebuie 'să _ni-o
13

194

Partea IL.

Istoria pedagogiei la cei vechi.

închipuim în desfăşurarea activităţii dascălilor .
greci, în acele şcoli primitive ca instalare şi
organizare exterioară.
Ca să înflorească întreprinderea lor privată, era necesar să răspunză
unei trebuințe publice. Și vedem acest adevăr
ilustrat aşa de limpede în direcţia ce lua coprinsul de cunoştinţe oferit odată cu învăţarea cetitului, bunioară. Lectura nu se exercita asupra unui material indiferent. Se citeaii şi se memoraii lucruri înteresante „pentru cetate“. Cretanii s.-e. îşi cetiaii şi îşi memoraii legile lor,
cari de altminteri erait puse şi pe muzică şi se
cîntaii. Lacedemonii, imnuri războinice. Atenienii şi una şi alta, şi legi şi imnuri.
Se punea mare grijă, în lectură, pe cetirea cu

ton şi expresivă. Că, mai întii de toate, cetirea
trebuia să se facă fără piedică, limpede, cursiv,
aceasta se înţelegea dela sine. Aşa de estetic
„suna lectura lor, chiar în chor, încit unui străîn i se părea o adevarată muzică. . |

La Atena se mai cetiaii fabulele lui eso, dar
mai ales Iliada şi Odiseu lui omeR, poetul naţional grec, considerat de toţi ca formatorul şi educatorul Eladei, în ce priveşte şi concepţia despre

om şi aceea despre lume.

Chiar PLATON, care,

de altminteri, nu prea se uită prieteneşte la poeţi, în genere, consideră astfel pe omeR. E
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uşor de înţeles, deci, pentru-ce omEn se cetia şi
se memora aşa de sirguitor încă în învăţămîntul elementar. Hrana sufletească de idei, concepţii şi sentimente, impodobirea minții cu formele frumoase ale limbei literare alese, justifica,
negreşit, învăţarea pe de rost a creațiilor poetice, de cari strălucesc Iliada şi Odiseu.

VI.
JMuzica, scrierea şi celirea,

cu memorarea,

cătuiaii baza elementară a învăţămîntului

al- .

cerut

de trebuinţele culturale generale ale poporului
grec şi oferite de invățătorii particulari. La a-

cestea s-a adaus în curînd şi desemnul, cerut asemenea de trebuințele practice şi estetice

nui mediii, unde la tot pasul

ale u-

răsăriaii opere de

artă plastică, statul, monumente, tablouri. In
epoca de inflorire a civilizaţiei eline apar în
învățămînt ştiinţele mai înalte, matematica,
ști-

ințele naturale, filozofia cu toate ramurele ci, şi
cu deosebire reforica, în serviciul căreia toate
eraii puse.
Fie-care mare perioadă culturală istorică şi-a
dezlegat în mod particular şi caracteristice p7oblema pedagogică de organizare a studiilor, care

se

cunoaşte

sub

numele

de

concentrare

a
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Baza concenlor întro. unitate armonică.
trării şi armonizării o dă preocuparea suiletească. centrală a epocei şi a poporului de care
e vorba. “In Evul -mediii vom găsi bunioară
teologia ; în timpul Renaşterii studiile clasice umaniste ale antichităţii; la noi, în toiul deşteptării noastre naţionale din secolul al 19-lea, acele studii, cari serveaii tendinţelor de afirmare

a neamului

rominesc, istoria şi filologia, polari-

zate spre ideia conducătore a. idealului naţional.
La Grecii antici, în epoca lor de înflorire, ceiace ocupă parcă. punctul central al personalităţii şi preocupărilor. timpului, e puterea uimitoare, cu efectul orbitor al vrajei ce exercită asupra omului, asupra mulțimii, farmecul cuvîntului,

luminat de acel logos

intern al

disciplinei dia-

lectice. Măestria vorbirii, care aducea şi tira lumeape urmele unui cocias, din loc în loc, şi
care dăduse lui penicLes ascendentul supra-natural, „olimpic“, asupra contimporanilor, era o
- forță aducătoare de glorie şi putere, şi corespundea perfect dispoziţiilor organice ale spiritului
grec. Retorica ajunsese astfel să concentreze
în jurul săii şi să absoarbă în sine toate izvoarele. intelectuale de seamă ale civilizaţiei eline, în scopul social de a da putinţa ridicării
d'asupra

semenilor şi stăpînirea şi conducerea lor.
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Sofiștilor se datoreşte prefacerea în ocupaţii
ştiinţifice a îndeletnicirilor menite să dea vorbirii şi giudirii o tactică sistematică şi veder ea
unui efect sigur.

Astfel îşi luară naştere şi devenită obiect de
învăţămînt : gramatica, retorica şi dialectica. Și
„cînd vorbim de aceste „discipline“ ca obiecte de
învăţămînt, să nu ne închipuim acele sterile, plicticoase și obositoare înşirări sistematice de re guli,
ce aii servit mai tirziă în școlile europene, nu ca
să dea o putinţă reală mai însemnată de exprimare
a gindirii, ci spre a timpi spiritul elevilor, cu învățarea lor pe de rost, fără acea căldură a vieţii intelectuale, care se întreţine numai prin conştiința unei ne-întrerupte legături evidente dintre
„Ştiinţă şi puterea practică ceo dă ştiinţa bine
înţeleasă şi aplicată la tvebuinţele omului. Nu.
Sentimentul ce deşteaptă în noi amintirea despre
învăţarea

gramaticii

şi retoricei

în şcoală,

e de-

parte de pornirea ce atrăgea sufletul tineretului
grec antic spre aceste studii. Astfel s'ar potrivi
apetitul şi efectul

nutritor,

produs; cînd

ni s-ar:

oferi la masă fructe imitate în car ton, cu. acela
cind ni se prezintă chiar fructe naturale. Primele
pot să-ți aducă desigur numai o stricare de sto-

mac, cel mai puţin o indigestie; cele da:l doilea te
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hrănesc. Grecul antic venea să înveţe gramatica
şi retorica, aşa cum ne-am duce, bunioară, noi să
îuvăţăm a îunota. Şi metoda de predare a acestor dexterități

intelectuale

corespundea,

negre-

şit, scopului lor firesc, urmărit de altminteri şi
de cel-ce venia să le înveţe. Regula teoretică
era nedespărţită de. exemplul concret şi viii al
dascălului însuşi, precum şi de exerciţiul cores-

punzător al elevilor, pentru aplicarea practică a

regulei. A învăţa elocuenţa numai din regulele
abstracte de retorică, e cum ai voi să înveţi înnotatul numai din carte şi din teorie. Lua cea
dintii ocazie, cînd vei voi să te arunci ca să înnoţi
în valuri, te înneci, cu toată ştiinţa teoretică a
nataţiei.

VII.
- De altminteri, caracterul învăţăturei în -gemere, la Elini, avea aceeaşi calitate etică de dezinteresare, ca şi educaţia fizică din gimnazii.
Nu numai-decit pentru o anumită carieră pozitivă se căuta cultura minții, prin ocupațiile şi
disciplinele cuprinse în categoria muzicei, dela
cele mai simple pînă la cele mai complexe; ci
pentru. dezvoltarea energiilor fireşti ale sufietului, ca atare, şi pentru-că această expauziune de
forţă în îndeletniciri uimitoare era o trebuinţă
ro

4

-
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individuală, inspirată de cerinţele culturale
ale
mediului social.
Astfel la noi, azi urmează,
bunioară, studiul pianului la Conservator o
mulţime de diletante, cari învaţă muzica, fiind-că Ii
se pare o necesitate, nu profesională ci social
ă,
cerută de modă, numai ca să ştie a executa,
cu

oare-care

măestii le, bucăţi

de muzică

în familie,

cite-odată chiar la un concert public, nu numal
decit pentru ciştig proprii, ci mai ales în: scopuri de binefaceri,
Şi multă vreme in Grecia, caracterul acesta de
dezinteresare îl avea chiar şi activitatea învăţătorilor. Nu pentru cîştig profesaii, ci de plă-

cere

şi pentru

onoare.

Cind,

pentru întiia pars

sofiştii ai înființat învățămîntul cu plată, s'a
produs în sufletul Grecilor un sentiment de repulzie. Cum aceeeşi impresie ar produce parcă chiai,
azi, după atitea secole de învățămînt salariat,
anunţarea

unei

„conferinţe“

publice cu plată, nu

în profitul vwunei societăţi de binefacere, nu în scop
*
filantropic, ci în profitul propriii şi declarat al
conterențiarului. Şi aceasta, fiindcă lumea la noi
e demult deprinsă cu ideia că un conferenţiar
să

nu

ciştige

nimie

material

din

munca

pusă

în ținerea unei conferinţe publice. Aceasta era
la inceput deprinderea pentru toate felurile de
învățături

la Greci.
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Cultura, pe care o căuta Grecul, nu avea caracterul restiins al piegătirii pentru o anumită
carieră. Cultură în toate direcţiile, cultură generală, iată ce căuta spiritul lui, însetat de viaţă
activă şi pornit către „polimatie“—pornire veche,
pe care

conducătorii

calturei eline

ait dorit chiar

să o mai tempereze. omen batjocureşte pe cel
care învaţă multe şi de toate, fără a adinci nimic: „faci multe, dar pe toate prost“. HERACLIT
se ridică fățiş şi direct încontra polimatiei: :„polimatia nu formează spiritul“. Adevăr ce se poate,
şi e bine, să se repete adesea şi azi. “Nu
mulțimea cunoştinţelor face valoarea înteligențelor, ci. însemnătatea lor, uzul ce se face de
ele, şi, mai ales, formarea spiritului cu ajutorul lor. Deşteptarea gustului pentru ştiinţăşi cîştigarea unor deprinderi logice în câutarea adevărului, preţuieşte mai mult şi e de
un folos mai sigur şi mai durabil, decit îndoparea cu fel de fel de cunoştinţe indigeste, cari
sfarmă sub greutatea lor mintea copiilor, şi pot
să se uite. De alt-fel, fărs multă pagubă ; ba-e
o fericire, adesea, că se uită.

VIII.
Să vedem, în scuit, treptele în mersul general
al instrucției tinerilor greci :.:
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Pină la 7 ani copilul şedea în familie. Ira
lăsat în ingrijirea mamei, dar mai des pe mîna
sclavilor. Instituţia „guvernantelor“ e mult mai
veche de cum se crede.
La Atenieni se reerutaii guvernante dintre spartane, cari aveai Teputaţia de bune îngrijitoare de copii.
Dela 7 ani începea educaţia afară din familie. In Sparta tatăl de familie lua pe copil la
ospeţele publice. Il încredința în paza unui cetățean, pentru exerciţiile corporale; acest supraveghetor public era: întovărăşit de alţi oameni,
încărcaţi cu legături de nuele, cu cari hăteait.
La . Atenieni, dela 7 ani se începea altă educaţie, scrierea, şi citirea in şcolile particulare,
la gramatist.
După această treaptă, urma învăţarea muzicei, tot în şcoli particulare, 'speciale pentru această ramură. Apoi tinărul începea să urmeze şcoala de . retorică și gramatică, un fel de învăţămînt secundar, intermediar între învățămîntul elementar al scrisului și
cititului şi între învățămintul din şcolile — filozofice. Dar nu era acelaş om ce da învățămiîn-

tul gramaticei

şi al

retoricei. ' Gramatica

avea

Şcoala sa specială, unde veniaii elevii ce Ştiail
citi şi serie. După-ce terminati şcoala gramaticei,
saii chiar în acelaş timp, Se duceaii copiii să asculte şi pe retori în şcoala lor proprie. Cînd se
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obțineaii aceste cunoştinţe, copilul era condus de
pedagogi mai departe. Pedagogii eraii sclavii,
cari nu eraii buni de alte trebi; dacă un sclav
îşi rupea o mină, bunioară, şi nu mai era bun
de altceva, îl făceait supraveghetor de copii, devenia „pedagog“, un titlu puţin onorific, ba
chiar de insultă. Acest sclav călăuzia în gimnaziă pe tînărul ce'şi complecta acolo educaţia fizică,
în exerciţiile de cari am vorbit.
Cind tinărul avea trebuinţe intelectuale ma

inalte, urma

în şcolile deschise de filozufi.

La

20 de ani, de ordinar, se termina educaţia complectă. In şcolile filozofilor putea să între ori-cine,
fără anumite cunoştinţe prealabile. PLATON cerea
totuşi cunoştinţe de matemateci. Școalele filozofice
nu eraii,—cum nu eraii de altminteri nici celelalte
— instituţii de stat; şi nu venia nici-o nenorocire
din cauza asta. Ba, dacă statul intervenia citeodată, făcea mai mult răi, prin înriurirea relativ mioapă a oamenilor politici în materie de evoluţie socială atit de complexă. Aşa e cazul lui PITAGORA şi
PITAGORA, Pentru-că alcătual Îui SOGRATE.
în mod mai sistemasuperior
eşte învățămîntul
tic, în o asociaţie organizată cu reguli, a deşteptat bănueli în stat, care a luat măsuri și a
făcut ca şcoala filozofului să fie distrusă. De a-.
semenea SOCRATE şi-a atras pedeapsa şi perde-
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rea vieţii pentru învățăturile sale atît de folositoare societăţii şi pe cari oamenii politică le
contundaii cu altele. In secolul IV se ia hotărirea ca nici-un filozof să nu mai deschiză şcoală,
fără învoirea consiliului şi a poporului. Atunci
filozofii părăsesc Atena şi nu se veintore, pînă-ce
nu se abrogă acea măsură retrogradă.

IN.
Organizarea învățămîntului, ca instituție de
stat, ia dezvoltare tivzia în cultura greacă şi o

găsim mai sistematizată în Alezundria, în sec.
IV, în celebrul muzei alexandrin, care: avea o
întocmire din cele mai interesante.
Oamenii de
Ştiinţă din toate ramurile formati o corporație

compusă

din

100

membri,

cari

aveaii

în pa-:

latul muzeului locuinţă, întreţinere ; mîncaii în
comun, aveait la dispoziţie tot ce le trebuia pentra ştiinţă, o bibliotecă vastă, unde se găseaii
toate operile scrise în diversele ramuri şi în
toate limbele; aveaii pentru fizică aparate; pentru
astronomie, instrumentele necesare; pentru Ştiințele naturale, o grădină botanică,.o menagerie,
La dispoziţia lor se punea din belşug hirtie,
toate rechizitele de scris şi copişti. Nici-o grijă

nu mai aveai

oamenii

aceia,

decit să

lucreze
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pentru adevăr şi ştiinţă. Dacă ne-am închipui
azi o astfel de instituţie de stat, ni s-ar părea
o utopie de vizionar.
Și iat-o în ființă reală în
muzeul din Alexandria, pe timpul PTOLOMEI-

LOR, la 322.
i
Cea-ce a fost odată o realitate, nu mai poate
să fie nici-odată în viitor?

Prelegerea XI
TEORIILE PEDAGOGICE LA GRECI.
SUFIȘTII, SOCRATE, PLATOA,

IL.

Sofiştii. Ce voiaii să

și Virtutea.

Teoria

înveţe

sofiztii:

cunoștinței şi morala

Retorica

sofiştilor.

Il. socnare.— Lupta in contra sofiştilor.
Ironia socratică. Metoda euristică. Folosul ei în
învăţămînt.
Dezvoltarea spontancităţii mintale, Utilitarismu
l pedasogic. Educaţia morală individuală.
III. earox.—Cel mai complect sistem de
educaţie al

anticității.

Cum

defineşte

vuarox

educaţia. . Perfecţia

ca scop al educaţiei. In ce constă perfecția sentim
entului
și voinţei. Cariera viitoare intluinţind direcţia operei
edu-

caționale. Mijlocul

general

de formare : practica.

IV. Educaţia de stat, în vederea intereselor publi
ce
ale societăţii. Clasele sociale, după valoarea naturală
a
oiunenilor, nu după origine. Tendinţa socială a reformei lui puAros nu e retrogradă, ci aristrocat
ică.Aris-

tocraţia meritului. Clasele sociale istorice și naturale
puse
în acord, prin selecție artificială bazată pe selecţia
naturală.—,„Utopia* Republicei

„V.

Cum

lui PLATON,

vrea puarox să realizeze idealul

săi social

prin educație de stat. Cele trei categorii de oameni
:

în-

dustriași, rezboinici şi cirmuitori, fie-care
cu v e-.
ducaţie adiptată funcţiunii lor sociale. Educaţia
copiilor
mici pină la șase ani comună. Doicele şi dadacel
e, fune-
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statului. „Jocul, importanţa lui educativă. In-

mutabilitatea regulelor jocului, pentru “deprinderea respectului legilor stabilite,
VI. Educaţia spiritului. Alegerea muzicei şi poeziei

eArox

în contra poeziei,

de sugestie

a poeziei. Inriu-

în vederea influenţi educative.
mai

ales dramatice.

rirea ei

morală

simțit din modul

Puterea

atirnă de

criteriul

etic

al

scriitorului,

cum întâțişează binele și răul, (DICKESS)

Indiferentizmul moral deprimă sufletul şi-l dezorientează
(zona).

Prelegerile trecute ne-ait arătat care era practica pedagogică, educaţia aplicată a poporului
grec. Poporul grec vechii însă a dezvoltat şi o
teorie a educaţiei. Nu s'a mărginit spiritul
ager, fierbind de spontaneitate genială,al Elinului, numai la practica dictată de împrejurări ; ci
a cătat

să

raţioneze

acea

practică,

a cătat

să

dezvolte un ideal şi să realizeze acest ideal prin
mijloace raţionale şi raţionate. Deci la poporul
grec nu avem numai: educația ca product al
obiceiurilor, ci şi o educaţie raționată.
Cel ce dezvoltă, pentru întîia oară,un ideal
de educaţie, scos dintrun întreg sistem de gindiri asupra omului, vieţii, lumii, societăţii, e PLATON. Și înainte de el găsim, negreşit, educatori
competenţi, maiştri în arta educaţiei, oameni cari
ştiaii încotro merg şi ştiaii să'şi aleagă mijloacele
„potrivite
FISTI

Și

pentru atingerea scopului;
pe

SOCRATE.

avem pe so-

Ș

Prelegerea XI.

Sofisti.

207

Il.

SOFISTII urmaii un program determinat
în in-

iluenţa lor practică educătoare

grec.

Lumea ştia ce

asupra poporului

căuta venind la dinşii, şi

găsia la dinşii tocmai ce cănta.
sorisru vYoiail
să înveţe pe om mijloacele cele mai
apte pentru.
influențarea societăţii, adică voiaii
să dea argumentele cele mai puternice şi mijlo
acele strălucite de expunere ; voiaii să invețe pe
oameni
retorica.

Cu această artă sofiştii

cutrierat

oraşe-

le, ca s-o răspîndiască la ciți mai mulţi
oameni.
Și toţi cetăţenii se grăbiait a veni să
asculte

De UI PROTAGORAS, peun PRODICUS, etc,
ca să:

înțelege din altă pretenție şi mai izbi
toare : de a
intemeia procedarea lor pe o teori
e filozofica,

az
a
mata

chestie şi pro şi contra, cu aceeaş forță
de argumentare. Și, că boala era fără leac,
se putea

pa tea

admire măestritele lor discursuri.
Sofiştii se mai dedeati ca învățătorii
virtuţii,
ințelegîndu-se, prin „virtute“, însu
şirea cu -care
“se pvate ridica un om mai presus
de ceilalți.
Dar învăţătura sofiștilor a degenerat.
Virtuozitateu lor de a argumenta pentru ori-c
e chestie,
şi în or-ce senz,. a căzut într*o beţie
ameţitoare
de vorbe. Semnul degenerării inte
lectuale sta
manifestat în” pretenţia lor de a vorbi
în aceeaş
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[n ce priveşte aderărul, aveaii o teorie a Cunoştinţei; în ce priveşte binele, o doctrină morală proprie.
In teoria cunoștinței, susțineail că nimic nu e
Ceea-ce fieadevărat, saii că totul e adevărat.
care percepe din lumea externă, prin simţurile
şi raţiunea, sa, aceea este adevărat pentru dinsul, şi fie-care are dreptate cînd susține or-ce.
„Omul este măsura tuturor lucrurilor.“
că nu
In ce priveşte morala, sofiştii susțineaii
binele
Că
.
răului
al
şi
este un criteriii al binelui
ave o accepție cu totul particulară ; că bun €&ceea-ce foloseşte cuiva, ceea-ce place. Decit, acelaş
în
lucru, bun pentru unul, este răii pentru altul;

cât revenim, ca, şi în chestia, adevărului, a zice:
că avem

atitea criterii ale binelui şi răului

ciţi

indiviză sînt, şi că, şi în morală, „omul este măsua tuturor lucrurilor“.

II.
socRATE (469—399 a. Ch.) a fost parcă înaţiei
truparea instinctului de conservare al civiliz
ale
eline, ridicat încontra ameţitoarelor doctrine
sigură
Sofiştilor. Nici nu se putea 0 forță mai
elor
încontra infumuratelor pretenţii ale talent
AS,
GORGI
prin
mindre şi admirate, reprezentate

XI.

Socrate,

|
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PROTAGORAR, PRODICUS, ete.,
deciţ modestia
răbdătoare şi Dlajină, dar totodată
muşcătoare
și nemiloasă a acestui spirit solid,
sănătos, adine,
care venia, cu aer de elev smerit,
să înveţe dela
Sofişti aceea-ce numai el singur ştia
mai lămurit decit toţi muritorii timpului. Din
ciocnirea
ştiinţei lui profunde, dar ascunse, cu
superficiala
fanfaronadă deşartă a sofiștilor, ieşia
acea ironie
arzătoare, care canteriza, adine în spir
itul publice
cangrena făcută de molima negustor
ilor de sofizme. 'Trebuie să fi fost un Spectaco
l ne-închipuit de instructiv, să vezi, cînd în
piaţă, cînd
in grădina publică pe so=Rare. la lupt
ă dialectică tacticoasă cu cite-un sofist de
frunte, şi
Grecii roată împrejurul lor, ascultîn
d atenţi la
întrebările din-ce-in-ce mai interesa
nte ale filo- zofului şi la răspunsurile tot maj încur
eate . ale sofistului, pînă cind acesta, scos din răbdă
ri, dat
pe faţă că nu ştiece spune, pleca furios,
ocărînd
pe SOCRATE pentru mania lui d'a tot
întreba
şi descoase şi de a nu lăsa pe om să vorbi
aseă
pe neresufiate, în discursuri lungi şi pompo
ase.
Ce haz trebuie să fi făcut. publicul de aerul
naiv,
modest şi serios al marelui gînditor, cure,
prin
cite-va întrebări înțelepte, punea în dezor
dine
şi pe goană armata de silogizme şi de sofi
zmea
celui mai iscusit retor!
14
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socRaTre ma dezvoltat, ce e drept, o teorie
complectă a educaţiei; dar lumea a învățat
dela el o metodă pedagogică admirabilă, uceea. de a conduce, prin întrebări, spiritul altuia la găsirea adevărului. El este întemeieto-

vul eaistieci,

esenţială

o parle

dactăcă, de care

avem

atita

arta

din

nevoie

di-,

învăţă-

în

mintul nostru secundar, pentru dezvoltarea sponNu e nimic mai nepotritaneităţii mintale.
vit, ca procedare didactică, în şcolile secundare,
decit a perora, de pe catedră, asupra unui Subiect, în monologuri universitare, lăsînd spiritul
elevilor să te asculte pasiv şi să primească de
socRATE, în metoada ce
a. “gata adevărul.
poartă

numele

săii, ne-a

învăţat

cum

să

facem

găsiască adeca însuşi spiritul auzitorului
Ceea-ce găseşte
vâvul ce voim să i-l spunem.
mai luminos,
pare
se
ni
,
mintea, noastră proprie
căci răspunde unei .trebuinţe mintale simţite, ne
instrueşte mai desăvirşit, se sapă mai adine în
memorie, şi—ciştig încă şi mai insemnat—ajută
la dezvoltarea forţelor noastre de achiziţie min„tală, prin exercițiul pus în căutarea adevărului.
pedagogia n-ar fi învăţat, prin so| Dacă
să

CRATE, decit invederarea

mijloacelor

didactice

de a mări spontaneitatea. intelectuală a elevilor,
numele marelui înţelept atenian ar trebui să

—_. . —
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figureze in lista întemeietorilor
ştiinţei noastre.
Dar mai avem de adunat “cite
-va idei pedagogice instructive, răspinditde
e socnare în învăţăturile lui, pe cari le-a cules
PLATON şi XENOFON.
|
Criteriul conducător în căutarea
adevărului
ştiinţific şi în alegerea cunoştin
ţilor ce meriţă
a fi comunicate altora, este
utilitatea.
Știința, a cărei aplicare la viaţă
nu se învederează, nu merită să ocupe spiri
tul omului. Iar
din totalitatea ştiinţei, în gene
re, atit să se comunice în invăţămint, cit poate
folosi în viaţa

practică. Din aritmetică, din geom
etrie,
tronomie să se dea atit, cît e treb
uitor

din aspentru

calcul, pentru măsuratul pămîntul
ui, pentru cunoașterea timpului.
|
|
Educaţia morală propriii zisă,
care ridică pe:

oameni deasupra semenilor, stă, după
SOCRATE,

în ciştigarea puterii de a rezis
ta la apetiturile
senzuale, la foame, sete, ete,
Cel-ce'şi stăpinește slăbiciuni'e sale proprii,
va fi in Stare să.
cirmuiască şi pe ceilalți oameni.
Stâpînirea
de sine, pusă ca temelie a educ
aţiei morale, ne
dovedeşte, incă odată, că, în morala
greacă, partea
esenţială, aproape excluzivă, era
morala individuală, spre deosebire de ceea-ce
etica modernă
studiază sub numele de morală
socială.
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lui sc„De altfel, deosebit de aceasta, ideile
sistem
CRATE asupra educaţiei, nu ne daii un
complect de pedagogie.

III.
din cite ne
Cel maii complect sistem de educaţie
prezintă istoria pedagosiei antice

este,

incontes-

din vetabil, sistemul unitar, admirabil alcătuit
PLalui
al
ucit
„dleră geniale de spiritul străl
cugetăr ile
TON (198—347 a. Ch). Cetind astăzi
filozoacestui fermecător poet al gîndirii înalt
fice, p arcă

descoperi

misterioasa carte

a destine-

ţiei ce a
lor omenirii, istoria auticipată a direc
ice în
pract
tins şi tinde să iea evoluţia educaţiei
Prin darul lui extraordinar de
genul: omenesc.

clar-vedere divinatorie, PLATON
în Depublica li,
contimporan cu
gindesc şi seriit
Sistemul lui a
ție, dar şi cea
noaşte

este, Dunioară

mai modern, aş putea zice mai
noi, decit mulţi pedagogi, cari
în anul acesta 1892.
deşteptat cea mai caldă admiramai înverşunată critică. Se cu-

că a intervenit. în mersul

lumii

ca

forţă

curente, “împedicind
1
vie şi activă, ajutind unele
or la conaltele, în lupta, de adăptare ea societăţil
diţiile lor de viaţă normală.
Sa vedem

sistemul de gindiri al lui

eu privire la educaţie. - -

PLATON,

Platon.

913

Mai întii, cum defineşte el educaţia ? 0 formulă complectă, da» vagă, e că educația are de
scop a da şi sufletului şi corpului -perfecția
de care sînt capabile.
E vagă, fiindcă nu se spune ce trebuie să înțelegem prin perfecţie.
Dar multe din defiuițiile de prin pedugogiile de azi nn sint mai pre„cize. Intru cit „viața complectă: a lui H. seENCER e mai lămurită şi explicită decit „perf
ecţia“ lui PLATON?
Negreşit, din studiarea amănunţită a sistemului de gindire spencerian
se
poate extrage, la urma urmei, o determinar
e
mai cireumstanțiată şi cuprinzătoare a „vieţe
i
complecte“ ce -se pune ca scop. al educaţiei.
Tot aşa sperăm că vom izbuti să facem
şi

pentru

precizarea

formulei

lui

PLATON.

Din

confruntarea altor doă definiţii, găsite în dialogul „Legile“, poate vom întregi conţinutul de
idei al scopului educaţiei, indicat în termenul
„perfecţie“.
Negreşit, aci vom fi nevoiţi a recurge puţin la procedarea „interpretării“, şi aceasta e totdauna o intreprindere periculoasă
pentru uu istoric, Căci se poate întimpla să dăm
trazelor autorului un înţeles după dorul nostru,

substituind ideilor lui pe ale

noastre.

De alt-

minteri, de acest pericol n'a scăpat nimeni,. din
ciţi aii studiat antichitatea, ba nu numai antichi-

e

AI.

e Ta
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tatea, ci chiar autorii moderni mai insemnaţi.
Ciţi interpreţi a avut Jlamlet al lui sHakEs-

PEARE

sai Faust al lui coerne ? Și dacă

nu

e absolut sigur care din tilmăciri oglindește aidoma gindul autorului, fără cea mai mică abatere, de ce n'ar fi permis a vedea lucrurile di-

rect, iar nu prin prizma minții altora?
- Tm definiţia din „Legi,* PLATON ne spune
educaţia

are

de

scop

a

armoniza

că

rațiunea

eu deprinderea, a face ca sentimentele de iu-

vire, ură, frică, veselie, întristare, să stea în acori
cu cea-ce trebuie să fie, în aşa mod incit: să te
simţi, fără să-ţi dai seamă, în armonie cu raţiunea.
Ce e drept, în această definiţie se atinge numai o parte din sarcina întreagă a educaţiei, anume formarea sentimentului şi voinţei; despre
formarea inteligenţei şi a corpului, nu se pomeDar, în partea atinsă, găsim deja
- meşte nimic.
primei definiţii generale și vagi.
amplificarea
Știm ceva mai mult şi mai precis, anume: cum
se va realiza perfecţia cu privire la sentiment
şi voinţă :—acordindu-le

In
val,
prin
tru

cu raţiunea.

altă definiţie PLATON spune, în mod genecă educaţia are de scop a :da individului
jocuri, amuzamente, pr egătirea necesară pencariera la care. e destinat, pentru. profesiu-

nea pe care voieşte să o exercite.

Dacă,

bunioară,
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e destinat să devină un războinic, va trebui să
fie deprins de mic la călărie, la întreprinderi curajoase.

Punind Scopul, PLATON vedem că are grija

a indica şi mijlocul pentru realizarea lui. ŞI mijlocul asupra căruia insistă şi revine, este acela
al practicei, acela de a da deprinderi prin
exercitarea cu lucruri chiar. Nu e destul să se
spună doar copilului: fă aşa sait alt-fel; ci să i se
dea prilejul chiar de a face ceea- -ce trebuie să
ştie şi să poată face.
In ce priveşte educația specială a mieligentei
pentru o carieră, trebuie iarăşi un exerciţiii
aşa fel, ca să se producă o inclinaţie pentru: acea

activitate.

Iată, vederile generale privitoare la
educaţiei şi mijloacele de a-l realiza.

scopul

IV.
Dar cine să facă educaţia? In mina cui va fi
dată formarea omului, după acest ideal? Cine
se va îngriji să-i dea perfecția -trupească şi
sufletească ? La 'această întrebare găsim în
PLATON un răspuns, care şi azi alimentează discuţiile cele mai aprinse în materie de educaţie.
PLATON e pentru educaţia de Stat, nu pentrn

educaţia

în familie.

Copiii, viitorii membrii

ai
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unei comunităţi, vor trebui să fie formaţi în vederea interesului societății organizate, statului.
Statul, ca atare, are drept a da fie-cărui membru
din societate funcțiunea, care va conveni mai bine
interesului public. Statul e marele educator; el
trebuie să aibă în mînă controlul şi aplicarea mijJoacelor pentru îndeplinirea scopului săii, care
este a face pe fie-care membru să se bucure de
binele obştesc, vezultat, din normala funcţiune
|
generală a tnturor,
familiei
rolul
Dar, atunci, la ce se va reduce
şi al părinţilor? La atit: să dea copii societă-

ţii.

Din momentul cînd copiii aii venit pe lume,

sînt ai statului.

Societatea îi creşte

şi

îi for-

mează, ca să-i fie folositori ei.
Aceste idei ale lui eLaron ai stirnit furtuni
Cine ar.sta să ade protestări şi de aplauze.
dune tot ce aii dezlănţuit ele în cugetarea omenească ? Ar fi interesant, dar nu e locul aici.
i
Relevăm doă invinuiri mai obişnuite.

Din faptul că Laron

vorbeşte de daosebi-

rea educaţiei după clase de oameni, s-a.
scos concluzia că este reacţionar. Pe nedrept.
Nu i s-a înţeles gindul. In fond, nimic mai democratie şi progresist decit ce doreşte el. Clasele omeneşti, după „cari îşi întemeiază PLATON

deosebirea, de educaţie, nu sint clasele istorice,
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artificiale, întemeiate pe condiţii de naştere şi
origine. Nu; ci clasele naturale, izvorite din
deosebirea firească de aptitudini naturale. In
Jimbajul
lui metaforic, în fie-ce om Zeul a pus. la
naştere un element deosebit: în unul aur, în al-tul argint. în al treilea aramă, şi aşa mai departe.
Fie-care se naşte cu uu grad şi un fel
„ deosebit de geniii, talent, dispoziţii. Inegalitatea naturală a oamenilor face din ci clase natu-

rale deosebite, după asemănarea gradului şi fe-

iului lor de aptitudini înnăscute.
Aceste clase
nu se confundă cu cele stabilite prin legi şi obiceiuri. La temelia lor stă v cauză organică,
determinată de constituţia sufletului şi a corpului. Și adesea superioritatea firească nu corespunde cu cea tradițională. Unul poate să facă
parte din clasa întiia socială, după legi şi obiceiură, şi să aibă în natura lui ca element constitutiv „aramă“, să facă parte din clasa de Jos,
după natură.
A pune în acord aceste doă feluri

de clase, cele istorice cu cele fireşti, iată -o mare,
o genială ideie de îndrăzneț reformator social.
Dar va să zică aceasta a fi „reacţionat“ ? Aristocrat, da, este PLAron în tendinţele lui reformatoare ; dar voiește să întemeieze aristocraţia meritului în locul aristocrației de naştere şi

tradiţie.

Va să zică aceasta a fi reacţionar ? Din
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contră, progresist şi democrat ; căci iubire adevărată

şi largă. de popor

însemnează,

a nu

des-

prețui geniul născut în bordeie, ci a-i tace loc
cu respect, ca unui trimis al cerului, să se urce
- către culmile sociale, unde îl imping puterile şi
dispoziţiile lăuntrice, “puse în el de Zei, şi a
îndruma astfel evoluţia societăţii mai vepede spre
ținta ei biologică, punînd selecţia artificială în
serviciul celei naturale.
Cum se va realiza ?
Scopul e nobil şi măreț.
Prin stat şi în' stat. Statul este provedința, nu
supra-naturală, ci supra-omenească, ce va vegula
clasele omeneşti, după valoarea şi natura lor

particulară, şi va dispune formarea lor în vede-

rea diferenţierii lor fireştişi a scopurilor deosebite. în viaţa şi mersul societăţii.
Cite săgeți nu s-aii frînt şi în contra acestei

tivanie!

Nă-

cugetări platoniene!

S-a strigat:

buşire a individului!
Năbuşire a naturei
propune, cel puţin în
şit al pornirilor şi

Utopie!
individuale, tocmai cînd se
principii, respectul desăvirpredispoziţiilor fireşti ale |
ri

omului ?

“Utopie?

Epitetul

contra întregei scrieri
dezvoltă aceste

se - adresează. citeodată

a lui PLATON,.unde

în

se

idei, Republica sai Statul,şi
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se formulează adesea de oameni cari n-aii cetit
cartea sai nu-şi dai samă de înțelesul cuvintului
„utopie“. Siliţi să-l definească, abia pot spune
ceva mai

de seamă decit că:

„utopia“

e o

ideie

admirabilă, dar nerealizabilă.
Nerealizabil -în natura lucrurilor, în fondul căreia abia zărim ca prin sită, ar
fi ceva
absolut contrar legilor naturale. Las la o parte chestia, întru cit ceva cu totul „henatural“
opus diametral naturei, mai poate fi „admirabil,
După-ce analogie şi cu ce facultăţi l-am aprecia ?
E sigur, însă, că ceva, care se realizează cu încetul
şi târzii, nu mai poate fi considerat ca „nevealizaDil* şi prin urmare nici ea „utopie“. Dar educaţia este azi mai toată în miinele Statului. Familiile îşi încredinţează copiii dela virsta de —8
ani în grija educatorilor pregătiți şi plătiţi de

Stat, cari inflainţează asupra sufletului. copiilor
după nişte norme prescrise de stat. Ba există ten-

dința

de a se

organiza

şi instituții

tru. creşterea copiilor mai mici
aşa zisele grădini. de capii.V,

Dar-să vedem
idealul

social

de Stat

de 7--8

pen-

ani,

în

..

cum vrea PLATON să- şi re alizeze

prin

educaţie de stat.

,

După PLATON sînt trei categorii—nu trei clase—

920
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de oameni: Unii, cari lucrează pentru întreţinerea societăţii, pentru producerea mijloacelor
materiale de traiii ; alţii, cari lucrează pentru apărarea şi conservarea societăţii de pericolele
ce-i ameninţă existența ; în fine, alţii, cari urmărese adevărul şi binele şi cată să-l realizeze în
lume şi in conducerea oamenilor.

Cei dintii sînt industriaşii ;-cei de al doilea

războinicii; coi de altreilea sînt cîrmuitorii.
PLATON cu deosebire se înerijeşte de cirmuiDar în-ce mod voeşte el
tori şi războinici.
să ajungă li formarea acestor categorii de
oameni, cari îşi ait un rol determinat în socie-

tate, dela o etate oare-care, anume decind
cepe diferențiarea între indivizi, decind se
cepe udică pronunţarea

inîn-

aptitudinilor fie-căruia ?

Cum se naşte copilul, e luat din familie, dat
în paza, îngrijirea şi alăptarea unor doică, fancționare ale statului. Aceste doici aii primit deja,
prealabil, o educaţie specială în vederea Scopului ce sint. chemate să realizeze şi il pres__cripţii ce trebuie să îndeplinească în slujba lor.
-Dădacele, ne-avind altceva de lucru decit să
vază de copii, după niște regule şi norme cunoscute, se vor ocupa mai mult şi mai cu pricepere
de creşterea lor decit mamele de familie.
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In aceste prime instituţii de stat ale lui PLATON
staii copiii pănă la şase ani; sint îngrijiţi fiziceşte; instinctele rele sînt comprimate în interesul societăţii; şi călăuzirea se face de timpurii,
pe baza unor principii psihologice, pe cît permite ştiinţa, timpului. Aceste funcţionare, dedate la
îngrijirea, -copiilor mici, îşi aleg singure dintre
„ele 12 femei, ca inspectoare.
Cind copiii ajung
să
se poată juca, sint conduşi la locul din
jurul templului, şi acolo, subt paza doicelor, cari,
la rîndul lov, sînt supraveghiate de inspectoare,
se joacă toţi la un loc.. Se stubilesc astfel în-.
tre ei relaţii sociale încă de mici; simpatia se
exercită pe-un teren mai întins omenesc, şi iea
dela în ceput forma mai general socială. Peste toţi funcţionarii educaţiei se află unul mai
nare, care ar corespunde cu ministrul instrueţiei de azi. Acesta e ales din cei maiapţi în ale
instrucției şi educaţiei; are sarcina cea mai
importantă şi cea mai grea din stat, pentru-că tre-

buiesă deschiză ochii asupra întregei opere de edu-

caţie, să apreţieze şi să îndrumeze totul. Dela di-

recţia pe care o va da el educaţiei,

va

evoluția întregei societăţi. Căci, după-cum
ta, dacă e pusă dela început; într-un medii
rabil, iea
tot aşa

o

direcţie

şi omul

frumoasă

va avea,

în

atiîrna
plaufavo-

creşterea ei,
în dezvoltarea sa, odi-
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recție corespunzătoare
întiia etate a vieţei.

educaţiei

ce va primi în

deosebite mai sistematic ; pentru băeţi, bunioară,
călăria, lupta, danţul, ete. De abea la 9ani cere
PLATON Să se înceapă cetirea” și scriereu. Pină
atunci

copii!

îşi vor întări

corpul în

jocuii, supraveghiate de femei.
Jocul este unul din instrumentele

interesante de educaţiei. pLaron

exerciţii

cele

şi

mai

iubeşte şi re-

comandă jocurile, fiind-că înţelege importanţa lor
educătoare. Dar, cu privire lu ele mai recoman-:

dă un lucru, care merită să fie meditat. El sfătneşte ca copiii să nu întroducă nici-o modificare în jocurile celise daii, să se deprindă
a păstra ceea-ce aii învățat odată şi să nu doriască inovaţii... Prin schimbări în jocuri, spiritul copiilor s-ar deprinde a cere mereii noutăţi
şi cînd vor fi maturi, nu se vor mai supune uşor
legilor stabilite.
Iată o recomandaţie,
care nu prea părea necesară, dindu-se spiritul extrem de conservator al
copiilor în respectarea legilor jocului. Dar motivul este şi mai curios: să se evite deprindevea .de a cere, la maturitate, schimbări în legile

-

i

Pină la şease ani, copiii de ambele sexe stait
în comun.
După aceea, încep exerciţii corporale
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stabilite ale Statului. Mai înainte de a osindi aceste dispoziţii pedagopice, trebuie să le îuţeleSem. PLATON avea în minte natura aşa de mobilă, - nestatornică şi rebelă a neamului Săii, care
uu se împăca uşor cu autoritatea omenească.
„Să nu uităm apoi adevărul:
că legile sînt
temelia statelor.
Schimbările dese în legi
aduc slăbirea credinţei în trăinicia lor, fac de
se clatină primejdios clădirea totală a ordinei

în stat.

Deosebit de asta, mai trebuie să adău-

găm un motiv luat din psihologia personală a
reformatorilor : PLATON crede în idealul săi; şi,
dacă voeşte să nu se schimbe nimic din alcătuiveu statului, e pentru-că statul e creația sa de
artist - sociolog. Reformatorii sint porniţi către intoleranţă, după izbinda practică a ideilor lor.
Dela 9 ani, copiii încep a avea o educaţie
muzicală, în. înţelesul antie al cuvintului, adică
“literară, ştiinţifică, artistică. 'Poate acestea tre- .
buiesc -făcute atrăgătoare, căci PLATON nu vrea
pedepse şi silnicie în pedagogie, ci învățămînt
interesant.

|

In privinţa muzică, cere să se dea aceea
care formează car ucterul; nu
o0ri-ce muzică, ci numai aceea care: inspiri curaj, disprețul
durerii şi cel puţin, care are.de scop a calma
individul, iar nu al tulbura.

92.4
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Acelaş lucru cere PLATON şi dela poezie şi pune, cu drept cuvint, mare preţ pe cele dintii bu-

căți de lectură poetică ce le face un om în vieaţă,
căci pe baza acestor întii impresii sufleteşti adinci,
„se va forma caracterul copilului. De aceea PLATON

e foartesever cu poeţii, pe care îi supune unei critică riguroase ; şi cel mai aspru criticat, e tocmai
cel mal mare dintre toţi, omen. Căci, zice PLATON,
cum se poate să se dea copilului ca idealuri nişte
zei, ca cei din omER, zei intriganţi, ordinari, viţioşi? Cind astfel de idealuri se înfăţişează subt for-

ma cea mai atrăgătoare copiilor, la ce trebuie să ne
aşteptăm?

Și dacă îşi

descarcă revolta sa mai

mult în contra lui OMER,

e tocmai

pentru-că

o-

periculoasă.
|
Poeţii adesea măgulesc nedreptatea, făcind pe
un om nedrept să reuşiască în planmi însemnate şi. deşteptind admiraţia pentru energia, şi iscusința lui. Aceste idei se sugerea-.
ză copiilorde mici şi le inspiră porniri către

astfel de caractere.

Dar

poeţii

pot

asemenea

înălța şi îmbliuzi. inimile oamenilor.
S-a zis că PLATON (ă afară din statul lui pe poeți; aceasta e drept, numai întru cit se rapoartă la
poeţii ce nu întrunese condiţiile unui criteriit moral.

Poetul care vrea să între în sanctuarul educaţiei,

.

men e mare, şi deci puterea lui de sugestie mai

Prelegerea

NI.

Platon.

995

trebuie să fie Supus la un examen
sever, la un
control serios. PLATON cenzurează
ne-îndurat
toate cărţile ce se pun în mînă copil
ului şi le
înlătură pe cele anti-morale şi antisociale. [i
hotărit și cu desăvirşire în contra poezi
ei dra-

matice,

pentru-că

are

o

putere

de sugestie

mai

mare.
Dacă se reprezintă pe scenă oameni
răi,
copilul, fără voie, tinde a-i imita.
i
Rigoarea lui PLATON, necondiționată, este
excesivă.
Impresia morală a unei drame atirn
ă
mult dela nodul şi împrejurările în
cari e preZentat subiectul pe scenă. Dacă poetu
l arată
răul ca ceva respingător şi de disprețuit
, atunci sugerează în sufletul privitorilor:
pornirea
de a'l evita, Cind însă: reprezintă viţiul
aşa fel,
că ne face să-l dorim, atunci, desigur,
arta devine un adevărat mijloc de prevertire
a caracterului. Sentimentul etic ce a condus pe
poet în .
zugrăvirea personajelor, se infiltrează invol
untar
în inima noastră, mai ales în o inimă nepre
venită
şi neinarmată cu principii critice. Puterea aceas
ta
de sugestie observaţi-o, .bunioară, în autori
i mo-

e i în aa

15

o cope Se

se găsesc şi caractere Dune şi caractere rele ; dar
cum se resimte de tainic modul înalt moral
în care autorul priveşte caracterele ce descri
e,
mod, care, în lipsa altui criterii de aprețiare,

a

derni. Astfel d. ex. în ickEeNs ŞI GEORGE ELIOT
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împune cetitorului.
Și, desigur, opera de
este o curată otravă sufletească, nu numai
ne prezintă răul sub o înfăţişare plăcută,
chiar cînd ne lasă îndiferenți asupra lui.

Cînd

zoLa înfăţişează natura omenească atit de

obiectiv, încît nu ne insuflă nici simpatie, nici revoltă pentru nici-un caracter, face răi; căci
spiritelor neformate, cărora le lipseşte un criterii
hotărit, poate întîmplător, conform organizmului
psihofizic individual, să li se sugereze
simpatie tocmai pentru un caracter răii. Negreşit,
e permis scriitorului să zugrăviască realitatea

cea mai hidoasă ; dar atunci să facă a se simţi
dezgustul lui, şi al or-cărei naturi normale, pentru acea ticăloșie hidă.
După modul cum priveşte şi preţueşte artistul caracterele, va fi apreţiat însuşi din punct
de vedere moral.
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(Urmare),

La ce se reduce plingerea că
sistemul de educaţie

al lui vuarox distruge indi
vidualitatea,
U. Educaţia lu ptătorului,
Alegere

poeziilor și mutzicei în vederea efectului lor
educațional,

Educaţia estetică prin înriurirea directă
a contactului cu opera «le artă.
Formarea luptătorului desă
virşit, prin dezvoltarea SuHetuluă și
porale.

corpului. In ce scop să se dea
exercițiile cor-

II. Educaţia cîrmuitorilor
de oameni. Fiinţe de elită. Ținta: înţelepciunea, sapienti
a. Inspirația activităţii

lor luată din lumea ideilor,
Jijlocul de a pătrunde în lumea ideilor, Matematica, astr
onomia, muzica taţionată,
Dialectica, la urnă, ca sinte
ză,
INV. Poate matemaţiea să preg
ătească spiritul la îndeplinirea sareinei de cîrmuito
r? Ce deprindere lasă în spirit ocuparea

cu matematicele. Insuficienta
procedării
deducţiilor matematice în faţa
complexităţii fenomenelor
sociale. Pent
ru

înțe

legerea lumii şi fenomenelor
ei concrete, se cere cunoaşterea propriet
ăţilor specifice ale lor,
deosebit de raporturile abst
racte de spaţiu, număr, ete.
Exemple luate din aplicaţiile pract
ice ale inginerici și arhiteeturei ; din științele fizico-chi
mice. Care dintre ştiinţele cosinologice pregătește
mai potrivit spiritul pentru
înțelegerea fenomenelor sociale.
Cunoaşterea specială a
sociologică și ştiinţelor spiri
tului nu se poate suplini

PPR
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a

area către
prin nici o ştiinţă cosmologică, pentru îndrum
chemarea de cîrmuitor de oameni.
a întregei
V. Cultura filozofică, la urmă, ca încheiere
daimpune
se
i
şi
dreptul
cuvine
se
tului
Pilozo
edneaţii.
l
modelu
după
toria de-a conduce lumea, îndreptind-o
.
ideilor
lumea
din
prototipurilor periecte

Ineheiere.
educației

în spiritul lui PLATON ideia

Cum s'a născut

de stat.

Sugestii

din mediul

social-istorie

al

naţiunii sale.

].
Mavele filosof reformator atenian, ale cărui
plun de
idei şi azi mişcă lumea, a croit genialul

dere
educaţie, cu o unitate şi cu o impunătoare întin

aţie.
de perspectivă ce ne umple şi azi de admir
nic,
puter
atotstăpin
PLATON voia ca statul,
suflet.

colectiv

ce

întruneşte

toate forţele

soci-

iei, şi
ale, să dea şi planul şi direcţia educaţ
fiedind
să facă selecţia socială sistematică,
după natura
“cărui membru un rol în societate,
fie alese
Ii. Rolurile membrilor în societate să
vedin doă puncte de vedere: din punctul de
aalcap
acela
dere al utilității sociale şi din
Aceste doi consideracităţii individuale.
văd clar
ţii, una socială, alta individuală, se
figurind în cugetarea lui PLATON.
e acuSe înţelege de aici cit de nedreaptă
pe
ească
Să jertf
voia
PLATON
zarea că
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individ
statului.
In
general,
plingerea:
că se jertfeşte statului
individul, e bazată
pe neințelegere saii pe rea
credinţă. Cind omul
işi dă societății tributul de
forță şi. capacitate, după felul cum a
creat natura şi în
măsura în care la înzestra
t, aceasta nu se poate considera ca jertfire,
ci ca o normală funețiune social-omenească, Int
run caz, mai ales, se
poate vorbi de „jertfive;
cind un om e abătut
dela menirea sa naturală și
îndreptat, prin siluire, în altă direcție de acti
vitate, în care nu
poate fi așa folositor nici
lui, nici altora ; atunci
e o perdere adevărată, nu
'numai individuală ci
chiar socială. Am văzut că
învinuirea acestei ur„mări nu se potriveşte sistemul
ui lui eLAToN,
Dorinţa lui paron e toc
mai de a da membrilor din societate acea
direcţie de manifestare activă, ce comportă cu
natura individului şi
interesele societăţii; de a nu
se hotări rolul individului in stat după clas
e saii caste istorice,
ci după categoriile naturale.
Aceste categorii
sint, după el, de trei feluri:
categoria oamenilor ce produc bunuri material
e, categoria luptătorilor şi categoria oamenilor
însărcinați cu darea
dreptăţii, a cirmuitorilor, Pen
tru educarea acestor trei categorii, statul are
dreptul să se îngtijiască. PLATON nu tratează
decit de educaţia

mar sa
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celor doă categorii mai superioare, a războinicilor şi a cîrmuitorilor.

II.
Am

văzut

o parte

din

cerinţele lui pentru for-

De îndată-ce începe copimarea războinicilor.
Jul a citi și a serie—şi aceasta abia lu 9 ani—
i se dă educația muzicală, în senzul antic: educaţia artistică, prin lectura poeţilor, prin învă_țarea muzicei. Alegerea poeziei şi a Dbucăţilor muzicale se va face în vederea tot-Vauna a scopului special al formării acestei cate-

gorii de

oameni, a

războinicilor.

Nimic

ce ar

moleşi sait slăbi curajul nu e permis, nare întrare între mijloacele de educaţie a vitejilor apărători ai ţării. Poeţii, ce nu sai gindit să
serie pentru acest scop, sint înlăturați, precum

şi acei ale căror cintece duioase, molatice, adorm

voinţa, tulbură sufletul, agită patimile. Muzica şi
poezia eroică, saii cel puţin „pedagogică“, iiată
ce trebue pentru creşterea luptătorilor.
De

altfel, pentru

educaţia

artistică,

PLATON

nu cere informaţii şi comunicări teoretice. Producţiile artei, atit ale artei plastice cit şi ale
poeziei şi muzicei, să formeze atmosfera ambiantă
a tinărului. Cele mai frumoase opere ale tutu-
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vor artiştilor, să înconjoar
e pe tinăr. Prin contactul continuă cu creaţiile
artei, sufletul lui să se
adapteze la condiţiile măs
urei, proporției, armoniei, frumosuluj.
Aşa că mai tirziii, cînd
tînărul începe să-și dea samă
de influenţa naturei
asupra sufletului, să aibă
deja în sine un eriterii format, după care să
aleagă ce e bun, să
respingă ce e răi, în mod
spontan şi firesc.
Ii venia foarte UŞOr lui
PLATON să propună,
pentru Grecia de acum 200
0 ani, mijlocul acesta al educaţiei estetice,
prin contactul zilnic
cu producțiile frumoase
ale artei. Cum l-am
putea urma noi din Rom
inia, chiar în veacul
al 19, către stirșit ? Ce
opere de artă am pune
SUD ochii tinerimii romine
? In ce locuri de
concerte să o ducen, ca să
asculte muzica înălțătoare şi frumoasă ! Unde
sint muzeele 2,

ca

tistice, literare, şi asupra celei
fizice ; una fără

m p..

După-ce sar face astfel edu
caţia artistică, ce
mai tămine pentru comple
ctarea creşterii unui
războinic ?
.
Rămine tocmai cea-ce formea
ză caracteristica
propriii zisă a războinicului
: întărirea corpului,
ciştigarea agerimii şi voinicie
i fizice,
PLATON inzistă mul asupra
acestor doă feluri de educaţii : asupra educ
aţiei muzicale, ar-
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alta produce fiinţe unilaterale. Cultura literară
formează spiritul; dar, dacă corpul s-a neglijat,
omul nu se va bucura poate mult timp de tezaurul cîştigat prin îmbogățirea spiritului. Dacă
apoi numai corpul a fost educat, umul va fi, de-sigur, puternic, viguros, dar îi vor lipsi acele
însuşiri ce-l fac părtaş la viața socială culturală a timpului.

O simplă forţă fizică brutală nu e demnă de un

om întreg. Exerciţiile fizice n'aii de scop numai
întărirea corpului ea atare, puterea fizică. Nu aceasta dă biruința în luptă, ci sufletul care o pune în
mişcare, curajul. Deci, în prima linie, ţinta chiar
a gimnasticei e a da tăria sufletească necesare
eroului. Pe lingă lupte şi Jocuri, PLATON re-

comanda

astfel

tactica

războinică,

un fel de

manevr6 de luptă cu armele, cu arcul, etc.; preAceste exerciţii înlesnesc
cum şi vînătoavea.
deprinderea prevederii în acţiune, stăpinirea de
sine, stăpinirea pornirilor pătimaşe, cari slăbesc
bărbăţia viitorului luptător.

JI.
Mai deosebit şi cu mai multă predilecție se
ocupă PLATON cu educaţia clasei ci rmuitorilor,
acelor oameni, cari vor avea o înriurire practică

“asupra

societăţii,

şi vor îndrepta

evoluția so-
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cială către
un ideal. PLATON, negreşit, nu primeşte pe ori-cine să fie educat pentru o astfel
de menire. Pentru o funcțiune socială aşa
de
inaltă, se cere o natură de elită, tot ce e
mai
distins, păurul“ societăţii;
se cere ca omul,
destinat a cirmui pe alţii, să aibă în firea
sa,
dela zei, elementul constitutiv cel mai superior,
„aurul“, după-cum războinicii posedait elementul
de „argint&; de aceia PLATON nici nu le-a dat acestora o cultură intelectuală adincă. Omului, însă,
destinat

a conduce

societatea

cătră

o țintă, i se

cere, desigur, o natură şi o cultură superioară. EI
reprezintă rațiunea socială, după-cum luptătorul
reprezintă voinţa socială. Idealul voinţei e
curajul ; şi aceasta era ţinta educaţiei războinicilo
r,
Idealul raţiunii e înţelepciunea, sapientia ; şi
aceasta va fi scopul educației cirmuitorilorr.

Ce pregătire cere PLATON
lui civmuitor de oameni? Xa
tică-literar;

; aceasta

e ceva

să se dea viitoruatit educaţia estesecundar, şi nu

prin

ea se vor forma calităţile natuiale ale cîrmaciulu
i
înţelept. Acestui om superior trebuie să i
se
dea, putinţa de a privi în lumea supra-senzibilă
a ideilor, unde se găsesc prototipurile şi modelele perfecte ale tuturor lucrurilor, ființelor
şi

ideilor din

lumea

senzibilă,

în

care

trăim,

şi

93
ZD

Puntea

I,

lu cei rechiă.
Istoria 1 pedagogici
y

din omenirea, pe care cirmnitorul e chemat s-0
Ca să ştie cum şi incotro s-o concălăuziască.
ducă, are nevoie să aibă ochii aţintiţi asupra
idealurilor din regiunea noumenului, de unde
va căpăta inspiraţii şi intuiții supreme.
Dar ca să poţi intra în regiunea ideilor perfecte, trebuie să ai, mai întii, calitatea inerentă
a intelectului, care-ţi dă dreptul, şi ştiinţele necesare cari iți deschid drumul li dinsa.
Cani vor fi acele ştiinţe, ce vor inlesni intelectului apropierea de lumea ideilor, de acea lume
de unde viitorul cîrmuitor de oameni va lua modele
şi regule de conducere ? PLATON n-a găsit, fireşte,
mai potrivite decit tocmai acele ştiinţe, cari, pe timpului, ocupaii locul întii, matematicele. Acestea
Sau constituit, în adevăr, cele dintii sub forma per-

fect ştiinţifică. Ele ocupă în ierarhia ştiinţelor, după AUGUSTE COMTE, locul întii. Și după-cum prin
simplitatea lor logică, ocupă locul întii în familia ştiinţilor, tot astfel şi în programa studiilor
şcolare: prima ştiinţă ce s-a dat prin şcoli, ca
disciplină riguros cerută pentru cultura serioasă

a minții, a fost matematica.
PLATON,

Nu e de mirare că

care avea o admiraţie nemărginită pen-

tru această ştiinţă, să se fi gindit a forma din
ea mijlocul de pertecţionare a inteligenţei, în
scopul de a-i da putinţa să se înalțe pină în regiunea lumii ideilor.
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-Lritmetica, geometria, ustronomiu Şi muzic
a teoretică sait acuslicu, iată ce trebue să
fie CUnOscute de cei destinaţi carierei înalte a
cirmuirii
dle oameni.
Dar aceste ştiinţe să se inveţe ca
mijloe de

cultură,

generală,

necesară

pentru pregătirea spi-

ritului la înţelegerea mui departe
a lumii, iar
nu ca mijloc pentru viaţa practică
; a învăţa
ştiinţele spre a le folosi în viaţa
practică, ar
fi a le scobori la scopuri şi preocupări
inferioare, a le scădea din prestigiul și
demnitatea
lor clasică, nobilă, a dezinteresării
intelectu-

ale pure..

Geometria. trebuie studiată

în adinci-

mea ei teoretică propriii ZISĂ, nu ca
să învăţăm
a măsura pâmintul, ci ca să înţelegem
raporturile mai rafinate, ideale, ale lucra
rilor, ale poziţiilor în spaţii, ale proprietăţilor
generale ;
iar aritmetica, nu ca să ne servim
la facerea

operaţiilor

zilnice de calcul, ci ca să ne formăm

spiritul la legile proprietăților celor
mai abstracte ale lucrurilor, adică acelea ale
spațiului
şi timpului, cară sînt elementele cele
mai generale ale percepţiilor noastre, și material
ul pe care

se ridică geometria și aritmetica.

Astronomia, asemenea, va trebui preda
tă, ca
să ştim să privim cu pricepere frumuseţea
cerului,
ca să putem admira cn ochii minţii cea-ce
vedem
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cu ochii fizici. Studiul astronomiei, deprinzind pe
om a seuita în sus,spre cer, va îndrepta, crede PLATON, natura omului spre înălțimea idealului. Dar
pentru aceasta, încă odată, trebuie să învăţăm

a vedea în natură cu spiritul, nu

numai cu

0-

chiul ; trebuie să ajungem la admirația intelectuală, care se naşte, nu numai din cunoaşterea
corpurilor cereşti şi a mişcărilor lor vizibile, ci şi
din cunoaşterea raporturilor matematice dintre ele.
Aceeaşi condiţie de vaţionalizare să aibă
şi învățămîntul marzicei.
Nu e destul pentru
un cirmuitor de oameni să cunoască muzica numai din practică, aşa cum ar fi permis unuia din

clasa luptătorilor, unui diletant, ci să

cunoască,

raţiunea efectului muzical, proporţia
tică, raporturile. determinate, pentru

matemaproduce-

vea armoniei; să cunoască efectul fie-cărui mod
muzical asupra omului şi condiţiile producerii lui, .
să cunoască

acustica.

Şi mai trebuie ceva pentru complectarea educaţiei conducătorului de oameni. Mai trebuie
dialectica, partea cea mai înaltă a culturei
spiritului. Dialectica se va preda tot-deauna în
urma celor-l-alte cunoştinţe; ea va trebui să
De
formeze coronamentul culturei intelectului.
poaceea PLATON recomanda ca această ultimă
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doabă a spiritului să nu se dea decit la virsta
de 30 ani. Cu ajutorul ei, spiritul
va sintetiza
toate cunoştinţele obţinute dela celelalte discipline; şi va privi asupra lumii de cunoştinţe,
cum privim de pe un pisc înalt asupra lumii încunjurătoare.

Nu

e în

stare

să

se

ocupe

cu

dialectica, cine nu poate privi, dint'un punct
inalt de vedere, mulţimea lucrurilor, ca părți
ale

unui

tot, şi cine

neral şi generalul
e comun

în

în

nu

vede

particularul

particular.

multiplu şi

disparat,

în ge-

A găsi cea-ce
aceasta

e

o

proprietate a spiritului filozofic, destoinic. să contemple idealurile în lumea ideilor.

IV.
Cum spera PLATON că, prin această culturi
intelectuală, se vor pregăti oamenii a înţelege
tot mai bine societatea, spre a şti cum s-0 influenţeze, şi încotro s-o conducă la ideal?
Mutematica, 'cu toate ramurile sale, geometria

aritmetica,

meni

astr onomia, acustica, poate forina oade stat? Sint în stare aceste ştiinţe să
a- .

dapteze intelectul Ja natura fenomenelor Sociologice? să-l facă să priceapă varietatea complexă a formelor vieţei sociale, în mişcarea
lor
mai nehotărită decit mişcarea valurilor mării ?
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aceasta s'a făcut lui pLaTon cu multă

dreptate. Desigur i-ar fi uşor lui PLATON să
se apere, luindu-şi refupiii în lumea ideilor, prin
mijlocul dialecticei.
Cine pusedă dialectica, posedă ştiinţa perlectă,
căci are la îndămină cea mai înaltă facultate,
facultatea miraculoasă de a sta în relaţie directă
cu tainele din lumea ideilor, unde se găsesc pratotipurile perfecte ale tuturor lucrurilor de pe
pămint, prototipul ideal al omului, al statului,
al societăţei ; unde se găsesc ţintele şimijloacele
cele mai potrivite pentru conducerea lumii.
Nu e destul? Nu e tot? Ce-i mai trebuie unui
om să ştie?
Atita numai că, din nenorocire, nici-un muritor, afară doar de PLATON, n-a avut parte
să ajungă a contempla direct acea lume a ideilor.
Şi or-cât ne-ar povesti genialul filozof-poet că

sufletul nostru

a văzut odată acea lume a idei-

lor, de unde şi-a luat origina, şi că după-ce a
părăsit-o, spre a se cobori în lumea senzibilă în
care trăim, a uitat totul; şi că, numai în coutact cu lucrurile, sufletul nostru recunoaşte

în co-

pie imperfectă ceea-ce a contemplat în lumea supevioară a ideilor, şi că astfel, prin dialetică, ne

ridicăm din

noii în acea .lume,—nu .găsim În a-

ceastă explicare decit mituri, basme, pvezie şi
nu he mulțumește setea noastră de adevăr.
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mate-

maticele iluzia, că deschid minţii lumea întreagi a cunoștințelor şi daii facultatea de a deslega şi pricepe tot felul de probleme ; dar și
ază tot ma! domneşte această iluzie. Şi azi se
crede că spiritul, format în disciplina rigidă a
ştiinţelor „exacte“, capătă destoinicia de a pă- tronde mai signr în tainele nebuloase ale lumii
şi vieţii.
Fără îndoială, matematicele formează spiritul, dar îl formează cu deprinderea adevărurilor evidente, cu întemeerea convingerii pe probe neclintite, cu deducţii riguroase de cunoştinţi
sigure, trase din alte cunoştinţe neîndoioase. [ adevărat, matematicele dati un mare ajutor tutuvor celorlalte ştiinţe, nu numai celor cosmologice,

dar şi celor noologice.

Dar oare matematicele să formeze spiritul
pentru înțelegerea complectă și adecuată a fenomenelor suciale,a acelor fenomene atit de complexe,
atit de proteiforme în mişcarea lor variată, cari alcătuiese viaţa socială? Pe ce elemente şi ope-.
raţii se bizuese ele spre a pregăti mintea să prindă în formule fenomenele acestei vieţi? Pe axiomele mateinatice, pe raporturile simple ale punctelor şi liniilor geometrice, etc. ? Dar în lumea
fenomenelor sociale nn mai găsiți nimic analog

210.
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liniilor şi figurilor geometrice. Un om nu e aşa
de simplu ca o linie, nici aşa de uşor de înţeles
ca

an raport de spaţiu.

Iar

un

raport

inter:

human, un fenomen social, nu-are seamâăn în
privinţa gradului de complexitate.
Matematicile se ocupă cu proprietățile cele
mai generale şi abstracte ale lumii; desbracă
Iucrurile de proprietăţile ce constitue esenţa lor
concretă, le desbracă tocmai de ceea ce interesează în specialpe naturalist, pe psiholog, ori pe
sociolog ; eliminează acele elemente, acei factori,
cari

influenţează

şi

determină

natura

şi rapo-

turile fenomenelor vieţei sociale ; deprind spiritul cu abstracții.
De aceea, ori-cit de importante sint matematicele pentru exercitarea spiritului de obşte, ele
asigură, ca şi logica, numai forma generală a
fancţiunilor spiritului, nu adaptează mintea la
complexitatea labirintiformă a problemelor concrete ale realităţii vii. Gindiţi-vă, bunioară, la
ştiinţele practice ce se sprijinese mai direct pe
matematici. Nici ele nu se mărginesc numai la

datele

matematicelor.

Ingineria

aii nevoe negreşit mai mult de
să fii arhitect, trebuesă cunoşti
ştiinţe. Dar numai atît? Dar
crete ale Iucrurilor, calităţile

și arhitectura

matematici.
Ca
ne-apărat aceste
proprietățile conmaterialului cu

„ Prelegerea XII.
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care vei lucra in arta arhitectonică, acea a gradului de rezistenţă, etc., se pot deduce din axiomele matematice ? Nu trebue pentru cunoaşterea lor o cultură specială, deosebită de
cultura generală a matematicei ?

Și e de comparat un conducător al societăţii,
un reformator al omenirii, un arhitect social,
cu arhitectul ce minueşte materialul brut al unei clădiri ? Și să-i fie destul sociologului, „arhitectului social“, care voeşte a. eroi şi realiza
un ideal de viață pentru societate, numai cunoaşterea matematicei, cînd unui arhitect simplu,
de materii moarte, i se mai cere, pe lingă cunoaşterea matematicelor, şi cunoaşterea specială,
a proprietăţilor materialului cu care lucrează ?
Aceiaşi observaţie se poate face şi chimistului şi fizicului, cind i se dă pe mină deslegarea unei probleme sociale.

16

ae
aa
În Rp
a

natura

o

Cine.a pătruns

ape

tori, variaţi şi variabili.

fenomenelor biologice, e relativ mai pregătit a
înțelege fenomenele vieţei sociale.
Dar, desigur, pentru înţelegerea desăvirşită a

co

vre-una din ştiinţele cosmologice se a-

n RR E

Dacă

propie, prin spiritul săi, de calităţile necesare
unui om de stat, apoi aceasta e numai ştiinţa vieţii, biologia.
Biologia se ocupă cu fenomenele
datorite jocului schimbător al mai multor fac-
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acestora, tot mai trebue o cultură specială mai
înaintată, după rangul de complexitate cel ocupă și sociologia în familia erarhică a ştiinţelor concrete.
Deci să risipim iluzia ce ar putea produce teoria
lui PLATON asupra noastră. Cultura matematicei e
negreşit escelentă în educaţia mintală, dar e cu »
totul insuficientă pentru formarea unui om de
stat. E zadarnic şi copilăresc refugiulîn dialectică
şi în cultura generală a logicei; pentru formarea
cirmuitorilor trebuiesc cunoştinţi anumite sociale şi biologice. In măsura în care spiritul lor
va fi înarmat cu astfel de cunoştinţe,
vor
văspunde şi dinşii menirii lor. Pe timpul lui eLaTon ştiinţele sociale nu prea erait dezvoltate.

scrie, ceva mai tirziu, un tratat de

Politică, unde expune mai multe teorii asupra
statului, asupra guvernămîntului, cristalizind în
erudita sa uperă cea-ce poate se găsia răspindit, şi oare-cum în aer, în Grecia veche.
Dar .cea-ce e şi mai surprinzător e că PLATON
nu Sa gindit a da omului de stat, cel puţin cultura istorică. Istoria făcuse deja progrese la
Greci ; totuşi Platon nu preţuieşte marele folos
al istoriei în formarea spiritului.

V.
La virsta de_35_
RI

ina

.

ani, tînărul,__menit.a__condu--ai

7

Sr

ARISTOTEL
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ce pe

semenii săi,

la

ani_pină_la_35, va studia

îsi

vs

243

încheia_educaţia. De-

dialectic.

Mai de vremee periculos: spiritul nu prinde
bine
ideia, şi tinereţea impetuoasă confundă a filozo
fa
cu a discuta: contrazice, se joacă cu ideile, făr:
a vedea bine cuprinsul şi urmările lor.
Dela 30 pină la 35 ani e perioada potyivită pentru cultura filozofică. Cind într'o organizare de educaţie, nu se învață a citi şi serie
înainte de zece ani; cînd copilăria era atit de
frumoasă

şi plăcută;

cînd tinereţea

A—.

E
!

i
!
||

era un para-

dis al vieţei, nu se părea de loc prea tirzii, ca
la 30 ani, cu mintea matură şi exercitată, să se
abordeze problemele aride ale filozofiei şi să se
caute înălțarea spre lumea ideilor. Odată ajuns

tre intunecimile

vieţei din

ce

inacea
Iumest
superi
ă
oară, omul ce a conteinplat-o, e obligat de stat—o obligaţie _morală—
săŞi întoarcă privirea_dela.Inmina_ idealului că-

lumea senzibilă ; să

Ia!

„Mea concretă. Personificind republica; PLATON 0
pusăne
impute aceluia care sar abate dela 3ceastă datorie: i-am dat toate mijloacele
ca
să te duci şi să ne aduci ştiri din regiunea, unde
nu ori-ce vm se poate ridica. Şi acum, trebue
să realizezi idealurile văzute acolo.

A

modelul ei, lu-

DE pe

după

0 o RR pia PR

reforma,

m nete e PRR

fecției, să cate a

a fo e

Tocul semenilor; şi, partial în minte. chipul per-

e

se facă om, ca ceilalţi oameni; să intre în_mij-

!
ţ
4
!
.
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Această sarcină obligatorie a cărmuitorului filozof, începe dela 50 ani în sus. .
Aceasta e în scurt schița planului educaţiei
după PLATON,
Statul, Leviathan a lui Hobbes, e marele zeit;

el hotăreşte

destinele individului ; la legile lui,

date în vederea binelui tuturora, se supun toţi
membrii societăţii. Educaţia în vederea binelui

determi-

mate, funcţionari numiţi de stat şi pregătiţi de:
Și fie-cărui instat pentru asemenea ocupaţii.
divid i se dă cultura proprie naturei lui, tot pentru folosul societăţii, spre aşi putea indeplini
mai bine rolul pentru care e creat. De mic, dela
naştere, pină la moarte, individul aparţine statului, parte spre a fi educat pentin trebuinţele
statului, parte spre a întoarce acestuia, prin acte, beneficiile primite în perioada educaţiei.
Cind acest ideal de educaţie, care uzi e adesea
întimpinat cu epitetul de „utopie“, sa născut în
“geniul lui PLATON, nu era nimic mai mult decit
un pas mai -departe dela real. PLATOx văzuse
statul spartan şi educaţia spartană, o realitate,
dela care putea căpăta o sugestie în direcţia
planului săii filozofic. Nu mai trebuia decit osis- .
tematizare, o coordonare mai perfectă de mijlou-

ap

şi se face de organe

-

statului se face;
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ce; cum se întimplă în genere lucrurilorşi fenomenelor sociale, cind tree prin geniul unui cugetător—ca să se nască un sistem unitar şi consecuent

de

reformă

înaintată,

Astfel,

dindu-se

toate elementele subiective şi obiective, se explică cum s'a născut şi crescut acest plan teoretic de educaţiune. PLAron luase sugestii în acelaş senz, nu numai dela statul spartan, dar şi
dela v societate organizată de PITAGORA în Italia
mare. Şi acolo existase în miniatură un stat
constituit pe baza vieţei în comun.

Astfel, elemen-

tele adunate din observaţiile şi meditaţiile sale,
S'aii adunat şi aii crescut în mod natural şi spon- tan şi aii dat naştere acelui vis filozofie, care
totuşi pare a se realiza treptat în omenire.
Vom vedea că ARISTOT, la care ne vom adresa în prelegerea viitoare, spirit mai pozitiv şi
mai treaz, cată mai mult a înţelege realitatea, caută
mai mult să'şi dea samă de ceea-ce este şi ce
a fost, ca contemplator obiectiv şi critic al realităţei, decit a întra în curentul evoluţiei şi vie-.
ței, spre a influenţa mişcărileşi a dicta tendinţele
actuale ale societăţei în care trăia. Dar de aceia
nici wa anticipat, ca PLATON, (direcția şi idealul,
către care merge încetul cu încetul lumea.

Prelegerea XIII

PEDAGOGIA
LUI ARISTOT
1. Asemănări şi deosebiri generale între vederile pedigogice ale lui nistor și piarox. Direcţia clasică
și realistă,
II. Baza sociologică a pedagogiei lui anisror. Concepţia lui teleolosică. Scopul final: fericirea. Cum
se realisează fericirea? Activitatea raţiunii şi raţionalizarea funcţiunilor vieţei omeneşti: virtutea.
III. Cum se obţine virtutea? Deprinderea: valoarea
ei pedagogică,
,

1Y. Scopul educaţiei. Educaţia, o afacere de stat. Cum
va îngriji statul de factorul innăscut și educaţional
al virtuţii?—Amestecul statului în condiţiile ce procreare a omului. Pertecţionarea rasei umane prin 'câsătorii
reglementate de stat. Concesii făcuta fiumiliei în opera
educaţiei. Inconsecenţa teoretieă. Antagonismul celor «doă

principii: educaţie de stat și de familie. Direcţia pe care
-o iea mersul educaţiei sociale în chestia aceasta.
V. Pentru-ce conştiinţa morlernă întimpină cu aversiune ideia amestecului statului în viața familiei şi individului. Etectul statului mare și monarhiei absolute: „Lctat
c'est moi“.

Efectul crestinismului

asupra liberării conşti-

inţei și desvaltării individualităţii omenești.
Teoria liberală ocke,svisoza) şi absolutistă
(uonnes) a statului,
VI. Inconsecenţa teoretică
.

a lui Anusror

cu

privire la
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concepţia educaţiei de stat. Cum susține valoarea educaţiei în familie? Desvoltarea mai complectă a individua-

lităţhi în familie. Condiţiile ca educaţia în familie să-și
producă efectul necesar. Dragostea părintească şi activitatea pedagogică sistematică, Doă condiţii esenţiale pentru părinţi ea educatori: pregătire sau simţ pedagosie
şi destul timp pentru ompaţia cu creşterea conseeven.
tă a copiilor Necesitatea socială a educatorilor speciali.
Nu se poate cultiva individualitatea in scolile publice ?
Chestia numărului elevilor din o clasă, o chestie pedasogică și financiară.
VII. Organizarea practică a educaţiei, după Ausro'r.

Mai întiă de toate, educaţia

corpului pănă la 5 ani, ex-

clusiv, Scopurile şi mijloacele educaţiei. Gimnastica, desemnal, nu pentru carieră, Noţiunea educaţiei. „liberale“
sau generale. Scopurile acestei educaţii. Complectarea

şi îndreptarea cuprinsului noţiuni „educaţie generală“ în
concepția modernă. Muzica și efectele ei căneaţionale,
Virtutea

superioară,

„dianoeticăă,

IL.
ARISTOT (384—322

a Ch.), discipolul divinului

PLATON şi educatorul marelui ALEXANDRU al Macedoniei, intemeietorul şcoalei peripatetice în Atena în care îşi profesa principiile plimbindu-se

sub cer liber cu scolarii, în grădinele Lyleion;
ARISTOT, călăuza gindirii filosofice a omenirii în
tot. timpul evului medii, a practicat arta educaţiei în împrejurări excepțional de fericite şi a.
gindit asupra ei cn un interes tot aşa de vii,

I.
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la ccă vechi

e
care
ca şi strălucitul săii profesor—d

me

Partea

se deose-

e

beşte, însă, în unele privințe.

Admite, negreşit, ca şi PLATON, că educaţia
aparţine statului. Aceasta era, de altminteri, o
ideie care aparţinea timpului săit şi naţiunii eline în genere. Nu împărtăşeşte însă nici credinţa
metafizică fundamentală a maestrului săii despre

a

948

existenţa unei lumi suprasensibile, alcătu-

ite din idei de sine stătătoare, nici admiraţia exagerată a lui pentru influenţa educătoare a
matematicelor. Ba încă, în practica sa de educator, de aşa puţină consideraţie se bucurait a- ceste ştiinţe, incit pe ALEXANDRU MAKEDON nici
nu la învaţat de-loc geometria, sub cuvînt că din
studiul acesta nu cîştigă nimic caracterul omului;
dar Va învăţat științele naturale, şi mai ales, la
familiarizat cu poemele lui OMER, fără a Se

teme, ca PLATON,

de

înrîurirea

periculoasă

a

poetului.
De sigur, efectul ieşit din atingerea unui suflet.
tînăr cu lumea închipuită a poeziei nu atâvnă numai de cuprinsul acelei închipuiri, ci şi de natura
sufletului, care primeşte din toate excitaţiile lumii mai cu samă tot ce se potriveşte cu natura
şi pornirile sale innăscute. Dacă tînărul ALEXAN-

-= .

DRU MAKEDON nu se despărția de Fliada lui
omeR şi vedea în AcHiLe modelul săii de imi-
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tat, e şi pentru-că în firea viteazului cuceritor
al Orientului trăiaii apucăturile mîniosului eroii
al lui omER.
De altfel AnisToT, ca şi PLATON, atitîn teorie
cît şi în practica educației, punea preţ mare pe
gimnustică şi muzică, pe elocuență, dialectică şi politică. Prin faptul că lasă departe în umbră matematicele, ca mijloc de educaţie, şi inşistă asupra poeziei, pedagogia Stagiritului prezintă mai
puţin caracterul realist şi mai hotărit pe acela
al direcţiei clasice, în înţelesul modern al cuvintului, întrebuințat azi spre denumirea unuia din curentele principale ale organizării învăţămintului.

pane
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II.
Sistemul săii pedagogic şi-l clădeşte ARIsTOT,
ca şi marele săii maestru, pe o bază sociologică
stă deasupra lui e statul, care hotăreşte funcţiunile şi scopurile activităţii sociale. Intre modurile de manifestare ale vieţii sociale, este şi educaţia ; deci o teorie complectă a vieţii şi funcției societăţii, determinind scopurile sociale şi
mijloacele pentru realizarea lor, arătind tot ce

contribuie

la sănătatea. și:buna

stare

publică,

trebuie să trateze şi despre educație, despre mij-

te Dieme ei

Puterea ce

ar

politică. Omul este o ființă socială.
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loacele de formare a omului şi a cetăţeanului.
Aşa că teoriile pedagogice fac parte din ştiinţa
societăţii şi practicarea lor din viaţa societăţii.
Filosofia politică socială a lui ARISTOT € cu
totul teleologică.
Societatea, statul, ca stat,
are un scop în activitatea şi funcţia sa. De asemenea or-ce ființă, în viaţa sa, şi or-ce profesie socială deosebită.
Omul, pe lingă scopul
special al profesiunii sale sociale, mai are unul,
ca om.
Care e scopul ultim al statului şi al indivizilor ce-l compun, scopul suprem, în faţa căruia
toate sînt mijloace, şi care se caută pentru sine,
nu ca mijloc pentru altceva mai presus de el?
Acest scop final e fericirea. ARIsTOT este €eu-

demonist.

Fericirea e scopul ultim al vieţii, al

societăţii, al omului.
|
Cum se realizează fericirea ? In ce constă ea

pentru individ? După-ce arată, în Ltice sa, toate
răspunsurile relative la bunul suprem, adică la
cauzele obiective ale fericirii, şi la binele suprem,

adică la natura psihologică a fericirii, ARISTOT
se opreşte la părerea că fericirea stă în activitate, şi anume în funcţionarea celei mai
înalte facultăţi, care constitue caracteristica proprie a fiinţei omeneşti, ca atare. Căci, după-cum
fie-care profesiune specială există in vederea u-
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nei anumite funcțiuni şi trăieşte din indeplinirea
scopului existenţei sale, tot astfel şi omul are
pe pămînt o funcţiune de indeplinit, ca om, şi
pentru îndeplinirea acesteia trebuie desfăşurată
activitatea unei facultăţi proprii, care aduce ca
rezultat fericirea, scopul vieţii omeneşti.
Și care este acea funcțiune proprie omului,
şi din activitatea căreia rezultă realizarea scopului vieţii ?
Funcţiunile vieţii de nutriţie, vieții vegetative nu pot să fie. Acestea nu sînt particular
omeneşti, ci sint comune tuturor fiinţelor, deci
şi plantelor. A trăi numai pentru a trăi na poate
fi scopul vieţii. Das Leben ist der Giiter hâohste
nicht, zicea mai tîrziu SCHILLER.
Nici sensibilitatea nu e ceva specifice omenesc. Sensibilitate ai şi animalele. Ca izvor de fericire, aceasta ar fi tot aşa de jos ca şi animalitatea.
Ceea-ce e propriii omului, trebuie să fie o facultate superioară a sufletului, şi care nu se află
în comun la animale, plante şi om. Aceasta e
raţiunea.
In activitatea

zervată omului,

raţiunii stă înalta . fericire

tăți îşi iea naştere virtutea.

tot una, după

re-

şi din funcțiunea acestei faculARISTOT.

Virtute

şi rațiune e

A fi virtuos, e a îi înţe-

ema

XIII.

Rr
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lept, adică a avea raţiunea de călăuză în activitate. Și deci, a fi virtuos e a fi fericit, concluzie
la care ajunge mai tirziu sHAFTESBURY şi alţi
moraliţi

moderni.

Unde întervine raţiunea in funcțiunile vieţii omeneşti, se naşte fericirea. Sufletul are doă fe-

luri de funcțiuni, unele inferioare—sensibilitatea; altele superioare—raţiunea.
Cind intervine raţiunea in funcțiunile sensibilităţii şi conduce pornirile, supunindu-le ordinei, rezultatul

final şi atunci e tot fericirea.

Din armonizarea

dorințelor iese o virtute. Dar cea mai inaltă virtute, şi deci isvorul cel mai însemnat de fericire, vămiîne tot activitatea raţiunii.

III.
. Cum se realizează fericirea ? Intrebarea se
poate formula acum astfel: cum se obţine virtutea. E un dar al naturei? Se naşte omul cu
dinsa ? In cazul acesta, n'ar maifi nevoiede intervenirea nimănui, ca ajutor şi călăuză pentru atingerea idealului. Anisror e de părere că virtutea nn e înnăscută; dar că natura nu e nici
protivnică ei ; din contră, îi prezintă oare-care.
puncte de plecare, ce pat servi la naşterea, creşterea şi formarea virtuţii. Deci, germenul vir-
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tuții îl găsim chiar în natură; dar pentra desvoltarea lui, şi pentru trecerea lui din stare ziytuală în stare actuală, mai trebue ceva: educaţia. „Omul devine ceea-ce este, zice marele ginditor, prin natură, deprindere şi instrucţie.
Cele doă din urmă alcătuiesc educaţia, care trebuie să pregătească sufletul pentru învăţăturile
moralității“,
Iată aratate aci şi importanţa și cuprinsul edu-

| desigur,

înstrucţia

morală

ar răminea fără efect.

elata OTP

Ip

caţiei. Educaţia coprinde, în întregimea sa, doă ca-

tegorii de indeletniciri: comunicarea de cunoştințe, care se adresează intelectului, şi formarea deprinderilor. Iar scopul ultim este moralitatea.
Care din aceste doă feluri de inriuriri, instrucţia şi deprinderea, contribue la formarea virtuţii ?
Instrucţia? Nu. Luminarea înteligenţii cu adevăruri îndreptează spre bine numai pe cei în- .
zestraţi din natură cu porniri morale puternice. În cazul acesta, instrucția morală nu face
decit să călăuzească apucăturile bune innăscute
Şi cari cer să funcţioneze, ca o trebuinţă firească a sufletului.
Pentru formarea virtuţii, însă,
în genere, trebuie deprindere, care se cîştigă
prin exerciţii. Exerciţiul schimbă puternic fivea omului, schimbă chiar pe cei cari n'au din
fire porniri hotărite spre bine şi asupra cărora,

Pavtea
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“'eoria lui ARISTOT asupra exerciţiului e cit se
El caută
poate de intemeiată şi de adevarată.
să o susțină prin diferite fapte şi consideraţii.
Fără exerciţii, nici talentul nu se fixează in desfă-

şurarea sa firească. Artistul, meşterul, ca să ajungă artist, meşter, trebuie să se formeze prin exer-

ciții. Fără exerciţii, orcit talent ar avea cine-va
la muzică, bunioară, tot nu isbuteşte a cinta din
flaut şi a deveni flautist. Pot aşa şi cu virtutea.
O acţiune săvirşită odată ajută pe om a face pe
viitor mai uşor altă acţiune de acelaş fel, şi
contribue la cristalizarea caracterului întrun anumit fel. Un act de curaj face pe viitor mai
capabil pe om de alte fapte curajoase.
Cine işi
cumpăneşte odată poftele şi trebuinţele, ajunge
a doa oară mai stăpin pe sine, şi mai cumpătat.
Astfel se învaţă virtutea: prin deprindere.
Imn acelaș sens vorbia HamLer mamei sale !);
„Abţine-te în noaptea aceasta: asta iţi va da
un fel de ajutor, ca să induri mai uşor absti-

nenţa de miine; cea

următoare

va fi-şi mai u-

şoară încă ; căci obiceiul poate să prefacă aproape
urmele naturei.....2

IV.
„Formarea

afirmă

tinerimii

şi ARISTOT,

este o afacere a statului“,

după

1). Actul IT], Scena 1.

magistrul Săil PLATON
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Și statul trebuie să se ocupe cu tot seriosul de
această sareină, căci „cele mai bune legi nu folosesc nimic, dacă cetăţenii nu sînt educați moval şi intelectual“. Iar scopul educaţiei este

exclusiv

estetic.

„frumosului“
nota etică.

la

In

Greci

termenul

intră

și

şi

în

noțiunea

nota

practică,

Statul, avind sarcina educaţiei, trebuie să îngrijească de formarea virtaţilor, pentru realizarea fericirii tutulor. Dar condiţiile virtuților
sint: disposiţia naturală, exercițiul şi instrucţia,
Deci statul va căuta să recurgă la mijloacele
necesare pentru asigurarea tuturor acestor condiţii, cari se reduc la doă:

factorul

înnăseut

educaţia.
Să asigure condiţia factorului îmnăscut 2 Ce puteri discreţionare se vor acorda statului pentru
acest scop? Sar părea că, in privinţa asta, nu
vom găsi deloc la ARISTOT.un rigorism de stat
mai slab decit al lui PLATON.
Aşa ar fi, dacă

şi

DI

Complect formulat scopul educaţier, după ARISTOT, este: „a recunoaşte frumosul, a învăţa
tot ce este necesar şi folositor şi a face raţiunea să domnească peste simţuri“. Dar partea întiia a scopului, să nu se iea în înţeles pur şi

II

adică

ra
dnza:
TRI

simțuri“,

i

pi

peste

Pa

a domni

. TOR

„Să facă raţiunea
virtutea.

256
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ARISTOT ar fi tras, pînă la sfirşit, toate consecuenţele gîndirii sale esenţiale. Dar, fie din lipsă de curaj intelectual, fie din o prudenţă practică de care nu se îngrija—în sborul săii, genialul săi maestru—ARISTOT face tradiţiei şi aşa
zisului „bun simţ* nişte concesii, cari distrug unitatea logică a sistemului şi îl duc la insecuențe
şi contraziceri.

In adevăr, să vedem cum dă el statului pute.
rea de a se îngriji de cele trei condiţii ale virtuţii : deprinderea, instrucţia şi disposiţia naturală ?2
Ca statul să asigure de mai înainte disposiţii

naturale bune, ca să influenţeze asupra factoru-

lui înnăscut, trebuie să se amestece în chiar condiţiile de

procreare

a omului.

Alegerea

genito-

rilor, alcătuirea căsătoriilor, reglementarea imperecherilor, fixarea vîrstei per mise pentru p1'ocreaţie, hotărirea numărului copiilor, etc., toate
atîrnă de interesele şi voința statului. Statul
exercită, în fundamentala ordine a progenetrării
umane,

aceeaşi

funcţie, pentru

propăşirea

rasei,

ca şi zootechnicul pentru îmbunătăţirea raselor
animale. Statul are şi dreptul şi datoria să îngrijească de perfecţionarea neamului omenesc.
ARISTOT fixează celor doă sexe -virsta la care
pot încheia împerecherea căsătoriei: 1$ ani pen-
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tru femeie, 37 pentru bărbat ; mai de vreme
de
această virstă, copiii născuţi n-ar fi sănăto
şi,
precum şi mai tirzii de 53 ani.
Numărul copiilor. trebuie asemenea să fie
hotărit după interesele statului. Cei concepuţi
peste număr să fie nimiciți prin avort legal.
Legiuitorul să nu se uite la simpatiile îngus
te
şi la slăbiciunile fireşti ale părinţilor faţă
de
copiii lor, ci la scopul ultim al fericirii, „Copii
i

mesănătoşi să se suprime :—,„/loot sein“ al lui

NIETZSCHE ridicat la
de stat.

înălțimea

unui

principii

Pină aci parcă ARISTOT ar menține ideia absolutistă a statului platonian... Atotputernicia,
Leviathanului aristotelice se amestecă tot
aşa
de intim în viaţa privată a. familiei şi
a individului.
Dar, cînd vine vorba -să aplice principiile
a-

cestea în practică, să organizeze şi să pună
în
lucrare mecanismul real al educației, STrAGIRITUL

se abate dela calea indicată în premisele.
fundamentale.
După-ce precisează pînă şi ce alimente să se dea copiilor: . „laptele este
cea
mai bună și naturală hrană“ ; după-ce
prescrie

cum trebuie a-i obişnui cu frigul, spre a-i întări
,
17

ata: =

decretează apoi că, pînă la 7 ani, copilul
să pri-

958

?

Pawtea I. Istoria pedagogiei la cei techi,

Și împarte grija
mească educaţia în familie.
tată: „mama să
şi
creşterii copiilor între mamă
vază de hrana şi îngrijirea copilului, iar tata de

instrucţia şi educația lui“.

Da

Concesia, făcută familiei ridică în picioare un
alt principii, care contrazice pe cel Mintii. ARIS-

zor nu

caută

să le

pună de acord.

ȘI, dela

Ori prinele singure, nn se împacă împreună.
urmările
toate
cu
cipiul educaţiei de stat,
trase din atotputernicia statului în materie de
educaţie ; ori principiul ca familia şi grupările

saii corporaţiile sociale, în nănntrul statului,

să

aibă dreptul şi datoria educaţiei. A le admite
pe amîndoă, este ale călca pe rînd, cind pe unul cînd pe altul, în practică ; iar, din punct de vedere teoretic, a cădea mereii în inconsecuenţe
logice şi a nu şti niciodată, după care normă
şi criteriit să te pronunţi în chestii de principii
şi în cazuri determinate din viaţa şi evoluţia socială. Căci, dacă laşi familiei sarcina. de a îudeplini, în materie de educaţie, un program ânumit de studii, hotărit din autoritate de stat,
ai distrus autonomia propriii zisă a familiei sait

a corporației or-care, însărcinate cu opera de educaţie ; iar, dacă lași familiile şi corporaţiile
inde capul lor, să lucreze:în cîmpul educaţiei
ele
tendinţ
şi.
dependent cu totul de! principiile
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.

generale ale statului, nimiceşti ideia auton
omiei
- şi autorităţii statului, şi ridici alăturea
şi poate
chiar d'asupra lui, altă autoritate ; creezi stat
sait
state în stat.
Cele doă principii sînt deci inconciliabile,
și
toate inconsecuențele teoretice, precum
şi nea-

IA a

doă în funcţie socială în acelaș timp. “Totuş
i, se
poate întrevedea o direcţie unitară în mersu
l lucrurilor. Fără a împărtăşi ideia lui nece
u despre panlogismul universal, se pare că natur
a procedează în mod logic, scoate concluzii in
mod
practic; prin evoluția sa, din nişte premise
ex„perimentate în împrejurări anterioare, şi
elimimează treptat pe unul din cele doă princi
pii
antagoniste, dind treptat ascendent şi
stăpinire
dreptului social şi general asupra celui
individual şi particular.

EI 00

junsurile practice decurg deacolo, că sînt amîn-

văr, pentru

cei maj

ara
Pap

acesta pare a întîmpiconştientă decit în Ve-

mulți,

modern pare,

în

ade-

stranie ideia interve-

nirii statului în viaţa şi acţiunile parti
culare ale

ez

|
E

* Pentru-ce azi procesul
na mai multă rezistenţă
chime ?
In conştiinţa sufletului

Pa

aa

TRI

V,

260

Partea

I. Istoria pedagogiei la cei techi.

indivizilor, ba unii o consideră contrară “propă-

bări
şirii morale şi sociale. Pentru-ce ? Ce schim

evoluția

a suferit sufletul omenesc,

în

tăţilor de sine stătătoare,

desfăcute

socială,

se
ca să privească mai nefavorabil o ideie, ce
părea, aşa de naturală în vechime ?
în- Intre alte cauze, doă experienţe istorice
dualiindivi
a
semnate ai contribuit la desvoltare

din strin-

sa legătură organică a statului antic, spre
Mai întîi însuşi felul statului modern,
se
deosebire bunioară de cel grec. Statul grec
Pe
.
reducea, ca dimensil la un oraş, la o cetate

o palmă de pămînt, cît Grecia veche, se ridicait

Cetăşi trăiaii aproape atitea state cite oraşe.
an,
ţenii unui stat grec, ca cel spartan saii atene
şi
nal
perso
se cunoşteaii mai toți unii cu alţii,
pe nume. Intr-o astfel de „cetate“, opinia puDlică e tirană. Omul nu se poate mişca în voie
„conşi de capul lui, fără ştirea şi apreţiarea

Or-ce pas e văzut, cunoscut,

dis-

ității,
cutat. Omul nu-şi aparţine lui, ci comun
itatea
idual
Indiv
legilor, obiceiurilor, datinelor.
regula
" lui se şterge şi se perde în supunerea li
din
generală de viaţă, pe care toţi ai primit-o

copilărie, ca o lege firească.

|

Ne putem face o ideie aproximativă de această
țiranie a, statului grec, gindindu-ne Ja : viața,0-

cp -—-_

cetăţenilore.
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raşelor noastre de provincie, unde personalităţile
cu greii isbutesc a se emancipa, chiar azi, de
jugul obiceiurilor locale, de trebuinţa de a participa la felul vieţii obşteşti, manifestate in anumite petreceri, preocupări, credinţe, impuse şi
apărate cu rigoare de „gura lumii“. Mult mai
liber în mişcările sale se simte omul în oraşele
mată.

Locuitorii

aceleiaşi

case

adesea

nu

se

cunosc între dinșii, în tot cazul trăiesc ca stră-

ini unii de alţii; nu-şi țin socoteală de ce

fac,

ce gindesc, de unde vin, cind se'ntore, cind se
scoală, ce mănincă, de ce nu semsoară, cite rinduri de haine ai, ete. Doar în părţile mărginaşe
ale oraşului, în „mahalale, mai poate comunitatea socială să pună asttel de stăpînire pe mişcările individului. Mă gindesc la mahalalele
Bucureştilor, unde, de altfel, o mahala nu cunoaşte pe alta. In marile capitale europene
individul e şi mai greii de cuprins:în lanţurile
spiritului comunal.
Să punem, în locul cetăţii moderne mari, statul modern mare, şi se va vedea şi mai uşor
cum se îmmulţesc împrejurările ce tavorizează
“emanciparea, şi desvoltarea individualităţii.

Aceasta însă ar explica, poate, numai pentruce ar fi mai grei ază ca statul să

ţină

în mii-

Partea

I.

Istoria

la cci vechi.

nile sale tot aşa de strins mulțimea cetăţenilor
Dar de-ce „ideia“ intersăi, ca, şi statul antic.
venirii statului în viaţa particulară deşteaptă atita repulsie? Negreşit şi din cauza neplăcerii
desvoltată,
resimte o personalitate, deja
ce
Dar şi
sale.
libertăţii
sfera
cînd i se restringe
|
din altă cauză.
şi în oraşele
domnia,ca
mic
In statul antic
mici de provincie, publicul, poporul, puterea reIn
lativ anonimă şi impersonală, democraţia.
inla
t,
statul modern mare puterea s'a concentra
ceput, de regulă, în miinile unei persoane, unui
Conştiinţa acestei situaţii istorice s-a
monarh.
esprimat în formula lui Luvovic x, Regele-Soare al Franţei: „D'etat c'est moi.“
Capriciul şi tirania anonimă şi impersonală a
tutulor, şi a nimănui în parte, sint desigur mai
suportabile decit ale unui anumit muritor. Demnitatea omenească nu se simte. călcată în mindria sa, cînd e lovită de o forţă oarbă, obiectivă, fatală, ca natura. Gontopirea autorităţii statului en a unui singur om a făcut să rămînă, multă vreme, în spirit,
confundată ideia intervenirii statului cu amestecul voinţii personale şi arbitrare a unni om în
afacerile de familie:şi particulare ale celorlalți
Şi această confuzie işi produse efectul
oameni.

Z
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a

săit de repulsie chiar şi după-ce, în locul vointei monarhului absolut, s'a pus legea, ca espresie impersonală a voinţei tuturor, a ţării.
Desigur că, treptat cu adaptarea spiritelor la
noua formă de guvern representativ şi constituţional, şi treptat cu normalizarea cinstită și sinceră
a funcţionării acestui regim de guvernămint, re-.
pulsia pentru intervenirea statului în reglementarea vieţii individuale va scădea, mai ales față
şi cu propăşirea neîntreruptă a sentimentului
solidarităţii omeneşti în alcătuirea organismului
social; şi teoria, care reduce rolul statului la
acela de simplu „supraveghetor de ordine* al
membrilor săi, nu'şi va mai avea poate atit de
mult rațiunea de a fi.: |
A doa esperiență istorică, prin care a trecut
sufletul modern şi a înlesnit evoluţia individualităţii, este creştinismul.
Religia la Greci şi la alte popoare antice era

o afacere de stat; cultul,

o funcţiune

publică.

Cine nu aducea sacrificii, jienia voinţa colectivă,
se răsvrătia

incontra

tatea şi statul.

legilor,

Cum să

ofensa

făţiş socie-

se gîndească

omul, și

din ce necesitate, să-şi iea rolul de batjocoritor
* public al „cetăţii sale ?

Apare în istorie religia creştină şi; pentru: în--

u

9604

Partea IL.

Istoria pedagogiei la cei vechi. ”

tiia oară, se rupe legătura dintre conştiinţa individuală şi legile pozitive ale statului. Oreştinismul, în afară de stat. şi pe Wasupra lui, zideşte o nouă comunitate sufletească intre oameni,
o cetate ideală d'asupra cetăților păminteşti, un

stat întemeiat pe iubirea şi frăţia universală, împărăţia cerurilor.
|
Or-ce om, deosebit şi indiferent de legăturile
lui de cetăţenie către vre-o stăpinire, poate să
aspire și să facă parte din marea, sublima, cerească împărăție ideală a credinţei, iubirii, speranței.
„Dă Cezarului ce-i al Cezarului şi lui
D-zeii, ce-i ul lui D-zeii“: Dar ceea-ce se cerea
să se dea lui D-zeii, se lua din ce se dădea înainte

tot Cezarului,

statului.

Individul

îşi deli-

mita astfel opera personalităţii sale în contra autorităţii statului, luindu-şi dreptul credinţei sale
libere, afirmindu-şi neatirnarea conştiinţei sale

intime de or-ce putere din afară.

statului

mare

şi

personal

despotic,

cucerirea

2
po

parțin numai actele cetățenilor; ideile şi credinţele sint de domeniul sacru şi inabordabil al
conştiinţei individuale.
Unită cu înriurirea sufletească a esperienţei

a.

Astfel s-a făcut cu putinţă teoria social-politi-

că, formulată de ocKkE şi seInoZA, Că statului a-

poştă,

etc.

incat

Astfel se observă udesea o contizizităre între

teoria, ce domneşte azi asupra statului, şi evoluţia reală a funcţiunii statului.

fa
e STIL

conştiinţei libere, datorită creştinismului,a întărit sentimentul individualităţii in sufletul modern.. şi a mărit aversiunea față cu ideia intervenirii statului pentru reglementarea vieţii iudividuale în societate.
Totuşi, încă dela începutul evului modern, alăturea cn concepţia teoretică a statului liberal,
care reduce rolul autorităţii numai la a păzi pe
indivizi să nu'şi facă răi unii altora, s-a ivit
concepţia absolutistă, formulată de HOBBES,
care da statului dreptul de a regula, pînă în amănunțini, raporturile dintre indivizi, în scopul
de a realiza cea mai mare cantitate de fericire
a celor mai mulți, şi în interesul unei mai Tegulate şi normale evoluții sociale.
Și mersul lucrurilor se face în direcţia acestei idei. Statul se interesează de educaţie, de igiena publică, -de căi de comunicaţie, de
industrie, comerţ şi agricultură, de asistenţa publică : face ospicii pentru bătrîni, pentru bolnavă, se amestecă în toemelele dintre proprietari
Și ţărani, îmmulțeşte şi perfecţionează. mijloacele
de relaţie între cetăţeni prin, „telegraf, telefon,

area a

965

a
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VI.
E şi mai isbitoare contrazicerea, cind se constată în concepţia: aceluiași gînditor despre stat.
În ARISTOT, care crede necesar să facă con-

cesii realității, căutind

să justifice unele proce-

dări de fapt ale timpului săii, găsim păreri contradictorii chiar în acelaş capitol. Pe deoparte
“susține că educaţia trebuie să fie egală pentru
toţi şi să fie făcută de stat, de oare-ce influenţa.
paternă e mai slabă decit a statului; apoi, mai
jos, în acelaş capitol, spune că: ceea-ce nu poate
va face familia, şi că ceea-ce nu se înlegea,
deplineşte de stat, se va îndeplini destul de bine
de familie. —Pentuu ce? Pe ce îşi întemeiază această credinţă ? Pe cuvintul că: părintele işi
iubeşte copiii, şi iubirea dictează mijloacele r:
ţionale de educaţie!
Pe această cale, ARisror

_ Cercetind condiţiile educaţiei

merge chiar departe.

în familie, îi des-

coperă calităţi superioare ; între
poate' studia de aproape pornirile
individualităţii copiilor şi stărui
mult decit educaţia colectivă de

altele, aceea că
particularee ale
asupra, lor, mai
stat.

Incontestabil, aceasta e o justă. observaţie.
Individualitatea cer putea fi mai bine cunos-
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cută, înţeleasă şi influenţată în familie. Dar, dacă
de fapt e mai bine pătrunsă în tainele ei psihologice

şi mai

raţional

condusă,

aceasta

e altă

chestiune, şi atîrnă de împrejurări. Cind părinții
sint înzestrați cu tact psihologie şi talent pedagogic, nu mai încape îndoială că resultatul influenţei lor asupra copiilor va fi superior, ca produs educaţional.
Dar simpla, iubire părintească
nu le va hărăzi, ca prin farmec, aceste daruri.
Dragostea adesea orbeşte pe părinte şi-l face să
nu vază defectele copiilor, or, ce e şi mai răi,—
să le vază ca nişte calităţi. In privinţa imijloacelor de influențare, dragostea sfătueşte mai degrabă răsfăţul, alintarea, îndeplinirea tutulor
poftelor şi capriciilor copilului. Şi asta e mijlocul cel mai sigur de „a-i strica“ și a sădi în
sufletul lor cauza nefericirii lor viitoare,
Dar, deosebit de aceasta, un părinte, orcit de
escelent pedagog ar fi, sai ar putea fi, ca să
poată ajunge la scopul sarcinei sale, îi trebuie
încă ceva: timp de întiurire sistematică şi permanentă asupra copilului. In cite cazuri se îndeplinesc aceste doă condiţii: ca părintele să fie
şi educator capabil și să aibă şi destul timp disponibil, spre a se ocupa de educaţia copiilor. ăi 7
Mai

nici- odată,

sati excesiv de rar.

Din cauza aceasta, societatea organizată a re-

968

" Pantea L.

Istoria pedagogiei la ccă vechi,

curs la mijlocul de a încredința educaţia copiilor
în grija permanentă a unor oameni făcuţi sail
pregătiți special pentru funcțiunea aceasta. Profesorii, educatorii publici, orientaţi şi exercitaţi
în arta pedagogică, servesc astfel de organe sociale ale educaţiei.
Să fie exclusă oare, în acest sistem, putinţa
de a cunoaşte individualitatea şi de a exercita
Aceasta atirnă
asupra ei o înriurire anumită?

de numărul elevilor unei clase, mai ales în şcoa-

Jele de copii mici. In genere numărul elevilor
trebuie să stea în raport invers cu virsta.
Dar chestia aceasta'se desleagă, în practică,
adesea nn după cerințele educaţiei, ci după împrejurările economice ale statului. Din chestie
pedagogică, devine financiară.

VII.
Să revenim la sistemul de educaţie al lui ARISTOT spre al complecta.
„De oare-ce corpul omului e în fiinţă înainte
de suflet, trebuie asemenea să ne îngrijim de
dinsul mai întîi“. Asttel, pină la cinci ani, numai
jocuri, mişcări libere, exerciţii fizice, iată ce treDuie copilului. Dela cinci ani înainte e timpul să ne
ocupăm de sădirea virtuţilor. Virtutea inferioară

Prelegerea

XIII. Pedagogia

lui Aristol.

269

TE

Ca d
n e ti me e mare
Pi
ta
re,
TPI
im

ARISTOT împarte vieaţa omului în perioade de
cite 7 ani, dind fie-cărei perioade o lucrare anumită. In primii şapte ani copilul rămîne în familie. In a doa şi a treia periodă, pină la 21
ni, primeşte educaţia şi instrucţia şi afară din
familie.
In ultima, perioadă se dă instrueția superioară. Cari sînt mijloacele acestei instrucţii ? ARIsTOT nu le spune. Dar se întreabă (în Politica
lui, cartea 7—8): cari vor fi scopurile
mai im- .
mediate ale educaţiei şi mijloacele ei?
Scopul mai îmmediat este a da tinerimii ceace este folositor şi virtuțile: cumpătarea, înţelepciunea, prevederea. Asupra curajului
nu insistă,
|
„Mijloacele ? Pentru virtute, am spus deja:.deprinderea. Din fragedă copilărie, prin exerciţii, din practică nu din învățătură teoretice, se
va împlinta stăpînirea de sine:. a
In ce priveşte educaţia mai departe, şi cultu-

a

cumpătarea, armonizarea şi disciplinarea, plăcerilor şi pottelor (virtutea „etică“), va putea începe şi mai de timpurii, negreşit nu în mod teoretic, ci prin deprindere; virtutea mai superioară („dianoetică“), prevederea, dela şeapte ani în
sus tot. în mod practic.

2170
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ra complectă a omului: scrierea, citirea, ginnastica, muzica, poezia, rilmica, desemnul Sau pictura.

De gimnastică, ARISTOT zice că e necesară şi că
nică nu maie nevoie a-i demonstra însemnătatea.
Se raportează la convingerea intinsă şi generală
a timpului. Ba citeodată caută parcă a mai potoli puţin pornirile neamului săii către exerciţii
corporale, cari, la Beoţieni desfigurează omul, iar
la Spartani îl fac feroce. Observă că curajul nu
stă în cruzime şi ferocitate, ci în blindeţea mielului sprijinită pe puterea leului.
Despre desemu, ca şi despre celelalte ramuri
ale artei, spune că nu trebue să se înveţe numai
în vederea unei cariere speciale.
„Se

pune astfel începutal unei noţiuni, care cu

timpul s'a desvoltat,

şi-a luat

diferite numiri:

noţiunea culturei „liberale“ sau generale, în
punere cu cea profesională. „Liberală* s'a numit din comparare cu învățătura ce se da oame-

nilor ne-liberi, robilor. Aceştia trebuiaii să cunoască o meserie, spre a fi mai de folos stăpinilor. Stăpinii aveati nevoie de îndeletniciri peutru ocuparea timpului liber, de care dispuneaii,
nn pentru folos, nu pentru vre-un cîştig. Deci
cultura lor generală, saii, după terminologia ve-

che, liberală, avea doă scopuri:
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guste

producţiile diferitelor arte;
2) să le dea mijlocul de a-şi ocupa, cu acele
destoinicii estetice, timpul liber al vieţii lor libere.
Numai sclavului îi este data munci pentru
vieaţă. Liberul, care transformă cultura, în mijloc
mercantil de cîştig, devine sclav. Cultura gene„rală însă are de scop numai să desvolte facul„tăţile şi să ne orienteze în arte şi ştiinţe, fără
să le aprofundeze pentru aplicarea şi folosirea
lor în vieaţă.
|
|
liceele noastre nu urmăresc acelaş scop ? Nu
funcţionează după aceiaşi normă finală ? Cel puțin Grecii vechi aveaii robii, cari munciaă pentru alţii, ca să lase stăpinitorilor putinţa de a

ca să trezească

Va înzestrat

în

fie-care

puterile

natura, spre a servi

vii, cu

cari

în vieaţa, so-

ti

munci sprea trăi,

II

şi de a nu

ci să se delecteze de existență, în farmecul ce .
văspindesc muzele asupra vieţei libere de or-ce
- grije. Azi robul a dispărut şi munca a devenit
o datorie pentru.toţi și o onoare.
Cultura
generală trebuie să aibă de scop a deştepta în
fie-care aptitudinile speciale pentru o activitate
profesională oare-care. Cunoştinţele şi orientările generale în toate ramurile din. programul
învăţămîntului secundar, trebuiesc astfel predate,

PA

muncă

PIE

din

TOTII

trăi nu
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propăşicială de organ special şi diferențiat al
odată
rei obşteşti. Pe lingă cultura generală şi
adapse
să
şi
ă
cu ea şi prin ea, să pregăteasc
aţiile
teze sufletele la viaţa practică şi la aspir
ei ideale.
mai mult
_E chestie nu numai de progran, ci
de spiritul
de metodă, şi, mai presus de toate,
ionare
funcţ
aga
dominant şi conducător în între
didactice.
a, mecanismului şcolar. "Toate forțele
i ţintă
aceiaş
spre
trebuiesc îndreptate conştient
la probleclară: aplicarea cunoştinţelor solide

mele şi trebuinţele vietei

sociale de azi, desvol-

diferenţiare, care-l face

destoinic a munci în 0

şi desvoltarea simțului real al practicităţii
i omutarea sentimentului ce dă conştiinţa puteri
lui asupra naturei, prin ştiinţă.
moCine iese din normele complecte ale vieţii
genera
cultu
la
derne şi se mărgineşte numai
de
rală de integrare socială, fără cea specială,

, dedirecţie anumită, pe terenul întins al vieţii
re în
generează spre faza existenţelor parazita
complexul organismului social.
ială,
Cultură generală şi o meserie spec
şi eecte
iată formula modermă a vieţii compl
chilibrate.

Muzica

are, şi după ARISTOT. Mare

înriurire.
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însemnat.

In fie-care fel de ritm se distinge o influe
nţă
anumită.
Un ritm aduce sufletului melancolie,
altul dă curaj, altul moleșeşte.
Ritmul frigian
entusiasmează ; cel dorian calmează. Pe acesta
îl
recomanda, în special, ARisror. Prin repeţire şi
eserciţii, sentimentul deşteptat de un anumit
ritm muzicul, dă sufletului disposiţia relativ permanentă, a caracterului. Tată de ce muzica devin
e
mijloc de educaţie şi pentru ce în special modul
dorie poate duce la liniştea stăpinirii de sine,
adică la virtutea etică.
Cit despre virtutea superioară
a înteligenţei,
virtutea „dianveticăt, ARisToT 0 consideră ea
un Scop afară din ținta. directă a educatorului
,
Ea rezultă din combinarea totală a cunoştințelor variate şi a esperiențelor de tot felul, şi
nu
se ciştigă decit tirzii în vieaţă, după-ce opera
propriu zisă a educaţiei încetează şi începe aplicaţia ei multiplă la cazurile concrete, neprevăzute, ale vieţei, în perioada de desvoltare şi de

funcţionare a raţiunii. Educatorul pune numai de

departe şi mijlocit. temelia acestei virtuţi, care.
se naşte, la timpul său, din nomnala activitatea
rățiunii, sub forma de prudenţă şi înţelepeiune.
:

-
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3, 'Trebue

u

ului
amintită caracteristica geni

inţelegerea

roman

sistemului de educaţie

şi explicarea

penti
tice esenţiale 1). Disposila Romani. Trei note caracteris
ura de împrumut
ţii positive practice. 2). Cult
terul cosmopolit;
Carac
sub influenţa geniului grec. 3).
i
.*
nitas
închesarea noţiunii „luma
r.
nilo
Roma
al
practic
If. Manifestările geniului
roman. Ce cunoştinţe ar
tului
spiri
ntul
zenta
repre
,
caros
tul, agricultură
merita să fie cunoscute, după el. Drep
nţa răsboiului,
atii
ă,
onal
naţi
ia
medicina, istor
area matemaInvăţ
Scopul şi rolul practic ul acestora.
icităţii. Apract
al
e
veder
ticilor, tot din punctul de
muzicei
rea
inge
Resp
ici.
onom
astr
seminea studiul
i serios.
omulu
tatea
ca ne potrivită cu demnitatea şi gravi
cunoașterea

In ce limite şi condiţii e îngăduită

N
privită

vrei Grece.
IL. Matematica

literatu

|

ca mijloc

de exercitare a

itoare artei de a convinspiritului în argumentare, folos
sofia interesantă din
Pilo
N).
ge, elocvenţei. (QUINTIILA
ic, pentru retorică,
punctul de vedere al folosului pract

drept, viaţă.
IV.
a

Retorica

ştiinţei oratoriei

”

și gramatica.
la

Romani.

Pireasca

Faptul

desvoltare

surprinzător,

că

nează spiritul
wramatica, deși știință abstractă, pasio
cara cterul.
prin
abil
explic
i,
Roman
oamenilor -culți, la

Doe
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alo

de împrumut al culturei roma
ne. Nevoia de a învăţa
sistematic o limbă streină pentru
însuşirea culturei depuse

în educaţia lor practică, şi în pedagogia teorâ-

tică, în aspiraţiile lor către ideal, e condi
ţionat

de caracterul sufietese şi de trebuinţel
e lor culturale, în legătură cu împrejurările
istorice ale

„evoluţiei omeneşti. Cunoscind acel caracter
şi acele împrejurări, determinăm

ţia în care

se mişca

şi înţelegem 'direc-

sistemul de învățămînt şi

«de educaţie la Romani. Faptele istori
ce particulare, primesc lumina esplicării cauza
le din fixa-

Diete
za aie
a TT BEP

Pentru înţelegerea ed ucaţiei la
Romani, e
necesar şi interesant să schiţăm,
în trăsături generale, caracteristica proprie
a geniului acestui popor. Din pornirile şi - dispo
siţiile adinci
ale naturei etnice decurg, ca nişte conc
luzii necesare din premise neclintite, toate manit
estări-.
le culturale şi creațiile spirituale ale
unui popor. - Spiritul:ce a domnit în şcolile “Roma
nilor,

DOI FA ZI DR

].

an pepe

în ea—oriwinea ştiinţei gramatic
ale. Grecomania la
Romam,
fenomen istorie „comparabil cu
galomania Euopei moderne,
Invăţarea limbei streine, înainte
de cea
maternă,
V. Geniul autodidactie şi
compilativ, desvoltat
din caracterul derivat al culturei
romane. Polimatia la
Romani, Deosebirea ei de cea găsit
ă la Greci.

216

Partea ,

Istoria pedagogiei la cei vechi.

a

e
a
e

“Prei note esenţiale merită să se insemneze, ca
puncte de plecare în caracterizarea generală a
culturei şi locului istoric al geniului voman.
1). Poporul roman s-a arătat cu un caracter
eminamente practic şi pozitiv, în opunere cu
dispoziţiile estetice şi ideal artistice ale geniului
grec. Din această pornire adincă a firii romane,
îşi vor lua naștere şi esplicare toate producţiile
şi manifestările mai particulare și originale ale
spiritului roman, în special coprinsul şi direcţia
gindirii şi activităţii lui pedagogice.
2). A doa notă caracteristică, în viaţa intelectuală a Romanilor, e că cultura lor nu a fost,
ca cultura greacă, bunioară, un product organic
spontan al geniului propriii, ci împrumutată
din producţiile altui spirit. Cultura romană a
fost, în genere, un reflex al inteligenţei eline avuncat asupra inteligenţei romane. In sistemul.
istorie al civilizaţiei omeneşti, spir itul roman joacă
volul de satelit intelectual al geniului grec. Pecînd geniul grec străluceşte prin sine, din lumina sa proprie, civilizaţia Romanilor primeşte lumina şi vieaţa dela acest soare al culturei euvopene. Caracterul ei de civilizaţie de imprumut.

e

vea principiilor, cari an lucrat, ca tendinţe genetice, la incolţirea şi desfăşurarea lor.
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prezintă însuşiri şi ne-ajunsură
cari se resfiring
asemenea asupra coprinsului şi direc
ţiei ce iea
teoria şi practica educaţiei.
3). Altă notă, de o importanţă cult
urală universală, este că, pentru prima oară
în istoria 0menirii, la Romanise încheagă şi
apare noţiunea
cosmopolitismului şi „umanită
ții“ obşteşti.
Ne aducem aminte cum Grecul, în
esclusivismul
lui etnologie cultural, considera
ca „barbare“ pe
toate popoarele ce nu vorbiaii limb
a lui. Ideea
de „om, in înțelesul striet şi comp
lect al cuvintului, parcă numai lui îi aparține
a, ca un aponaj particular al lui. De altminte
ri, mai fie„care popor se considera pe sine ca sing
urul demn
de a fi şi represinta umanitarea ca atare
. Noţiunile de „om* şi „omenire nu-şi formaser
ă evoluţia
lor firească desăvirșită. Tn mintea
fie-cărui popor se înjehebaseră din notele part
iculare proprii acelui popor; experiența istorică
a contopirii ideilor în o unitate, care să
șteargă şi
să elimineze notele particulare limitati
ve de deosebire între ele, nu se făcuse încă,
Notele co_muue, constitutive ale „omenirii“
în genere, nu
eșiseră în reliet cu precizie.
Procesul acesta psihologic al întunecă
rii particularului prin întărirea notelor comune,
pentru alcătuirea, noţiunii „umanităţii“,
sa săvirşit în isto-

II
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romane.

II.
Geniul practic al Romanilor nu se vede în“tipărit numai pe operele de importanţă utilitară

evidentă, cum ar fi drumurile lor, atit de solide;

podurile, atît de maestru clădite;
lor

arhitectonice,

atit de

moriumentele

durabile;

apâductele

şi atitea, lucrări însemnate de utilitate practică ș
ci se vede clar în toate manifestările spiritului,
chiav în acele producţii.de .un câracter mai ide-

al, ce aii încolţit, şi ati înflorit în atmosfera cul-

turală a, geniului roman,

ca nişte emanaţii spi-

rituale ale lui: toate se caracterizează prin con-

vergenţa

lor

către

utilitatea

practică,

toate

țintese către mulțumirea uuor trebuinţe vitale,
ori se condiţionează şi se orientează după ae
|
cest scop.
de
generală
tendinţă
Acest spirit şi această

Pi

vie mai hotărit prin şi la Romani. Spiritul, care a
elaborat.această ideie, va înfățișa, desigur, în desfăşurările lui culturale, însuşiri, ce se vor manifesta
destul de limpede în direcţia şi coprinsul mişcării
sale pedagogice, atit în teorie cit şi în practică.
Să vedem mai de aproape, şi în parte, fie-care
din aceste trei caracteristice ale spiritului şi cul-

_ cr
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pozitivitate, care alcătueşte legătura de unire,
principiul organic de sistemizare al tutulor producțiilor şi manifestărilor culturale ale poporului roman, se constată mai lămurit la acele inteligenţe, cari aii reprezentat direcţiile. ideale
ale timpului.
CATON „Censorul“ e considerat ea «quintesenţa geniului roman în una din fazele epocei republicane. Spirit practic şi conser vator, ținind la
formulele tradiţionale ale vieţii romane, el rezu-:
ma în sine nu numai caracteristica şi tendinţa
de conservare a geniului roman, dar şi cultura
întreagă a, timpului săi. Era o minte encielope-

dică. După spusa lui cIcERON, citise şi îşi asi-

milase tot ce se scrisese pină la el, şi însuşi a
scris despre multe şi de toate. In er ndiţia lui eclectică, se condusese după criteriul selectiv al prad- :
ticității.

Cetise,

îşi asimilase

şi scrisese,

negre-

şit, numai ce credea el că merită să se cunoască,
pentru folosul ce aduce omului în vieață. Sim:
volizează caracterul geniului roman.
Să-l întrebăm dar, ce ennustințe crede el că
merită să fie ştiute şi văspindite? Ce ştiinţe ar
merita să fie învăţate în fine de or-ce Roman ?.
Care ar fi. coprinsul programului de studii după
CATON ?.

Răspunsul îl extragem din Origines. Dreptul,

250
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agricultura, medicina, istoria naţională şi
ştiinţa răsboiului, iată ce merită și trebuie
să ştie un Roman.
Intenţia și rolul practic al acestor ştiinţe este
uşor de iînvederat. Popor de agricultori şi de
răsboinici, ale căror căpetenii minuiaii deopotri:
vă plugul şi spada, trebuia să se indrepteze către ştiiuţele cari luminaii preocupaţiile lor dominante. Dacă se dă, încă dela început, importanță mare istoriei, aceasta se face ca mijloc de
intărire naţională în -lupta neîntreruptă cu cele-

lalte neamuri.

Instinctul de conservare,

întins

pînă la forma de instinct de dominație, insuflă
şi cultul amintirilor istorice şi cultul apucături-

lor văsboinice. Stăpinirea lumii, simțită ca o trebuinţă sufletească, făcea parcă parte din condițiile organice de existenţă a firii romane.
Se
considera ca menirea naturală a poporului roman.
Tu vegeve imperio populos, lomuane, memento
dicta conştiinţa etnică prin glasul poetului naţional. viRGiL esprima astfel legea pornirilor caracteristice ale poporului săii.
Și dreptul era fatal să se desvolte, ca 0 condiție firească de cirmuire a uvmenirii, ca uu mijloe de ordine în haosul popoarelor învălmăşite,
cărora spada romană le-a tăiat legăturile de coeziune şi de organizare, le-a sfărămat legea. A
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testabilă,

Ce se întimplă atunci cu
ter mai abstract teoretic,
bunioară ? Sint înlăturate
supuse principiului riguros

întăi, o observaţie

ştiinţele de un carar:ca matematicele,
cu totul? Nu; dar
al practicității. Mai

generală: geniul

roman n'a

dat lumii nici-un matematic. mare. Nici spirit
ele
cele mai culte nu simţeai pentru această
ştiință de raporturi generale şi abstracte, decit o foart
e

Top a
e

a a o
m 9 fi e

A

altul.

a ciao

i,

ST
ia ai i

pe

E tot aşa de natural că se recomanda studiul
lor, ca şi acela al agriculturei şi medicine
i.
Caracterul practic al acestora nu e mai evide
nt,
decit fiindcă se raportează la conservarea materială a poporului, pecînd cele dintii ai
în vedere, în parte, şi conservarea lui ideală:
inlesnesc funcțiunea mai superioară de relaţie in
lumea omenească, nu numai pe cea simplă de
nutriție. Intru cît, însă, toate tind direct la scopu
l
ultim şi mareal conservării şi afirmării în
vieaţă,
însuşirea lor de cunoştinţe practice este
incon-

ui

unul

ae. pia

susțin

oa

cunvaşte şi studia dreptul, era pentru
poporul
roman tot aşa de necesar, ca şi mînnirea
vitează
şi isteață a armelor. Cu arma ucidea, cu
dreptul
asimila prada în fiinţa sa colectiv: ideală.
Studiul răsboiului, istoriei Şi dreptului se ţin
şi se

232
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slabă înclinaţie. Parcă ar fi un antagonism firese între disposiţiile social-etnice ale spiritului
şi cele matematice pure. CATON cerea să se înveţe din aritmetică numai cit foloseşte omului în vieaţa de toate zilele, cunoştinţa elemen- |
tară a calculului, a operaţiilor simple; din geometrie, tot aşa de puțin: cunoaşterea figurilor
trebuineioase, în parte, la înţelegerea măsurării
şi hotărnicirii pămînturilor. -Istronomie 2 Da,să se.

înveţe, însă desigur nu în înţelesul cerut de PLATON
pentru elita spiritelor cîrmuitoare; mai degrabă aşa
cum recomanda soceATE învăţarea ei, din punct
de vedere al folosului practic: spre a da agricultovului putinţa de a cunoaşte, după semnele ceru-

lui, schiubările climaterice, în bine sau rău, îenomenele atmosferice, în genere; sait navigatorului, pe mare, pentru calăuzirea în călătoriile lui pe orizonturi fără semne de orientare. Studiul
astronomiei

pentru.

înţelegerea

măreţei

arhitec-

tură cereşti, pentru admirarea frumuseţii nemărlui
ginite a cosmosului, nu intra în mintea
,
CATON.
Ce să mai zicem de muzica, pe care Greciio
cultivaseră în practică şi o aprofundaseră în teorie pină a descoperi raporturi numerice între
sunete.şi a o așeza în rindul ştiinţelor matematice ? caTon respingea, curat şi simplu, muzica,
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cu totul. Un om, care în loc să muncească pămintul or să se lupte, stă şi cintă, e un perdevară. Numa! robii aii datoria să-şi desvolte talentul muzical, pentru amuzarea stăpinilor. Pe
un demn cetăţean roman, om liber, menit a supune şi ciîrmui popoarele, e nepotrivit şi ruşinos
să-l vezi ţinind o liră în loc de spadă, şi deschizind gura să cinte în loc să poruncească. Bâr-

bat grav, el trebuie să se

ocupe cu lucruri se-

rioase și folositoare. . *
"
CATON făcea o mare concesie cind îngăduia să
se cunoască ceva şi din literatura greacă. Dar

runei puţin ochii pe scriierile celebrilor poeţi şi
prozatori elini, aşa de curiozitate, cum te-ai abate

pt

nu mult; numai iaspicere, non perdiscere. Să'ţi a-

pai
E CATRE
PNnteata poa i

a unui jucător pe fringhie, întorsăturile unui sal-'
timbanc, ca să ai ideie, şi să nu rămii prea de tot
mirat, cind se va deschide vorba în jurul tău-de
- astfel de minnnăţii. Și despre minunăţiile literare
„ale geniului grec incepuse dela o vremesă se vorbească tot mai mult. Admiraţia pentru creaţiile
poeziei eline devenise o modă, la care se uita urit spiritul “recalcitrant al asprului Censor, dar
pe care silinţele lui : conservatoare nu o puteaii
desfiinţa cu totul. caron s6 vedea nevoit a
permite tinerimii să nu rămînă de tot streină.de

pie

o clipă din drum, ca să vezi echilibristica măeastr:

9S4
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literatura greacă, dar îi recomanda, totodată, să
nw'şi peardă prea mult timp cu dinsa, ci să se
uite la ea repede şi de sus, ca la o curiositate
ce'ți iese în cale şi ţi se impune, dar care nu
merită să te facă a'ţi uita îndeletnicirile serioase şi de căpetenie, cari alcătuese misiunea ta

în vieaţă.
.

|
III.

S'aii găsit, negreşit, şi printre Romani unii
cari încercară să deștepte interesul pentra studiul ştiinţelor mai abstracte şi dezinteresate,
ca matematica şi filosofia. Şi mijlocul întrebuinţat pentru acest scop cultural, interesant prin el
însuşi, ne dovedeşte încă odată geniul practic
al rasei. VARON Şi QUINTILIAN ai procedat în
aceasta, ca nişte eminenți pedagogi practici. Aii
căutat să lege de ştiinţele şi interesele intelectuale dominante, nouile ramuri de cunoştinţe,
relativ streine şi fără interes. Nn Sau mărginit
numai să demonstreze, că, bunioară, matematica,
dacă nn le place, e tocmai din cauză că, nu caută să
o aprofundeze mai mult, şi să vază raporturile mai
complicate dintre ideile ce o compun; ci aii mers
mai departe şi drept la ţintă.
QUINTILIAN a furat atenţia Romanilor şi i-a

împăcat cu: studiul matematicelor, spunindu-le că
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studiul lor dă spiritului aptitudini şi puteri miraculoase în arta, la care rivniaii şi dinşii ca Grecii,
de a subjuga şi conduce pe oameni prin cuvint, arta
vorbirii convingătoare şi mişcătoare, elocuența.
Mintea

care se hrăăneşte şi se întăreşte cu
vaționamentele juste ale matematicei şi se exercită a trage concluzii logice din nişte premise

date, prinde puteri de argumentare, cu cari uimeşte și învinge spiritul auzitorilor.
Mijlocul acesta, de a lega o cunoştinţă nouă,
saii mai puţin interesantă, de alta veche sau mai
interesantă, poartă numele în Didactică de co-:
relaţie, şi are de scop a estinde asupra lucrurilor mai puţin atrăgătoare sait indiferente interesul deja cîştigat. pentru alte lucruri, prin un

sufletească sau reslățire afec-

tivă a unui interes vital, pe care HERBART

0 NU- -

mia Vielseitigheit des Interesses. Diu instinct didactic asocia QUINTILIAN studiul matematicei de
interesul cunoscut al Romanilor pentru elocuență.
Era şi mai evident interesul lor pentru ştiinta dreptului.
Și, cind ai început să se ocupe
mai serios cu filosofia, a fost din momentul
cind au întrevăzut folosul cel pot trage din ea
“pentru aprofundarea dreptului; deci ca mijloc
pentru altceva, nu pentru “ea însăși. Cel puțin
trebuia să se vază folosul filosofiei în priceperea

II

fel de contagiune
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şi conducerea vieţii, în dobindirea fericirii. Ast-

fel, ceea-ce a deşteptat mai mult interes în spisitul roman,
Filosofia,
doabele

a fost filosofia practică, morala.
se privia, dar, sait ca una din po-

şi forţele

talentului

oratoric,

sait ca Îs=

vorul de inspirare şi de lumină al adevăratului
jurisconsult, care înţelege raţiunea adincă şi spiritul legilor, spre deosebire de legist, care vede
şi interpretează fiinţa lor positivă în aplicţiilefilosofia
în sfirşit,
sau,
practice obişnuite;

se privia ca. o călăuză a vieţii: philosophia, ri-dae duz. Intre acei cari au pledat pentru
fie în acest sens, figurează numele unui
.
RO ŞI SENECA.

filosociCcEi

IV.
“Potuşi găsim şi la Romani desvoltindu-se în
mod surprinzăţor o ştiinţă de un caracter mai
mult formal şi abstract, gramatica.
.
Şi retorica era în bunele graţii ale Romailor; dar aceasta nu ne miră atit. Retorica,
ştiinţa elocuenţei, teoria care arată mijloacele de
efect ale oratorului, era natural să atragă spi“ritul unui popor, unde trebuinţa de a domina
- și cârmai prin arta vorbirii.
s'a manifestat încă
dela începutul "vieţii. lui politice. Cind a înce-

ze
7 mo
ț

put să se cunoască

Iducaţia

la Romanj.

PRYI
aaa

NIV.

teoria

acestei

arte, care

mai

de care a alergat să afle cu lăcomie reţetele
practice mai bune, spre a-l ajuta să capete or
să-şi perfecţioneze măestria de a subjuga auditorii, sugerindu-le convingerile şi sentimentele.
sale proprii. Elocuenţei, ca scop, se plecait
toate cunoștințele, toată erndiţia, ca mijloc.
Jar elocuenţa însă-şi servia ca mijloc instinetului adine de dominație, aşa de puternic la Romani.
E deci uşor de văzut pentru
ce retorica
a putut să-şi iea la Ronianiun loc de Onoare alături de agricultură, medicină, jurisprudență.
Dar gramatica? Ce interes putea să deştepte întrun Spirit aşa de practic şi de pozitiv?

Și este constatat că Romanii s'ait ocupat

de a-

ceastă ştiinţă abstractă a formelor şi legilor limDei mai mult decit Grecii. Pe lîngă speciali
şti,
se citează oameni de o cultură întinsă: ocupin
du-se
serios de gramatică. vARRO scrie vre-v
94 de”
cărţi de chestii gramaticale. LUCILIUS, poetul satiric, se îndeletniceşte cu ameliorarea ortografiei.
.
Chiar cEsaR, în toiul răsboiului galic,
în mij-

locul

şi sgomotul armelor,

găseşte timp să se

ocupe cu chestii de gramatică. 'Genia
lul om
de stat şi de arme, care se manifestase
ca istoTic, scriitor şi orator de frunte, își munce
a “mintea să precizeze funcțiunea: verbelor Şi
să caute

ACE
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un nume pentru al şeaselea caz, care nu avea
termen şi pe care Pa numit ablutiv!). Aceasta ne
aminteşte pe FREDERIC CEL MARE, regele filosuf,
care făcea versuri în momentele critice ale marilor
Imi bătălii. Dar caracteristic pentru FREDERIC €
că dinsul își preţuia mai mult filosofia şi versurile lui slabe—cari aveaii nevoie de mina lui
VOLTAIRE spre a seţine pe picioare—decit strălucitele Ini campanii încoronate de Diruinţă 2). Nu
credem că şi cesan să fi pus mai mare preţ pe
Ierările lui de erudiție gramaticală, decit pe
succesele lui politice şi strategice. "Totuşi, faptul că se trudia cu ele e simptomatic pentru
preocupările spiritului roman.
Tm acelaş înţeles e însemnat şi cazul împăratului CLAUDIU, care se ocupa să afle semne speciale pentru

arătarea

anumite

uuor

sunete (e, ps

şi î, sunet între o şi u).
Cum se explică această pasiune pentru studii
gramaticale, care se mtinde ca o modă şi se găseşte oglindită şi în literatură şi în spiritul dominant din şcoli ?
Răspunsul îl găsim în faptul că cultura romană un e organic desvoltată, ci în mare parte
1). 0. WILLMANS, Op, Cit. 1, pag. 181 sq.
2). MACAULAY,

Bssays:

„Friderie
1
7

C. A.“

.

|
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o culturi împrumutată, transmisă spiritului
roman prin intermediul unei limbi străi
ne.
Pentru prima oară se vede un popor nevoi
t să
inveţe mai hatăritşi sistematico limbă străin
ă,
ca organ al unei culturi superioare, pe care
voieşte să "şi-o asimileze.
Ca să o pătrunză în adincimile fineţii de gindire şi în nuanțele
de
înţeles ale formelor şi combinărilor de cuvinte,
trebuia, să studieze de aproape spiritul. limbei
eline, în el însu-şi sait în comparaţie cu particularităţile “limbei
latine.
Astfel
se simte
trebuinţa cercetărilor gramaticale mai serioase.
„Romanii încep a se ocupa în mod sistematic
şi metodice de limba greacă, de pela jumătatea
secolului II. d. Ch. In timpul republicei,. limba
greacă. era, limba aristocrației; sub imperii, ajunsese că trebuia.
s'o cunoască ov-ce Roman
cult ; juca acelaş rol ca limba franceză în secolu
l

al IS-lea în Germania saii la, NO), în secolul 19-lea.

ȘI. atunci, ca şi azi, părinţii, luaţi de curentul
timpului, mergeaii: cu rivna. şi cu zelul aşa.
de
departe, că: îşi puneaii copiii să înveţe întii
limDa streină la modă, şi apoi cea maternă,
Primele vorbe ce articulaii copiii Romanilor culți,
Sus puşi, ori cu dare de mină, eraii greceşti.

Studiul limbei. proprii, limbei latine, se făcea re-

lativ tirziii, QUINTILIAN,

care relevează acest 0-:
19

|

990

Partea I,

Istoria pedagogiei la

cei vechi.

biceiii păgubitor geniului roman şi originalităţii lui etnice, n'are curaj să se ridice pe
faţă şi de-a-dreptul încontră-i, şi să ceară întoarcerea la ordinea firească : — învăţarea întii
a limbei materne şi apoi a celei străine—ci se

mulţumeşte a susține că învăţarea limbei latine

să urmeze, cel puţin, immediat şi mai curînd după
a limbei grece. Atit de mult se înrădăcinase
credinţa în dreptul acesteia la prioritate !

.

Te
pi
n

Din caracterul adventiv al culturei romane işi
trage explicaţia şi altă împrejurare de istorie
culturală. La Romani, pentru întiia oară se avată un gen noii de străduinţe literare, genul
autodidactic sau compilativ. Lacomi de cunoştințe folositoare; Romanii le culegeaii pe întrecnte din cîmpul cugetării ce se deschidea bogat înaintea lor prin studiul limbei eline. Cine
cunoaşte—pentru a da un exemplu din literatura
modernă recentă—cărţile lui usgock: „Fericivea de a trâi* şi Intrebuințarea cieţiit, or
der Erkenntniss de RAUL vV.
Vom Baume
GizYGKkI, îşi face o ideie concretă de ce va să
zică genul compilatie, în care evudiţia variată arată drumul ce a luat un spirit în căutarea mij-

a

V.
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loacelor de instrucţie proprie. Cu privire
la o
anumită ordine de idei, se adună din. diferi
ţi
scriitori capitole, fragmente, maxime, aforis
me,
fapte, gindiri şi se pun la un loc, sub un
acelaş titlu general, fără altă unitate vizibilă decit
firul psihologic al unităţii de interes intelectual
dominant.
Era-firesc lucru ca poporul roman,
care na desvoltat ştiinţa din substanța proprie
intelectuală, să caute aşi întregi cunoştinţele
necesare, compilind producţiile altui spirit etnie.
CATON poate servi şi în privinţa asta ca
representant clasic al neamului săi. Dar
exemîn PLINIU

ceL

pologie, zoologie, botanică, medicină, metalurgie,
mineralogie, istoria artei. AuL, GELLIUS, ase-.

menea, face o compilaţie enciclopedică de bucâţi literare şi ştiinţifice, urmărind conştient
un scop didactic. In acelaş scop CELSUS,
în
enciclopedia
sa, culege- pentru
şcoli
cunoştințe relative la retorică,
la drept, moravari, răsboiii, agricultură şi medicină. Na ajuns
pină la noi decit cele relative la medicină.
Altă compilaţie, destul de cunoscută, şi care
a servit mult în şcolile Evului mediii, este Satir
icon al lui MARCIANUS CAPELLA, Inten
ţia origi- -

I3

îl găsim

FAR

caracteristice

BĂTRÂN, care culege din sute de scriitori
extracte relative la astronomie, geografie, antro-

TEA
nt ITI

plul cel mai

=
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nală, ce se vede că a călăuzit spiritul autorului în
alcătuirea Satiriconului, este de a împrumuta

polimatiei un caracter hazliii, doar va face astfel
- mai atrăgătoare şi mai
edita lui compilaţie
accesibilă, Dar, cu toată. personificarea ştiinţelor,
cu toată silinţdea a le înfățișa ca fiinţe, cu interese,
cu sfere de acţiune, cu raporturi personale între ele;
„cu toate că, din partea, lui Febus, dăruieşte Filolopiei şeapte servitoare, pe cele şeapte artes liberales,
şi mijloceşte o căsătorie bizară între Filologie
şi Mercur, nu isbuteşte să gonească plictiseala
din indigesta sa operă, ci săi dea cel mult: aevul unei glume nesărate.
Ce e de reţinut, ca notă particulară a cărțilo didactice la: Romani, e pornire a lor invederată -către polimatie.
- Şi'la Greci am: găsit pornirea aceasta către
polimatie, şi ne aducem aminte că, încă demult,

Sa ridicat în contra ei HOMER şi HERACLIT. Dar
acolo era-revăisarea în afară, pe toate căile posibile, a prisosului de 'energi6 genială originală
ce clocotia ? întrun spirit, care îşi căuta manifestarea ' pornivilor înnăscate, prin activități şi
funcțiuni sufleteşti "proprii, apărute pentru prima
oară în lums, şi: legate între. ele prin : unitatea
Polimatia
izvorului: comun” de: forţă productivă
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talitatea cunoştinţelor. E drept că ceeu-ce
le or-

ganizează şi le uneşte nu este ideia

filosofică: a

Re

sită cu totul de un principiit unitar, că
e anuar hică,
fără un scop statornic, către care să
tindă to-

Tare

Romanilor mare acelaş caracter de unita
te organică primordială, datorit numai unităţii
adinci
a causei genetice. "Totuşi, nu e adevărat că
e lip-

unui sistem de gindiri, dar ceva tot
le uneşte,
anume: unitatea tendinţelor practice
. Toate

FIDE
ETOILE

Spa
sere ap

Vom vedea, însă, cum se naşte din
pornirea :
polimatiei enciclopedice, autodidactice
şi compi-:
lative, caracteristică Romanilor, acea dezbi
nare
între carte şi școală, deoparte,şi între
vieaţă de
altă parte, discordanţă care nu se găşia
la Greci,
discordanţă fatală pentru dezvoltarea ulter
ioară a
învățămîntului, şi care făcea să strige conşti
ința pedagogică prin glasul lui SENECA:
non
scholae, scd vitae discimus !

II

cunoştinţele se caută şi se învaţă
pentru un interes practic, pentru elocvenţă şi drept
, bunioară.

Prelegerea XV,
|.

IMumanitas,

connotind

copriusul logic al inleii se-

nerale de om. Inţelesul didactic în definiţia lui crautse
în timpul Renașterii ;
Noul humanism.

în epoca

II. Caracterul cosmopolit
ne: kumanitas nu ca apanaj
nopolizascră Grecii.

modernă:
|

la

urna,

al culturei și şcoalei romaal unui popor, cura şi-o mo-

JI. Cine îngrijea de educaţie și instrucţie. Yamilia.
Controlul statului asupra învățămintului privat. Sub imperiii, profesori salariaţi de stat ; privilegiile lor,
IV. Condiţiile de admisibilitate în clasa protesorală.
Caracterul mora! și elocuență.
V. Ce se învaţă în școalele romane. Educaţia și
învățămîntul

în familie, pe

timpul

de înitorire al aces-

teia. Educaţia politică. Cele 12 table. «Prin vieaţă, peatru viaţă». Virtus romana.
VI. Decăderea și disoluția familiei pela stirşitul republicei și sub imperiii. Viaţa și interesul sufletese al
femeii gravitează

în afară de

centrul familiei:

talentele

literare, ete. Luxul și risipa. Timpul Mesalinei şi al luă
IUVENAL. Desfriul moravurilor și satira.
VII. în locul familiei, şcoala,

ca institut de educaţie.

Legea Lio-sociologică de transfert funcţional delav
iustituţie în decădere la alta ce se desvoltă, ca o necesitate a, vieţei sociale, Pedarogul grec şi sclavul pedaszoz.
VIII. Trei grade de învățămînt. Ce se învață în lu;
prima treaptă de învăţămînt. Ce era sciiatia tririalis, Învățămintul

din a doa treaptă ; la citeratus.

:
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IX. Invăţămîntul la grammaticus. Invăţămintul superior
vi special. Carierele. Indrumarea practică ucenicală, şi
orientarea teoretică în cariera legilor, oratoriei, filosofiei.
N. Şeolile retorilor greci și romani. Pentru ce acestea
din urmă erai mai rău văzute. Deosebirea dintre technica retorică a celor dvă scoli,
NI. Cum se naste, la popoarele cu civilizaţie de i-

mitațiune, discordanţa între știință şi vieaţă, între școală

și treuinţele vitale ale societăţii. Cunoştinţele ca organ
necesar de adaptare la medii, la început. Şi popoarele

ce dezvoltă o civilisaţie proprie, ajung La dezacord între

forma şi fondul culturei. Deosebirea între acest dezacoril
şi acela al popoarelor cu civilizație de împrumut. —Aplicaţii la nui.
.
MII.
Cite-va precepte pedagogice păstrate dela homani, și demme de re-amintit. Non scholae, sed vitae discimus. Aon multa sed multhum. Meus sana in corpore

sano, Oportunitatea îndrumării lor în mecanismul
noastre

vieţii

scolare,
,
i

i

+
,

om,
SIDA

Din notele caracteristice geniului roman, indicate în prelegerea trecută, şi cari Sai arătat dominind producţiile literare și influenţind cugetarea și activitatea pedagogică, am văzut mai
de aproape doă: pozitivitatea, spiritului şi adventivitatea culturei.
A treia, tot aşa de importantă, am spus că este
acea tendință de cosmopolitism, care s'a formulat în espresia humanitas..

a Tei,

IE

I.
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Pradus literal în rominește, cuvintul ne duce
cu mintea la acea disposiţie morală a sufletului

ai

i

umanitatea.

Şi la Romani a însemnat la începat humanitas
acest lucru şi era sinonim cu grecescul „philanthropia“. Dar, în circulaţia lui culturală, înţelesul cuvintului a evoluat. In sufletul roman, carea văzat atitea state căzind sub loviturile energiei sale,
“şi a privit şi comparat la un loc fel de fel de

e

care se numeşte iubirea de oameni,

a trebuit să se închege treptat ideia generală a
fiinţei omeneşti. Din amestecul de oameni, neamuri, popoare, potolite de autoritatea, romană, îndesîndu-se, prin exemplarele lor mai insemnate,
în stradele cetăţii stăpinitoare, a trebuit să se degajeze treptat notele comune și esenţiale ce constitnese caracterul general al naturei omenești ;
şi humanitas a trecut ca semn verbal pentru arătarea nu unui sentiment, a iubirii de oameni, ci
unei idei, a ideii sau noțiunii noui de om.
. Deaci n'a fost departe pină la însemnareape care
a luat-o cuvîntul humanitus şi o păstrează şi azi
în materie de învățămînt şi de şcoală, cu oarecari nuanţe şi oscilări de înţeles. Dela coprinsul
constitutiv al naturei omeneşti propriii zise, a
trecut să designeze mijloacele educative destinate a isvodi în om coprinsul acelei ideale hamu-

Da

oameni, de opotrivă plecați înaintea voinţei sale,
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nilas. AUL. GELLIUS, vorbind de definiţia obişnuită a „humanităţii“ la Romani, spune că prin aceastaci inţeleg „educația şi instrucţia în artele:
liberale“ : nos eruditionem institutionemgire în bonas
artes (humanitatem) dicimus. „Bonae artes“, traduse adesea, prin „arte liberale“, sînt după esplicarea lui Genius acele îndeletniciri şi deprinderi, cari dezvoltă în om adevăratele porniti, dispoziţii și facultăţi curat omeneşti şi fac din el
un om, în deplinul înțeles al cuvîntului: quus, qui
sinceriler percipiunt

appetunique,

ii sunt vel mazi-

me humaniss îmi,
Tot în acest înţeles fundamental! lait întrebuinţat şi modernii, dela Renaştere încoace. Devsebirile, importante pentru istoria direcțiilor pedagogice, constait în coprinsul acelor cunoștințe şi îndeletniciri, cari s'au crezut, în diferite epoce, că sint mai capabile să realizeze tipul perfect al humanităţei. Negreşit, deosebirile s'aii pronunţat şi
mai adinc, de îndată ce s'aii scos chiar din ideia
principală despre tipul perfect al umanităţii înseși.
» Desfăşurarea acestor şcoale şi direcții pedagogice, născute din curentul general al culturei timpului, e la locul său în istoria şcoalelor și teovriilor pedagogice moderne. In treacăt, numai:atit voiii pomeni deocamdată cit se aplică la fixarea inţelesului obişnuit. In timpul Renaşterii, hu-
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manismul consta în studiarea şi cultivarea limbilor şi literaturilor antice. Tirziii, de pela mijlocul
secolului 19-lea înainte, mai ales, după dezvoltavea, deplină a literaturilor” moderne, a început a
se privi şi acestea ca mijloc pentru realizarea scopului humanist, care era tot una cu cel clasic, în
opunere cu realismul pedagogic.
Intre alții, în secolul 18-lea reprezintă această

direcţie HERDER,
şi pentru

în Germania. „In umanitate

umanitate trebue, zice el (în 1188), .

să fie transformată

mintea

şi inima

şi

noastră,

ceea-ce formează astfel, este studiun hamanitutis*.
Tar cunoştinţele ce alcătuiesc acest studii ar fi,
după HERDER : „limba, scrierea, cuvintarea, isto-.
ria, filosofia şi matematica, ştiinţele frumoase cari
perfecţionează tinerimea, adică humaniora în înțelesul nobil al anticilor“. Și precizînd rezultatele
psichologice ate culturei humaniste sau clasice,
HERDER adaugă: „Acestea, daii întelectului nostru
justeţă, şi siguranţă, purtării noastre principii, me- .
moriei noastre un deposit folositor de cunoştinţe
şi experienţe ; imaginaţiei noastre îi daii un zbor
nobil pe d'asupra-mersului banal al.vieţii de toate zilele şi dau vorbirii noastre precizie și cuviinţă,
o plăcută armonie şi dibăcie de a vorbi şi serie
ce se cuvine despre or-ce lucru și despre or-ce
afacere a vieţii 1).*
1) nrnpen's pâdogogisehe

Sehriften,

p. IT

şal

40
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Termenul „humaniora“ îl vom găsi şi în o
ganizaţia învățămîntului nostru, în prima jumătate a secolului 19-lea,
.
O însemnare şi însemnătate nouă se poate vedea acordindu-se, în timpul din urmă, humanismului, considerat nu identic cu clasicismul, ci ca o formă nouă de alcătuire şi îndrumare a învățămîntului, anume : ca deşteptare şi exercitare a sentimen-

şi intereselor

in-

“dividuale cu interesele şi aspiraţiile totului social, stringerea legăturilor ideale de simpâtie șiDă
solidaritate umană, trezirea şi întărirea sentivolum din „Bibliothek pădogosischer
Langensulza, Iermnaun Deşer u. 5.

Klassiker:,

mea

armonizarea pornirilor

Ta

măreşte

omenie e dea: sa nei ape,
Teen

moral-sociale de solidaritate interhumană,

prin adincirea științelor ce se ocupă de a dreptul cu
organizaţia, viaţa şi mişcarea societăţilor, şi cu
sufletul și pornirile inimei omeneşti, precum istoria,
ştiinţele sociale, psicholozia, ete. Noul humanism
nu pune ca ţintă de urmărit mai presus de or-ce,
ca rezultat necesarşi datorit al mecanismului şcolar, cultura clasică, prin literaturele antice
saii moderne, cultura literară rafinarea gustului
pentru formele literare frumoase, dezvoltarea, sentimentelor estetice, și imaginaţiei artistice. Ci, deosebit de acestea şi mai presus de ele şi or-ce, noul
humanism, humanismul propriii zis, pune şi ur-

As

telor

300
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mentului de subordonare faţă cu scopurile supevioare ale societăţii, în prima linie prin studiul
ştiinţelor moral-sociale şi filosofice, dar mai general, prin modul de a propune studiul or-cărei
ştiinţe din programul școlar 1).

JI.
Ceea-ce este caracteristic pentru spiritul roman, e
tendinţa cozmopolită, care făcea că humanitas, Sail
cultura ce dă omului calitatea ideală şi demnitatea de membru al societății omeneşti, nu se rezerva esclusiv pentru Romani, ci se acorda orcărui om şi se aştepta dela dinsul, inditerent de
neam şi origine, să poată realiza şi reproduce în
ființa lui tipul humanităţii. Dispare deosebirea ce
o ridicaseră Grecii între dinșii, ca ființe superioare, şi ne-greci, numiţi „barbari“, şi se formează
noţiunea întinsă de „oameni“ cari coprind de o potrivă, măcar în germen, hamanitas, independent de
naţia or statul cărei ar fi aparținut fie-care în parte.
In toate părţile imperiului: se deschidea şi înHoriaii şcoli pentru izvodirea „umanităţii“. In Ga- .
lia, Spania, Britania, Asia, pînă şi în Orient, cul-1) Să se vază representat acest principii de urganizare scolară și urmărit în

modul

obiecte de studiu în Curs de
xEsou,

Bucureşti,

de predare

Pedagogie

1899, pas, B25—354.

a

diferitelor

de 1. Gâvă-
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tura: romană îşi întindea razele, „umaniza“ Şi romaniza sufletele, dînd oamenilor, ce veniaii la dinsa, calitatea, ce-i făcea demni de a figura în statul şi societatea Romanilor. Amintesc, ca dovadă,
numai școlile celebre din Spania, cari ait dat lu-

Mii pe un SENECA Și Un QUINTILIAN,
III.

O intrebare ne vine înainte: cine îngrijia de
educaţie şi instrucţie? In sarcina și în mîna
cui sta deschiderea, şi conducerea şcolilor, învăţămintul şi „humanizarea, 2%.

Pină la imperiii aceasta-a fosto afacere particulară, privată, nu o afacere de stat. Pamidia, prin învăţători particulari, îngrijea de edu- cație, nu însă fără oare-care supra-veghere din:
partea statului, chiar în timpurile cele mai vechi.
Dacă nu găsim școli proprii ale statului, dacă nu
găsim instituţii culturale cu profesori numiţi şi
plătiți de stat, găsim totuşi funcţionari publică,
cari căutaii să vadă ce se face în învăţamîntul
“familiei și în şcolile dascălilor privaţi. Aceşti funcționari sînt censorii: Cenzorii
: au închis. multe

școli conduse de străini, de filosofi greci ; au în-

” chis chiar şcoli "deschise :de Romani, aşa, zisele
şcoli ale retorilor romani.
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Dar în ce priveşte cuprinsul învățămintului;
metodul de propunere, personalul didactic, acestea
eraii cu totul lasate

în voia

liberei dezvoltări

şi |

liberei concurenţe. Statul nu se îngrijia nici de
formarea, nici de alegerea, nici de susținerea persoanelor ce dădeaii învăţătura, nici de obiectele
de predat, întru cit acestea erau consacrate de
tradiţie ; şi nimene nu îndrăznea

să se abată dela

norma, generală.
|
E cunoscut numele celui mai celebru învăţător
privat, care avea o şcoală proprie, unde părinţii îşi
puteait trimete copii, să înveţe şi să se formeze.
Acesta e seuntus CARviILIUs (pela 230 a. Ch.).
Nu trebue să se creadă, însă, că numai: dela seuRIUS CARVILIUS a, început şcolile publice particulare ; ci mult mai înainte de dinsul se găsesc
probe de existenţa lor.
Statul întervine direct și sistematic în alcătuirea şi cîrmuirea învăţămîntului numai sub impeviu, Şi nu dela începutul imperiului. Nici cESAR, nici AuGusT nu S'aii ocupat de astfel de
chestii cu tot dinadinsul. Aii încurajat literele, ai
sprijinit şi protejat pe scriitori. Aceasta e un mevit, negreşit, destul de mare în faţa -istoriei culturei. Dar acela, dela care începe o eră nouă, mai
ales pentru istoria, şcoalelor în genere, este îm-
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păratul vEsPASIAN, care a, ţinut sceptrul în a
doa jumătate a secolului I d. Ch. (69—79 q. Cl.),
şi dela care ai rămas memorabilele cuvinte, zise în
ultimul minut al vieţii: „un împărat trebuie să
moară în picioare !*—semnul energiei escepţionale, de care a dat dovadă cit a trăit ŞI a cîrmuit. vesPASIAN face din profesorii şcolilor mai *

înalte funcţionari ai statului,

asigurîndu-le exis-

tenţa din fondul tezaurului imperial. Dăscălimea
intră în alcătuirea socială de stat, ca un organ
cu o funcţie bio-sociologică necesară în viaţa organizmului social. Se poate fixa astfel, în a doa
jumatate a sec. Id. Ch. începutul unei evoluțiia
breslei profesorale, care e mai importantă de reținut, decit faptul, destul de interesant de altfel,
că între cei cari au inaugurat noua stare de lu-:
cruri a clasei dăscăleşti a fost şi QUINTILIAN;
Dela vesPASIAN pină la CONSTANTIN CEL MARE,
se văd treptele repezi pe cari s'a ridicat ordinea
învăţătorilor, ca slujbaşi ai statului. Nu trece o
sută de ani, și, sub ANTONIN PIuL (care a domnit
pela 13S—161 d. Ch.), ajunge a fi declarată o clasă priviligiată: nici dări să nu dea, nici serviciu militar să nu facă, nici-o obligaţie impovă-

rătoare să nu-i apese;

singura lor îndeletnicire

în stat să fie învățămîntul. Cea, mai înaltă treaptă
în stera drepturilor o atinse clasa, privilegiată -a
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profesorilor în prima jumătate a secolului IV,
Cînd CONSTANTIN CEL MARE (lecretă ca persoina lor să fie inviolabilă.

IV.
Atitea drepturi trebuia
datoriri.

S'a căutat

să aducă după ele în-

a se îngrădi

cariera

didacti-

că, punîndu-se condiţii celor ce voiait să intre în
ea. Şi credem, că desigur dori torii nu lipsiail
de-loc. Din contra, cine n'ar fi aspirat să facă,
parte din o clasă aşa de bine văzută, priviligiată
şi sacrosanctă ? Condiţiile cerute nu sînt tocmai
le
&
de ordine technie didactică. Sînt condiţiigenera
i.
torulu
'eari, îndeplinite, nu folosesc numai învăță
în
“Se cerceta,: bunioară, purtarea candidatului
“wenere, vieața,

şi felul reputației

ce și-a ciştigat.

şi
Mai special, în legătură mai directă cu scopul
natura, activităţii lui profesionale, era condiţia elocvenţei,—condiţie de sine înţeleasă pentru un
învăţămînt, în care se ur măria în prima linie tocmai elocvenţa.

Dar

ce cunoştinţe se presupuneail

pentru „candidaţii“ la dăscălie ? Cum se dovedia .
?
“posedarea lor? Ce atenţie se da părții technice
Nu ştim nimic. “Edictul lui sucian, aflat în Codicele Peodosian (SI II, 3, 5) și reprodus de KARL
SCHMIDT !), şi de alți istorici, nu vorbeşte niniic
“1 "Op. cit. ], Si8 „măgistros doctoresque
purtet moribus primun deinde facundia“.

excellare o-
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despre acestea. Spune numai ca, să nu se maj primească în clasa profesorilor decit aceia pe cari îi
va găsi demni consiliul şi anume curiales optimi.
Dar după ce normă? După ce criterii ? Aceasta,
ne-ar fi interesat să ştim. A determina condiţiile
de morală, de știință, de capacitate pedagogică, de
pregătire specială cerute pentru sarcina de educator, e cea mai hotăritoare intormaţie pentru caracterizat ea spiritului și adincimii pedagogice, precum şi prevederii politice a unei ţări şi unei epoce. Şi tot atit de importantă este grija aceasta,
din punct de vedere practic, pentru un reforma-

tor social. Ea primează ; deși,

adesea,

vine mai

tirziii în centrul de interes al preocupărilor politico-şcolare.

V.
Ce se învăța în școlile romane? A doa, întrebare, după cine învăţa, trebuie să fie totdauna aceasta. Programul studiilor şi îndeletnicirilor unei școli caracterisează, negreşit, în prima, linie, felul şcolii, dar adesea şi felul spirituIni, trebuinţelor, precum şi mersul culturei unui

popor.

.

Pină la imperii, întrebarea noastră se raportează, fireşte, la învățămîntul particular şi din
familie.
|
20
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In timpurile patriarhale, încă înainte de republică, pe-cind se plămădiaii virtuțile eroice ale
poporului cuceritor, cînd instituţia familiei era în
perioada ei clasică de înflorire, educaţia se fiicei,
„desigur, înnăuntru cercului închis şi sacru al familiei, şi consta din călăuzirea şi înriurivea practică a părinţilor. De instrucţie sistematică nu
putea fi vorba. Abia dacă se învăţa, fără nici-o
metodă raţională, scrierea, cetirea, calculul. Dar
nu se uita să se înveţe ceva de mare însemnătate şi foarte caracteristic pentru spiritul roman :
legile statului ; se invaţait cele 12 table, dictate de geniul politic al poporului roman (în sec.
V-a Ch.), cum au fost, pentru Evrei, tablele lui
MOISE dictate de Jehova.
Copilul se orienta în legile şi mecanizmul statului nu numai prin învăţarea pe de rost a celor
192 table ; ci din

intuiţie

şi practică.

De

mic era

dus de tatăl său pretudindeni, pe unde avea ataceri. Asista în for la discuţii publice. Inţelegea
şi învăţa, din văzute şi din practică, vieaţa statului şi datoriile sale de cetăţean. Și tot aşa şi.--

pentru celelalte îndeletniciri şi destoinicii carae-"

teristice poporului roman : agricultura şi războiul.
„Băiatul se găsia pretutindeni lingă tatăl săi.
Il însoţia cu plugul la cîmp, mergea cu el la

ospăţul unui prietin şi în sala unde tătă-său ţi-
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nea sfat. Pe această cale era instruit în cultura
cimpului şi în arta războiului, în cară se încheia
vieaţa tiînărului săii popor, şi se dezvoltă prin:
vieaţă pentru vieaţă.
Familia îl forma om
practic, care nu se îngrijia de formă nici în
persoana lui nici în vorbire, ci de caracter, de
„cuget, de pricepere în serviciile statului sau în
meşteşuguri şi lucrul pămîntului 1).
Dacă ar fi să fixăm scopul educaţiei în familia romană, în această

epocă eroică, am zice Îo-

tărit că era cirtus romana, care
mai prin ajutorul educaţiei, în
al cuvîntului, nu prin mijloace
instrucţie rece și pedantă ce se
intelectului. Virtus romana, forţa

se obținea nuînţelesul strict
teoretice, prin
adresează numai
sufletească su-

premă, care

şi stăpînirea lu-

ducea

la supremaţia

mii, era concentrarea marilor virtuţi personale şi
-

morale

: cumpătarea,

curajul,

prevederea

şi înţe-

lepciunea practică, izvorul „cumpănirii drepte şi
al
purtării chibzuite şi' hotărite în cuget, neclin
tite
Şi fără preget în săvirşire.
Şi prin ce însuşiri preg ititoare trecea sufletul
tinăr ca să ajunsă la acel ideal bărbăt
esc !
Intre podoabele tinărului virtuos străluciaii
: ano-

destia şi pudor. Pe fondul curat al lor
creşteaii şi
O
I) Dr. RAR, SCUMINITR

Geseliehte der Pâdagoşil,

Î, p. î62, editia din 1890, publicată

de DrrTEs şi HANNACK

393

Partea L.

Istoria pedagogiei la cel vechi.

înfloriaii în sufletul cetăţeanului: statornicia (coustantia), seriositatea (graritas), vrednicia și onorabilitateă (honestas) şi „acea ţinută demnă în toate
imprejurările vieţii—sirtus 1).*%

VI.
Și tot aşa, cu oare-cari adăugiri și perfecţionări, se urmă educaţia în familie şi în timpii de
glorie ai republicei, pînă se slăbiră, se dezlegară
şi în mare parte se desfăcură legăturile strinse,
ale familiei, şi îşi perdură caracterul lor de
|
sfinţenie.
Incă de pe timpul republicei începu să fie o
raritate cazul CORNELIEI, care își punea copiii,
pe cei doi Gaecni, şi îngrijirea lor mai presus
de “podoabele şi sculele prețioase cu cari se făleaii alte matuoane. Interesul sufietese al matruanelor se depărtează tot mai mult de centrul vieii familiei,

2%

și »eravitează

în

afară

și+ spre

alte.

preocupări decit educaţia copiilor. Dorul de a
străluci în societate prin talente, de-a atrage atenția, a deştepta admirația, unele prin spirit,
ştiinţă, literatură, muzică, altele prin mode, lux,
cochetărie, aventuri, stăpineşte tot mai tiranic
1) 1bid, p. 163.

Prelegerea

XI.

Iducaţia

la Rumaui,

309

sufletul femeii romane. Legile în contra luxului,
legile Punnia (161 q. Ch.) şi Orchiu (181 4. Cl.)
în contra, risipei nechibzuite şi lăcomiei necumpătate la ospeţe, legi incapabile să oprească pe
panta istoriei curentul disoluţiei morale, sînt simptomatice pentru caracterizarea timpului ce a
simţit nevoia să se agaţe de ele, ca de v scindură de scăpare în naufragiii. Cit a mai scăpat de
înnec în timpul republicei, s'a cufundat în adincul virtejului ameţitor de sub imperiii. Vine yreMea MESALINEI,; ca simbol al destrăbălăriă şi desfriului încoronat şi idealizat. Legile, ca stavile,
nici nu se mai concepeaii. Numai biciul de focal
satirei se mai auzia plesnind şi lovind, pină la
sînge, viţiul ce se răsfăţa fără ruşine şi fără fri-

CĂ. MARTIAL, JUVENAL ieau locul

censorilor de

altă dat
; glasul
ă
lor tună, vorba lor usutură. Dar varga, satirei lor face asupra societăţei, a“proape acelaş efect ca vergelele lui xenxEs asupra valurilor mării. Riul era otrăvit dela izvor.
Izvorul trebuia curăţit, desinfectat. Iar izvorul
fusese educaţia în familie.

7

;

:
3

ţ
t

VII.

In istoria educaţiei la Romani, ca în multe alte
cazuri istorice,se vede încă o dovadă de instine-

.

,
e
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tul de conservare morală a societăţilor, a popoarelor. Cind o instituţie nu'și mai îndeplineşte
o funcţie de interes vital pentru societate, se înfivipează alt organ social pentru îndeplinirea sco-

-pului biologic neglijat.

|

Familia romană nu'şi mai îndeplinia rolul de
institut de educaţie. Societatea nu putea să lase
-viitorul moral al generaţiilor tinere la voia întimplării. Prebuia să le depărteze de contagiunea
pernicioasă a familiei, intrate în descompunere şi
putrefacție, și să încredinţeze sufletele lor unei
călăuziri mai sigure şi mai destoinice. Treptat cu

scăderea

etică a familiei, intra

în acţiune

mai

vădită şi mai largă şcoala, ca instituţie privată, la început. Oameni, cari își făceaii din creş-

terea și îngrijirea copiilor, din învăţarea, și educarea, lor, o meserie specială, adunati, în schimbul unei renumerări,. pe copiii familiilor, ce găsiaii în această ofertă de servicii o descărcare de
griji nepotrivite cu dorinţele şi putinţa lor.
Ca, intermediar între scoala, depărtată de cercul familiei, și între educația familiei dată de părinți, apare pedagogul.
Acesta, era luat adesea
dintre sclavii mai deştepţi. De cînd însăa pătruns
cultura, greacă în Roma, vedem, ca regulă, în fa„miliile romane, pedagogi. greci, cari însoţiail pe
a...
*
tineri în toate părţile,îi învăţaii greceşte, îi du-
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ceaii la teatru, luînd loc lingă dinşii, îi călăuzial în știință, literatură şi vieaţă, ca nişte Mentori nedespărţiţi. Devenise o modă ca :or-ce familie mai cu vază, saii care ţinea să treacă în
lume ca atare, să'și aibă pedagogul săii grec, tot
cam aşa cum
a fost și la noi odată, pe timpul infinenţei greceşti, după care a urinat epoca influenţei franceze, cu aluviunea sa de pedagogi francezi, aluviune din care a mai rămas moda, guvernantelor străine.

VIII.
Ce se învăţa în şcolile particulare?

Am putea deosebi trei grade de învăţămînt,
după tesminologia modernă : primar, secundar şi

superior.

In treapta cea inai elementară de şcoli, numite ludi, „Jocuri“, se învăța cetirea, scrierea, calculul, cunoştinţe cărora li se da epitetul de friviales. Termenul acesta se mai întilneşte mai tîrzii, în Evul medii, sub forma trizium, pentru
cele: trei obiecte
de studii mai obişnuite, gramatiea, dialectica și retorica. Se întrebuinţează şi
azi, dar nu pentru școli şi învățămînt. De unde
Şi cum a început la Romani să se aplicela ştiinţa.
ca se da în şeoii, fie acastea chiar elementare ?

Pantea

Numirea

I.
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s'a luat

dela

locul

unde

erait

73
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aşe-

zate şcolile. Ca şi negustorii, cari caută să'şi
aşeze prăvăliile mai în vază, în punctele de întilnire al mai multor strade, tot aşa şi dascălii
îşi alegeait pentru şcoala lor răspîntiile, pieţele,
unde se încrucișiail doă-trei strade, friria. De aci
şi ştiinţa lor elementară se chiema scientia tricialis.
Afară de seriere, citire, calcul, se învăța în
ludi legile celor 12 table, sentințe şi proverbe
în versuri. Dascălul acestei trepte de învăţămînt
se numia fiteratu.

Cam

pela

19 ani se termina

scientiu tririulis,

şi se începea studii mai înalte, în a doa
de învățămînt, la liferatus. Aci se citeaii
plicaii scriitorii, poeţii, se învăța limba
gramatica, în toate părţile ei, istorie ; se
exerciţii

treaptă
și se exgreacă,
începeaii

în arta elocvenţei.

IX.

.

Dar toate aceste studii se continuaii şi se perfecţionaii la granmaticus, în cea-ce am numi noi
azi, poate, cursul superior al învăţămîntului secundar. Aici nu se încheia învățămîntul superior
propriii zis; se puneaii numai temeliile lui, drept
vorbind.
: De aci încolo se deschideait perspective.
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le culturei inalte, aprofundarea unei
ramuri de
cunoștințe şi îndeletniciri omeneşti, în vederea
unei specializări, care să dea putinţa Și îndreptățirea, unei activităţi rodnice în societate, să dea
0 carieră.

De aci încolo tinărul, deja îmbrăcat în tou tivilis, avea înaintea sa atracţia protesiunilor
hotărite, clar diferenţiate în funcţii sociale ; agricultura, războiul, jurisprudenţa, oratoria, politica. Pentru toate găsia orientare, instrucţie şi pregătire specială, care pentru cele mai
multe, consta în călăuzire practică şi ucenicie de
pe lingă un profesionist. Pentru drept şi elocvenţă, se aflaii și profesori speciali cari le predait ca, obiecte de studii anumite. De asemenea,
se înţelege, pentru filosofie. Retorii mai ales
se distingea prin „mulţimea şcolilor. Grecii şi
Romanii

se întreceaii care

mai de

care

să arate

x.
Este interesant faptul că opinia critică a societăţii romane, representată în special prin cen-

î.... Pap

mai multe meşteşuguri şi mijloace de a deveni
cineva orator, adică, după tendinţa lor, - om care
să vorbească, despre or-ce lucru, frumos și convingător, potrivit cu locul, cu împrejurările prezente, cu chestiunea şi cu auzitorii. Se da atenție gesticulării, întonării, pînă şi îmbrăcămintei .
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sori, îngăduia mai degrabă şcolile retorilor greci
decit pe cele latine. De ce oare ? Din coprinsul
unui edict, al censorilor DOMILIUS AZNOSARBUS
şi LICINIUS CRASSUS, găsit în Sueton, reiese că
parcă n'ar fi de demnitatea Romanilor să se oCăci „încă din
cupe cu astfel de învățături.
ce trebuie să
hotărit
s'a
timpul strămoşilor ni
înveţe tinerimea şi ce fel de şcoli să trecventeze. Această noă întreprindere, care contrazice
obiceiul și datoriile, nu ne place şi n'o aprobăm...“
Cu toate-acestea, școlile retorilor aii fost şi aii
urmat a fi foarte frecuentate ; şi, dacă retorii Romani se bucurară de o reputaţie mai inferioară,
era mai ales din cauza calităţii interioare a
vetyricei oferite de dinşii amatorilor. In şcolile
retorilor greci nu se da, numai retorică pură și
goală, ci şi ştiinţă, cunoştinţe de fond, filosofie.
Şi dinşii învaţaii pe discipolii lor cum să producă
efecte teatrale, prin intonaţie, gesturi, mimică,
Dar acestea nu se
prin căderea togei la timp.
elocvenţei. Grecii
al
însuși
fondul
ca,
considerait

avuseră
“cută
etern
buţie
nice,
neze

doar pe un DEMOSTENE, gloria, neintre-

a elocvenţei lor, şi din acel model și izvor
de putere oratorică nu învăţaii numai limdeşartă, frazeologie ameţitoare, efecte scedeclamaţie ușoară ; ci învăţail cum să lumişi să convingă spiritul prin idei şi arguE

pe
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mențe, cum să zguduie sufletul prin mişcarea sentimentului şi patimelor adinci, cum să răscolească
inimele şi minţile prin consideraţii înalte şi serivase ale lucrurilor şi chestiilor ce ating vieaţa
şi soarta omenească.
Nu ţinuse doar în respect
Demostene pe Filip al Macedoniei, cit 10 armate,
numai cu gesturi şi cu declamaţie seacă.

NI.
Latinii, care nu dezvoltaseră din spiritul lor
propriii nici teoria nici arta, elocvenţei, şi care
ait găsit la alții modelul ideal admirat de dinşii,
aii făcut şi ei ce face orce om sait popor imitator; au rămas orbiţi de aparenţe, de superficial,
-ail confundat unul dintre mijloace—și anume pe
„cel mai bătător la ochi, dar secundar-—cu scopul
şi fondul elocvenţei şi aii făcut din retorică o ŞCoală de gesticulare, de fvazeologie seacă, de meşteşugiri şi trucuri tipice, cari, se învâţaii fără folos pentru dezvoltarea individului.
ȘI atunci sa dat naştere, pentru întăia oară în
istoria culturei, acelui dezacord nefiresc între
ştiinţă şi vieaţă, între şcoală şi trebuinţele
vitale ale societăţii, dezacord care apare şi se
accentuează în toate civilizațiile de împrumut și
importate de aiurea.
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In ţara sa de origine, unde cunoştinţele şi orientările aii crescut ca organe necesare în lupta
pentru existență, cultura se iveşte ca mijloc biologic de adaptare la nişte împrejurări, a căror
realitate se impunea prin fățişă atingere şi amestec sensibil şi neintrerupt cu vieaţa. E acord perfect între fancţiune şi organ, între cuprins şi formă. Mai tirziii, se poate întimpla, in
aceaşi țară, ca organul, forma, să nu mai corespunză trebuinţei; ca funcțiunea
Diologică
să scadă ; fondul, coprinsul, să se altereze şi să
facă inutil sai impropriii organul corespunzător,
ca, mijloc biologie de adaptare. Aceasta e o fază
morfologică la care sint expuse fiinţele vii, şi de
care nu sînt scutite nici societăţile omeneşti, în
formele lor culturale. Dar, la civilizațiile de imita“ ție, acest dezacord se stabileşte din capul locului,
Pe-cînd la ţările culturei de origine, ştiința este, sait cel puţin a fost la început, cu
pecesitate v putere reală, și se arată invederat
ca atare; la ţările cu civilizaţie de imitație, ştiința, formele culturale, importate de aiurea, nu
corespund unui fond real coexistent sai chiar
preexistent ; acesta se aşteaptă să vină în urmă,
dacă se poate.

Rominia
acest răi.

modernă a suferit şi suferă încă de
O parte însemnată” din zvărcolirile
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noastre culturale ai de scop de a, crea un cuprins Și un fond real formelor culturale aduse
de-a gata, şi deci goale, din civilizația apuse
ană,
a da o funcţiune vie şi adecv ată organelor sociale, instituţiilor, importate de aiurea.
.
O altă ţintă de urmărit ar fi fost, poate,a crea
dela început, din fondul şi pentru cuprinsul sufletese existent, formele şi organele. sociale potrivite naturei noastre proprii ; a dezvoltao cultură

şi o civilizaţie proprie, după inspiraţiile geniului etnic şi după aspiraţiile naţionale, cu ajutorul
experienţei noastre şi călăuziți de spiritul şi
metoda experienţelor omenirii mai luminate.
Romanii aii procedat asttel pentru unele din
formele culturale, create de-a dreptul din substanța,

geniului

propriii,

ea, feţe noui și note -ori-:

" ginale în desfăşurarea progresivă a naturei omeneşti pe pămînt. Pentru altele, însă ai căzut
în ispita imitației, orbiţi de strălucirea altui.
geniii, care a răsărit pe cerul culturei înaintea
lor şi le-a luminat calea. Din. amăgirea -lor s'a
născut acel dezacord, măcar în parte, între şcoală
şi vieaţă, care fiicea pe seneca să le aducă aminte:
„ăon scholae, sed vitae discimus“—maximă, didactică, ce nu trebuie sto uităm nici noi.

Popoarele moderne, mai ales cele aşa zise

»

ti-
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nere€, ait mai dese ocazii să cadă în greşala vieţii
de imitație a Romanilor, ba încă, une-ori, cu mult
mai nechibzuit.
Procedarea lor aminteşte cite-odată pe a celebrului şi hazliului cavaler dela Mancha, care,
în dorul de a se purta şi trăi după felul cavalerilor medievali,nu se hotărâ odată să se scoale
de jos, cînd Va trîntit Rosinanta, pină-ce nu'şi recapitulă în minte întimplările analoage ale ilustrelor lui modele şi ce-ait făcut dinsele în astfel
de împrejurări,
Cazul lui poN QUUOTrTE ne amuzează, însă,
mai puţin cînd îl întîlnim la popoare.

XII.
Să. nu sfirşim studiul educaţiei la Romani
târă să pomenim, pentru memorie, încă vre-o cite-va maxime pedagogice, tot aşa de înțelepte şi
de ades citate de moderni, ca și maxima lui

SENECA de mai sus.

“

Un precept pedagogic, care merită să fie necontenit şi cu stăruință repetat profesorilor noştri și scris ca, motto conducător pe or-ce carte
scolară şi pe porţile şcoalelor noastre, 'este acel

prudent sfat didactic al lui panau: nou madia, sad
multum— puţin

şi bine ! Ce pertect se complec-

-

Prelegerea XV,

Fiducaţia la Romani.

319

$

tează maxima lui PLINIU cu aceia alui SENECA:
non scholae, sed vitae discimus Alegeţi lucrur
i şi
cunoştinţe folositoare, cari servese omului
să'și
îndrepteze situaţia lui pămintească și să-l
călăuzească în vieaţă, alegeţi ce e mai important
pentru lumina, inteligenţei şi pentru stăpînirea
naturii, şi daţi-le în şcoli lămurit, atrăgător, plăcut
!
Nu
vă perdeţi în amânnnte secundare, inutile
,
pedante !
Iată ce ne învaţă înţelepciunea, pedagogică
a
Romanilor,în bunul lor simţ practic,
Dacă la acestea mai adăugăm tot așa
de des
citatul aforisin al lui sUvENAL : mens sana
în corpore suno, vecomandat de Locke ca princi
piul suprem al educaţiei, complectăm, în trei linii
mari, direcțiunile esenţiale ce ne inspiră familiarizar
ea, cu
gindirea, pedagogică a strămoşilor noștri,
şi cunoașterea mai de aproape a lipsurilor noastr
e de
azi. Nu e de prisos a spune că educația
fizică,
în adevăratul înţeles al cuvîntului, nu
Şi-a găsit încă timp să pătrunză în activitatea
efectiv:
a şcoalelor noastre. O oră doă de gimna
stică pe
săptămină, prevăzute în program, e
0 derizie de
educație, nu educaţie.
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Notiţe bibliografice relative la isvoarele de con-

Romani.
sultat pentru studiarea pedagogiei la Greci și la
11. Yazele prin cari a trecut concepția despre femeie,

pînă la Greci și la Romani .—Femeia ca servă, la popoala
vele clasice. La Spartani, servind intereselor statului ;
Atenieni și Romani, servind bărbatului,
MIL. La Spartani,- educată ca producătoare de _viitori cetăţeni, voinici apărători ai statului,
IV. La Atenieni: menajeră și servă a bărbatului.
să
Gospodinei 'mici-o instrucţie deosebită. Menirea ei,

e,
lucreze pentru casă și să placă stăpînului.— JM etairel
sail
sărăcie
d
or
copiil
rea
Lepăda
.
Romani
"XV. La
numai de economie. Columna lactaria.

NY.

.
Situaţia femeii. Matroanaîn educaţia de familie

_VIL. Cultura greacă, aducind pedagogul
lasă femeia fără ocupaţie serioasă în familie,

în familie,
Lipsa unei

îndirecţii prevăzătoare în educarea femeii pentru alte
|
te.
societa
în
e
serioas
deletniciri
FieVII, Gândirile lui vrarox în «chestia femeii»,
de
ă
indicat
,
socială
funcţii
și
cărei ființe omenești locul
nade
ire
deoseb
şi
are
Asemin
fireşti.
sale
aptitudinile
te?
tură între oameni, bărbaţi şi femei. După ce se cunoaş
ca
ului
bărbat
e
aparţin
nu
»Xiei-o îndeletnicire în stat
.
iţiile
dixpos
“și
tele
'Talen
».
femeie
ca
bărbat, saii femeii
aproape

egal distribuite la cele:doă sexe.
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IL.
Incheind schiţa, generală a, educaţiei la pOpoarele clasice ale antichităţii, mai înainte de a trece
la espunerea concepţiilor lor despre copii
și despre educaţia specială a femeii, voiii
adăuga cite-va note bibliografice relative la
izvoarele de consultat, pentru studiarea mai amănunțită

şi documentată

a, teoriei

Și practicei

e-

ducaţionale la Greci şi om ani.
La Greci.—Deosebit de operele deja pomenite:
ale lui PLATON (Statul sau Republica și Legile) şi
ale ui ARISTOTEL (Politica), informații teoretice
și practice

despre

educație

se -găsese

în Cirope-

pelia și Memorabilele lui XENOFON, în „Nopțile.
alice“ ale:lui Gecuus (pela 150 a Ch.), în-scri-.

erea ]ui DIOGEN LAERTUL: „Viaţa și ideile zilo---

OAER,

ARI5TOFAN, PLUTARCH.

21

pp

lui FILOSTRAT : „Despre gimnastică.
Deosebit de aceste izvoare, cari tratează direct .
despre educaţie, estragem date interesante, pentru
istoria pedagogiei din poeţi și istorici cari aii atins indirect chestii relative la educaţie, precum

e

(100 d. Ch.); Satira lui Lucian
saii despre gimnazii“ ;. şi lucrarea

e tea Rp

PLUTARCH
„dnacharsis

ag

sefilor mai însemnați“
(pela 220 dq. Ch.). Apoi
scrierea : „Despre educația copiilor& atribuită lui

329.
.
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La Romani.—După epoca din istoria romană
ce voim să studiem, avem mai intii pe CATON
CEL BĂTRIN (234—149 a: Ch.) şi pe TERENTIU
vARON (pela.60 a. Ch.), amindoi pentru epoca
republicei, primul în Praecepta ad jilium, al doilea, în tratatul săii de liberis educandis Și în enciclopedia sa cuprinzind Artes -liberales. Pentru

epoca imperiului, avem pe QUINTILIAN (35—95 d.

Cn.), cu însemnata lui operă - Institutie oratoria ;!
apoi serierile autorilor Greci: GELLIUS, DIOGEN
PLUTARCH,

LAERTUL,

Lua, acestea

se adaugă, negreșşit, isvocarele

indi- .

vecte ale istoricilor, poeţilor, oratorilor, cari aii
tratat, în treacăt, chestii de educaţie, precum:
CICERON în de oratore, de officiis, de natura deOri ; SENECA, TACIT (în de oratore), PLINIU CEL
BATRÎN, MARCU AURELIU ; APO TERENTIU, PLAetc.
UT, SUVENAL,
Cît despre studii integrale despre teoria şi practica educaţiei

multe.

Mă

comândate,
dagogice

la Greci

și Romani,

nu voii înşira

mărginesc a reaminti operele deja re-

cele

două

mari

enciclopedii

pe-

ale lui scumID şi REIN, Geschichte

der Piădagogil: de KARL

SCHMIDT, Didactil: de o.

WILLMANN, etc., în articolele şi capitolele relative la aceste chestii.
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II.
Cunoaştem

care

era situaţia

femeilor

şi

a co-

piilor la sălbatici şi la popoarele orientale vechi
1),
Nu este întimplătoare şi capricioasă, ci necesară şi întemeiată apropierea între soarta
copiilor și a, femeii în istoria omenirii, Şi copiii
şi
"femeile au avut, dela începutul societăţilor
omeneşti şi pină azi aceiaşi soartă, Şi astăzi
femeile sînt puse, chiar de oameni culți,
pe acelaşi
picior de egalitate, cu copiii. Nu sînt
ambele categorii de fiinţe considerate şi azi ca
minore? :

Situația lor a fost ursită să treac
ă prin
mai multe faze. Faza cea mai infer
ioară a
fost aceia, a unui animal domestic ; după
stadiul
animanităţii căsim stadiul instrumentului
de muncă, de bogăţie, faza economică « servit
uții. La popoarele orientale, atit femeia cit şi
copilul sint
considerați ca instrumente de ciștig.
Copiii mai
ales sint priviţi ca, maşini de munc
ă, de profit
pentru tatăl de familie ; și femeia
avea întru atit
importanță, întru cît dedea bărbaţilor
aceste mijloace de muncă și de cîştig: copiii
..
A treia fază,. ceva mai superioară,
o găsim la

antichitatea clasică, la Grec; şi la Doma
n.
n
1).

Vezi

prelererile

anterioare.

Aci

391
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femeia, în trăsături generale, dacă nu mai este
considerată întocmai ca un instrument economic
de ciştie, este totuşi considerată ca servă; deci
în definitiv tot ca mijloc, dar pentru un scop
ceva mai puţin trivial şi înjositor; este serva

şi la Romani;

bărbatului la Atenieni, mai ales,

|

la Spartani.

este serva statului

III.
Spartanii, graţie concepţiunii rigide şi măreţe
de stat, din care făceait un scop pentru viaţa fiecărui om, ne dai în antichitate exemplul unni
popor, care, dacă întrebuinţează pe om.ca mijloc, îl întrebuinţează însă, în definitiv, pentru un
“scop înalt, pentru un interes general.
Se poate distinge această însemnată caracteri-

zare a fazelor culturale

în istoria

omenirii: 0

fază este cu atit mai înaltă, cu cit ființa omenească,
în genere, fără deosebive de rasă şi de secs, e
considerată ca scop

în raport cu alte

în sine;

scopuri

caută totdeaunao armonie

saii, dacă

e

sociale superioare,

se

trebuințele

și

între

Se ca-

aspiraţiile colective şi cele individuale.
ută a se pune

în acord

pusă

natura

şi

rezortul

individuale cu legile vieţii sociale.
De această concepţie se apropii

vieții

Spartanii,
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în parte. Zicem în parte, pentru-că, deşi se ia
ca scop şi se consideră ca ţinţă ultim
ă ceva aşa
de superior ca statul, totuși nu ne pute
m aştepta,
dela Spartani să aibă o ideie mai înalt
ă des“pre natura şi drepturile morale ale
individului,
încit să caute

să armonizeze

"trebuinţele

indivi-

dului cu aspirațiile generale ale socie
tăţii. Această ideieo găsim formulată, ca un dezid
erat,
de PLATON, în teorie; în practică nu
se. află nicăiri realizată,

|

La Spartani numai parţial. Copilul 'dela
naştere era considerat ca un viitor cetăţean,
ca un
mijloc pentru activitatea socială, pentr
u apirarea statului. -Dacă, prin calitatea nativ
ă, se vedea
că nu era menit pentiu acest scop,
copilul era
nimicit ; dacă îndeplinea condiţiile preal
abile, era,
educat în vederea acestui scop ultim,
|
Femeile, de asemenea, ca producătoare
de viitori cetățeni, eraii educate ast-fel ca
să fie în
stare să dea indivizi robuşti, puter
nici, meniţi
aşi îndeplini bine sarcina lor de apără
tori ai

statului. Primeait o educaţie fizică siste
matică,
făceau exerciții gimnastice, luai parte
la danţul
public, fie separat fie în comun cu bărba
ţii.
La

Atenieni

nu mai

găsim

acea

consecvență

a ecag- a

practică, aşade evidentă la Spartani;
nu mai
vedem aşa de bine scopul ultim al între
gei pro-
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cedări de educaţie publică.. Tot ce sar mai putea
spune

în general,

fipoate

în astă privinţă, ar

generală

se căuta acea-ce se numeşte cultura
frumoasă,

atît pentru

spirit cit şi

că

pentru

corp.

Tendinţa aceasta se găseşte însă în moravuvile oraşului Atenian,nu se formulează „ca o lege,
în jurul căreia să graviteze toate mijloacele şi
instituţiile de educaţie şi activitate publică a
statului. Zitos, moravurile și tradiţiile ieşite din
dispoziţiile organice ale spiritului atic, el dicta,

felul și direcţia educaţiei.
Femeia, la Atenieni nu avea acea menire lămurit precizată în vederea utilității statului, ca

la Spartani ; nu i se da vre-o educaţie specială,
chibzuită ca mijloc pentru vealizarea unui scop
social, cum era, bunioară la Spartani, existenţa
şi apărarea statului. Femeia la Atenieni era 0
menajeră şi servă a bărbatului, un mijloc de
ămuzament, un agrement al vieţii lui. Deaceea nică nui se cerea să se priceapă la altceva,
decit la gospodărie, să ştie să facă ce trebuie
casei, să toarcă, ete. Altă cultură, vre-o ştiinţă
“mai deosebită, nu. La ce i-ar folosi. bărbatului,

dacă ar şti femeia să-i facă frumoase

figuri re-

“torice ? Dacă e vorba să îngrijească de vre-o
figură frumoasă, apoi aceasta se înţelegea dela
- sine că trebuia neapărat să fie figura ei proprie.
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Cind natura nu fusese

destul de

meşteră în estetica, chipului

darnică

unei femei,

sai

interve-

nia numai decit, şi cu prisos, arta, spre a drege
imperfecţiile și a, isvodi frumuseţea înfățișării.
Ateneencele erait în adevăr maestre în arta
de a se face frumoase. Işi îndeplineaii astfel una
din datoriile lor : de a, plăcea, stăpinului, băr-

|

|

In arta de a, plăcea, însă, eraii între femei u„nele cari se specializaseră cu dinadinsul Şi își
făcuseră o menire exclusivă a vieţii, o adevălată profesie. Acestea, eraii hetairele.
Fări
a cădea nici în rindul josnic al precupeţelor ordinare de iubire, dar, în acelaş timp, cu alure de
viaţă destul de liberă, spre a ieşi din cadrul tradiţional al femeii gospodine, hetairele, fără
legături fixe de familie, ocupaii în societatea ateniană, un loc particular ; alcătuiaii cea-ce S'ar
putea numi un Demi- Monde al antichităţii eline.
„Intre ele se găsiaii femei cari străluciai nu numai

prin frumusețe

şi spirit, prin

eleganţă

și ta-

SOCRATE

fre-

Rar
e 3 aie
e
pi

batului.

oratorii.

Sa

artiştii,

mea a

menii de stat,

a

lente artistice, dar şi prin o instrucţie serioasă,
prin. 0. distincţie de maniere alese, care ficea
că societatea lor era căutată chiar de oamenii
|
cei mai de seamă ai cetăţii. In „Salonul“ lor
se
întilniaii filosofii timpului şi oamenii politici, oa-
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cuenta casa acestor „prietene“—căci hetairă nu
înseamnă altceva etimologiceşte ; iar PERICLES
îşi alege pe una-dintre ele de soţie, pe nobila
„ASPASIA. In mijlocul unui popor deartişti și de
filosofi, popor înamorat de frumos şi de armonia
vieţii, era natural să se. desvolte o astfel de
clasă de femei, . preotese ale cultului intelectual
estetic, cari să înfăţişeze într'un echilibru mai
'senzibil formele multiple de manifestare ale tre“buinţelor sufleteşti, ce mişeaii viaţa adincă a

straturilor sociale superioare.

|

Alături cu femeile supuse regulelor obşteşti,
şi despre cari DEMOSTENE zicea că sarcina lor
este de a păzi casa şi dea înmulţi numărul co-

piilor, se ridică astfel în societatea greacă o altă
categorie de femei, cari se împărtăşesc din apanajul cultural, destinat exclusiv bărbatului. Nu
doar că celorlalte femei, fără excepţie, iu Ii
da nici o instrucţie ; dar cele mai învăţate dintre
dinsele ştiaii doar să serie, să citească ; iar cind
învăţaii şi să cînte din gură sait cu chitara, se
zicea că ait atins idealul celei mai complecte educaţii.

V.
In Roma găsim pentru femeie o situaţie, care
se deosebeşte întru cît-va de situaţia femeii la

Preleg,
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Atenieni, dar în trăsături generale se aseamănă.
La Romani, ca și la Greci, femeia era serva

“bărbatului.

.

Bărbatul, mai întîi ca tată de familie, vestitul

pater familias, de care s'a asociat ideia autorităţii teribile, avea un drept foarte mare asupra €0piilor, drept consacrat de moravuri și. de legi.
Cele 12 table conservait obiceiul lepădării
copiilor.
Dar să observăm o deosebire între
principiul dela care porniaii Romanii în lepădarea copiilor şi între principiul del care. porniait

Spartanii.

Spartanii expuneail

pe

copii,

îi

lepădaii, întru cit nu eraii adaptabili la scopul
general al conservării statului. La Romani. nu
se aruncait numai copiii infirmă, ci chiar din cei
sănătoşi, totdeauna cînd mijloacele materiale ale
tatălui de familie nu permiteait conservarea şi
îngrijivea unui număr mai mare de copii. Ia
Spartani nu putea să existe o asemenea lege. Pru- prietatea individuală neexistind, fondurile comune.
se întrebuințaii în folosul tuturor. Ira destul
să se nască un copil viguros,-pentru ca să i se
respecte dreptul la viaţă. La Romani, unde proprietatea, individuală era strict îngrădită de legi

i, firește, mărginităecantitativ, limitele ei condi-

ționaii negreşit şi dreptul la viaţă al individului.
Cine, din intimplare, venia în lume şi deschidea
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ochii în o familie săracă, putea să-i închidă cit
de grabnic, pentru vecie; nemerise răit acolo ;
nu se găsia nimic pentru el la banchetul vieţei.
Lepădarea copiilor era la Romani un obicei,
practicat deci şi din motive de economie. Avea o celebritate destul de tristă piaţa, unde se
găsiaii merei copii aruncaţi, şi unde se ridicase

Columna

lactaria, ca simbol

al destinului

ei.

Acolo espuneaii copiii lor acele familii cari voiail
sa'şi economisească puţinele lor mijloace, pentru
un traii mai comod şi mai liber. Circulaţia în
„piaţă fiind mai mare, se putea întimpla mai uşor
ca vr'un om milos şi mai cu dare de mină, să
se îndure de bieţii desmoşteniţi, şi să-i ia, să-i
crească,

|

|

De altfel, reducerea copiilor din motive econo„mice nu-i o caracteristică exclusivă a vieţei romane ; este o consecvență logică în practica unei
„organizaţii şi unei stări sociale anumite ; ori-unde
şi ori-cind se vor găsi aceleaşi condiţii de vr“ganizaţie şi funcţiune socială, se vor ivi. aceleași
fenomene istorice. Restringerea sistematică i,

numărului copiilor în familii, cum se practică în
unele țări ale Europei moderne, în Franţa, Germania (Zweikindersystem), etc., dovedeşte aŞi apoi nici nu găsim
ceastă lege sociologică.
Ja Romani, vre-o concepţie despre viaţa copiilor,
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aşa de inaltă cum o găsim azi, cel puţin în teorie, în
părțile cele mai culte ale ţărilor civilizate, acea,
concepţie despre copil ca de o forță socială latentă, pe care arta educaţiei are să o cultive şi
să o dezvolte, ca pe un dar al naturei, neprețuit
de folositor pentru propăşirea societăţii.

VI,
In ce priveşte situaţia femeii la Romani,
deși stă ne-apărat tot aşa, de jos, ca la Atenieni,
totuși rolul ei în familie e deja mai important.
In educaţie, bunioară, cu toată: insuficienţa materialului de cunoştinţe şi.a metodului, cu toată
necunoștinţa rațională a scopului educaţiei, femeia influenţează creşterea copiilor,
Dacă educaţia Dăeţilor era lăsată mai excln-

siv călăuzirii bărbatului, tatălui de familie, fetele

“vămineaii în “sarcina matroanei. Yără îndoială,
matroana adesea se ocupa destul de serios şi de educaţia Văeţilor. Se cunosc exemple de oameni distinşă în istoria, “romană, cari şi-aii datorit calitățile lor superioare influenței venite dela muma
“lor. Matroanele ajunseră să înțeleagă și să simţă
“împortanţa, sarcinei lor de educatoare.
Una din
ele, CORRELIA, nu considera oare această sarcină ca cea mai înaltă onoare şi glorie a femeii?
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VII.

Dar cazuri de felul acesta alcătuiese strălucirea
vremurilor vechi. Atunci moravurile, simple şi sănătoase, ale vieţii de familie permiteaii matroanelor să se ocupe şi de educația copiilor, pe-lingă
celelalte treburi ale casei. Cind însă, mai tirziii,
cultura greacă pătrunse în Roma şi pedagogii
greci întrară în familiile Romane, matroanele găsiră prilejul a se supune unei mode, ce le scutea
„de-o grea îndatorire şi le lăsa timpul: mai liber
pentru petreceri şi uşurinţe, aspru zugrăvite de

satirici

şi istorici.

Zadarnic un CATON, şi alţii ca dinsul, fără să
poată opri cursul prefacerii sociale, se opuneaii
la veleităţile de falșă emancipare a femeilor:

Ei aii înţeles destul de bine, în felul lor reacţionar, că femeia trebuia să rămînă ce a fost și
aşa, cum a apucat dela strămoși şi. să lucreze şi
să se manifeste în direcţia în care s'a manifestat
din timpurile vechi, ca să se păstreze şi societatea romană şi statul roman ne atins şi nevătămat.
Dacă alături cu un CaToN Sar mai fi găsit şi
alte spirite politice mai prevăzătoare, cari să fi
înţeles din vreme unde ajunge societatea umană,
cînd nu dă ne-apărat femeii un rol social serios ;
dacă, spre a se înlătura aceste urmări, sar fi gindit să se deschidă femeii noni perspective de ac-
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tivitate tolositoare, şi, în locul—lăsat din
rocire tot
fi gindit
etate, în
evoluţia

333

neno-

mai gol—al ocupaţiilor de familie, sar
să-i deao îndeletnicire publică în socistat; atunci desigur că lucrurile, în
lor istorică, w'ar fi ajuns acolo unde

le-ai văzut istorici

și: satirici

Romei.

Insă a-

ceste urmări nu se puteaii vedea de nişte capete
ingrădite în lanţurile tradiţiei. Şi, din - înălțimile
cugetării mai înalte, sînt rare spiritelece armică,
în oposiţie evidentă cu tradiţiea și credinţele
timpului, nişte premise din cari să tragă, cu:
curaj intelectual, concluzii practice depărtate de
îndeletnicirile obişnuite.
.
O asttel de energie mintală avusese inainte:
PLATON.
a
Dir cesă ne mai plingem că, petimpul lui CATONBĂTRÎNUL, nu s'aii găsit teoreticiani, cari să susțină o altă direcţie în educaţia și activitatea, femeii, cînd chiar azi această, chestiune este încă în
“litigiu, nerezolvată, şi întimpină și azi, chiar în

teorie,

ficultăţi

multe—iar în practică şi mai

multe—di-

în dezlegarea ei!

VIII.
Și din punct de vedere pedagogic şi social,
PLATON Sa pronunţat pentru o egală îndreptă-

334
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ţire şi îndatorire a bărbatului şi a femeii, pentru o
egală destoinicie a lor.
Să cităm textual argumentele marelui ginditor

al antichităţii. Şi e nevoie să le cităm, ca să se
vază cit de incomplect şi inexact se menţionează PLATON, în istoria educaţiei, femeii, numai ca
un bizar născocitor al comunismului sexual, în
care femeile şi bărbaţii ar. trăi MWa-valma, fără
legături şi deosebiri de familie. 1) Noroc că seri“erile lui pLATox nu ai dispărut încă şi că i le
putem consulta de-a dreptul, spre a-i descifra
gindirea.
'
Primul principiu, pus înainte de PLATON, ?) e
că ori-ce. fiinţă să fie la locul de funcţie
socială pe carei-l. dictează aptitudinile şi
natura sa proprie.
-. Al doilea prineipiit, care în aparenţă, după-cum
1) «Din această lee şi din celelalte de
rezultă, crez, lucrul următor» :

mai

inninte
-

tuturor

acestor

«Care» ? -

«Că

toate aceste

femei

să fie comune

bărbaţi, și nici-una să nu trăiască anume împreună cu
nici-unul, şi ea și copiii să fie comuni şi nici-un tată să
nwși cunoască copilul, și nici copilul pe tatăl săii».
«Aceasta deşteaptă mai mare nedumerire, în ce priveşte putinţa şi folosul».
«Eii crez, ziseiii, că în ce priveşte folosul desigur nt
poate fi nici-o îndoială că ar fi o toarte Dine-tăcătoare
instituţie aceea că şi femeile și copiii să fie în comun,
dacă ar fi cu putinţă. Insă, în.ce priveşte posibilitatea
ei, de asta mă îndoiesc foarte mult. (euaroy, Sfatul, V).

2)

Statul, cartea 1.

LE

-

„Preleg.

XVI. Temeia şi copilul la Greci şi la Iomani. 335

observă însuşi PLATON,
cel dintăi,

este

că:

stă în

de oare-ce

contrazicere
toți

cu

indivizii,

femeile şi bărbaţii, trebuie să conlucreze la ace-.
laşi scop, toţi trebue să aibă, aceiaşi cultură.
Şi par contrazicătoare aceste principii pentru-că
cel dintii cere ca fie-care ființă să fie la locul ce'i
indică organizația sa, proprie, de unde ar urma
"că temeii să i se dea o educaţie deosebită contormă cu rolul naturei sale, ce pare a fi altul
decit al bărbatului : iar al doilea principiii cere
ca toţi indivizii să albă aceeași cultură.
|
Dar PLATON îşi pune problema: E femeia,
prin natura ei, în stare a conlucra cu bărbatul
în toate afacerile,

în nici-una

sait numai

în U=

nele ?
|
Şi se întreabă: ce va să. zică natura identică saii diferită şi după ce se cunoaşte ?. Sai,
în.termenii lui proprii :
„Ce noţiune ne' facem despre natura deose-

vită şi asemuită, şi la ce ne raportăm cind
destinăm ocupaţii deosebite celor cu natură
deose-

Dită şi ocupaţii asemeni
nea 2“
După

ce sar

celor cu natură aseme|

cunoaşte deosebirea

de natură

şi

deci de capacitate specială între bărbat Şi femeie
?
După faptul că femeia naşte, iar barbatul
nu? 9
Or după îndeminar ea lor specială În anumi
te o.cupaţii ?

Istoria pedagogică la cei. vechi.
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„Dacă genul bărbătesc şi cel femeiesc se deosibese

-

în vre-o

artă

or altă îndeletnicire, vom zice

că trebuie să recunoaștem între cele doă sexe această deosebire ; dacă însă se va părea că ele numai
feprin aceasta se cred deosebite, adică în faptcăul
meile nasc, iar bărbatul produce, vom zice că nu e
dovedit deloc prin aceasta că fenieia şi bărbatul se deosibesc între ci, cu: privire la aceia de care:
vorbim (adică funcţia, socială, în activitatea 'statului) şi vom susține mai departe că și conducătorii şi femeile lor ar trebui să. se ocupe cu acelaş lucru“
„Lo vaite. just, zice el“.
„Vom constringe deci pe protivnicul nostru să
ne dovedească în ce arti saii îndeletnicire, ce apărţine organizării statului, natura femeii nu e
aceiaşi ca a bărbatului, ci deosebită.
„De sigur“.
„Haide, răspunde, îi vom
ci se cunoaşte

că unul

zice,

e făcut

Nu crezi oare

pentru

ceva, iar

altul nu, după-cum unul învaţă uşor acel lucru,
altul grei; unul, după puţină învăţătură, descopere însuşi foarte uşor ceva în calea celor învăţate ; celalt, chiar dacă i se dă multă învăţă_tură şi exerciţii, nu ține măcar minte ce a învăţat ; pe unul îl susţine forţa corporală la muncă,
altuia îi este protivnică ?

Nu

este

acesta

vare

Preley.
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după

care

se cunoaşte,

dacă

cine-va

e

potrivit saii nu pentru o îndeletnicire anumităe?

Iar mai departe paTon conchide: „Multe fe-

mei sint în unele privinţi mai destoinice decit
bărbaţii. In rezumat însă, iată cum stă lucrul,
„Nici o funcţie din cele ce se îndeplinesc în
stat, amicul meii, nu aparţine bărbatului ca bărbat, Sati femeii ca femeie; ci, între amîndoă felurile de fiinţe, disposiţiile naturale sînt deopotrivă

împărţite, și femeia, poate

tot așa, ca și băr-

batul să ia parte la toate activităţile ; în total
însă femeia e mai slabă decit bărbatul.
Şi mai departe : sint femei cu disposiţii către
“medicină, altele nu; unele către muzică, altele
nu; unele către gimnastică, altele nu ; unele înțelepte, altele nu; unele curajoase, 'altele nu ;
unele bune pentru apărarea statului, ca şi bărbaţii, altele nu&.
Deci,
la naturi egale, ocupaţii egale.
„Tocmai ceea-ce se practică de obiceiii e contrar
naturei, ear nu ceia ce se propune“, încheie
PLATON,

|

,

-

Ca

să persitleze pe cei cari caută deosebirea de natură şi de aptitudine naturală în alt“ceva,

decit

în

deosebirea

înclinațiilor

şi

des-

toiniciilor probate la Iueru, PLATON ia un exemplu hazlii : „Dacă vedem un ciobotar chel, oare
22

j
-

;Y
':
ş
)

f
"i
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ehelia lui îl arată că e apt pentru aceastii artă
sait alt-ceva 7%
Ceea-ce arati că o fiinţă e aptă pentru o vocaţie, este numai existența facultăţii necesare
la îndeplinirea acelei chemări. Iar existenţa tacultiăţii se dovedeşte numai prin funcţionarea şi
manifestările ei reale.
Nu se va trage de aici, negreşit, numai-decit
concluzia, că acolo, unde acele manifestări nu
se arati, facultatea naturală corespondentă nu
există ; căci aceasta poate n'a fost pusă în condiţii necesare

de

funcţionare.

Din

“insuficienţa

manifestirilor ştiinţifice, culturale în genere, ale
«sexului slabe, nu se va trage, desigur, cu jus-

stețe conclusia, unei inferiorităţi fireşti, fatale Şi

iremediabile a femeii, ci va trebui să se atragă
mai degrabă atenţia asupra condiţiilor inegale,
în cari sait desvoltat de veacuri facultăţile ei

sufleteşti. -

-

Pe acest teren noii, discuţia iese din marginile
chestiei aşa, cum o formulase antichitatea, prin geniul lui PLATON.
Ne oprim aci, admirind înălţimea de vederi
la care sa urcat, prin PLATON, mintea omeConcepţia despre vanească în lumea veche.
loarea, femeii în societatea umani, aşa de îngust
văzută şi atit de umilitor practicată, se ridică, în

ea Da
roz
Dag

————

a aaa
Ig

conştiinţa luminoasă a unui ginditor, la, o strălu
cive de cugetare xenini şi dreaptă, care scapă antichitatea clasică de 6 condamnare absolută, și
servi de orientare veacurilor următoare în drumul lor nesfirşit câtre progres.

e

339

mg ez

Lemeia şi copilul la Greci si la Romani,

e

XVI.

Ta

Preleg.

PARTEA

1

ISTORIA PEDAROGIEI MODERNE
CURS

ȚINUT

Li

UNIVERSITATEA

DIN

în anul scolar 1900—901.

———[...

—

IAŞI

“Prelegerea |,
FOLOSUL

I.

E mai

ISTORI Ei

bine să se înceapă

PEDAGOGIEI.

studiul pedagogiei

cu is-

toria teoriilor și instituţiilor de educație ori cu partea
sistematică ? Ce trebuinţe caută să mulțumească acesţ

curs de istoria pedagogiei,

tru cariera
rălă.

didactică.

Părerile

lui

Compleetarea

Element

presătirii

de cultură

s. c. Waal ANs ȘI NERGERE

pen-

weneSPENCEI

Chextiile de educaţie în seolile noastre, Programele
analitiee ale învăţămîntului secundar «din 1899,
II. Necesitatea cunoaşterii istoriei pedago-

zici pentru cultura generală.
Argumente din istoria culturei noastre, 1) Sistemul Bell-Lanca
sterian
în învățămîntul nostru primar, pela 1580. Din ce
necezi-

tăți aii recurs peri, și Lixcasren la procedarea
învățâmîntului mutual.
BELL în India. uascasren în Lon-

dra.2) Alt exemplu : Raportul către Domnitor al Mitrop
olitului sramari.
Cererea de a se propune știința nu
mai în limba elină, Pentru ce 2 3) Scolile eatulice
ale
lezuiţilor și protestantismul în raport cu cultura
noastră”
MIT. Istoria culturei generale și a pedagogiei, necesa
ră
pentru: interesul de a ne:înțelege instituţiile noastre
și de
a ne orienta în metoda de a utiliza experienţa
altor naţii.“ Cureutele culturale xtrăiue la noi. Cum
se poate
gresi în imitarea instituţiilor altor popoare, dacă
uu se.
are în vedere istoria temeinică a dezvoltării
acelor in=.

314
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stituţii din necesităţile și stările sociale ale timpului. Cazul pornirii în contra studiilor filozofice din li-

eeele noastre.

Filozofia în Germania în prima jumă-

tate a see. 19-lea: tendinţele actuale.—lIn ct condiţii foloseşte imitarea. Exemplul dat de ui. 1. CHAMBELLAIN.
IV. Care trebuie să fie azi directiva culturei noastre:
V. Interesul pur teoretieîn studiul ixtorici pedagogiei”

IL.
Se discută, adesea, dacă e mai metodic a se
începe cursul de pedagogie cu expunerea sistematică a teoriilor pedagogice ori cu istoria lor.
E o discuţie de puţin interes.
In ambele cazuri, fie că vom începe -cu partea,
dogmatică a ştiinţei educaţiei, expunind problemele pedagogice în. înlănţuirea lor logică, spre
a trece apoi la dezvoltarea lor în timp ; fie că se
începe cu evoluţia ideilor şi teoriilor dela început pină azi, și se arată apoi, în sistem, faza
actuală a .cugetării pedadogice—ciștiul intelectual e de-o potrivă de mare.
In cazul întiiii, se dă minţii în criterii de a
prețiare a trecutului, deci putinţa studiului critic a dezvoltării teoriilor pedagogice, fiindcă se
cunoaşte, dela început, în mod sistematic, atit punerea, chestiilor cât şi soluţia lor mai plauzibilă. In
cazul al duilea,se urmăreşte treptat naşterea şi dez-.
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voltarea concepțiilor pedagogice, atit în ce ypriveşte sistemele cit şi aplicaţiile practice; şi astfel se ciştică

convingerea că cugetarea noă, ridi-

cîndu-se din studiul comparativ Şi din amendarea -

celor

anterioare,

are la temelie

întreaga

enţă şi dezvoltare dinnaintea, ei „şi
mai

esperi-

poate : servi

sigur de bază activităţii, în noile împrejurări

ale lumii.

Acest
mai

curs de

istoria

pedagogiei

întii de toate, ca 0 complectare

il consider,
în orienta-

rea profesională a acelora ce;se „pregătesc
pentru cariera didactică.
Căci, ce poate orienta mai direct, în această ramură, decit: percurgerea, în decursul veacurilor, a, desvoltării:concepțiilor pedagogice, căutarea la obirşie a problemelor.de educaţie, așa cum s'a ivit în diferite timpuri

şi țări,.şi

cunoaşterea soluţiilor pro-

puse de spiritele cele maialese ? -:
:
In al doilea, rînd, cunoştinţa: teoriilor şi a instituțiilor pedagogice se poate considera, însă,
ca un element necesaral.culturii. generale,
» Aceasta este și părerea. luisAmuEL G, WILLIAMS,
un distins pedagog din Statele-Unite ale A meri:
cei, deci din o țară ce nu excelează prin idealism fantezist, ei prin spirit sever de. practicitate. In darea de samă ce o face despre modul cum

Partea Î.
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Istoria

pedagogiei moderne.

se învață pedagogia în Statele-Unite, ) 's. G. wiLiAMs, profesor la Universitatea Comell din Itaca, îşi exprimă regretul: 19 că nu se înființează
mai degrabă un curs:special.şi separat de istoria
pedagogiei, atit de necesar pentru înțelegerea
culturei generale a timpului: şi 20 că cei cari nu
se destină-carierii didactice, nu se cred nevoiţi,
pentru complectarea culturei lor generale, a urma
cursurile ce se ţin asupra ştiinţei educaţiei.
Deci în conştiinţa practicului american s'a născut credința că pedagogia trebue privită ca făcind parte din ştiinţele constitutive ale culturei generale.
Cum star putea. întemeia, această "afirmare?
Voiii arăta. argumentarea unui ginditor superior, tot de rasa anglo-saxonă—HERBERT SPENceR. In scrierea „Despre Pducaţie“, în priunde tratează de științele cele
capitol,
jul

mai folositoare, H. spenceR

face o erarhie

a

valorilor diferitelor ştiinţi, după gradul în care
contribue fiecare la adaptarea omului la viaţa
Această viaţă complectă sar reacomplectă.

liza, cînd toate, forţele omului ar fi desvoltate în
vederea rolului lor biologic. Şi, natural, : acele
științe vor fi în primul rînd esenţiale, cari vor
1)

Hducational

Beriese, Aprilie

1592,
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avea "dle scop menţiner ea vieţii, cu atare, în pri„mal rind, adică ştiinţele biologice, ştiinţele naturii; ştiinţele

In al doilea
tării omului la

exacte,

matematica,

loc, vin ştiinţele

mecanica, etc.

ce servese, adap-

funcţiile vieţii

sociale.

Dintre a-

cestea, cele mai fundamentale ar fi menite să adap-

rela-

vedea

că nimic

nu arată,

în acele. hirtii Şi cărţi,

că elevii, cari se serveaii de ele, vor trebui vre-o:
dată să aibă copii.—Bun! şi-ar zice el, asta
trebuie să fi fost o programă de studii. pentru o
şeoală

de celibatari.

multe lucruri,
rimase

dela

Viz

mai ales
popoare

că se

la

ce nu

da

priceperea
mai

atenţie

i

la

operelor

existat... dar

iod...

conoştințele

Dai Mean eso

despre

ep
”3- am

tocmai

PI
m ae >. i
Ia

nimic

lative la scopurile şi mijloacele de a educa.
„Dacă, din vre-o intimplare, n'ar răminea din
civilisația noastră și war ajunge la posteritate
altă urmă decit o grămadă de cărți clasice
sai
teancuri de compoziţii ale colegiilor noastre; închipuiţi-vă mirarea unni anticar viitor, cind
ar

nu găsesc în toate acestea nici o aluzie la arta
de a creşte copiii. Nu se poate ca acei
oameni
să îi fost aşa de lipsiţi de bun simţ, încit
să fi
rămas nepăsători faţă de preocuparea care
implică

%

!

4

a

meneşte

aa

de - familie, prin arta

4

47

4

4

m

teze omul la funcţiile vieţii

de a “și educa copiii. Dar, în realitate, sistemul
de
educaţie de azi e alcătuit. astfel, că nu se
po-
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cea mai gravă răspundere.
asta era

progr: umul de studii

Deci, fără

îndoială,

al vr'unuia

din «or

dinele lor călugărești !* 1),
Persiflarea lui seeNcER e reuşită şi meritată.
Dacă este adevărat că, în organizaţia actuală
a societăţii, familia e o instituţie fundamentală,
şi dacă e o condiţie normală pentru om în societate a fi tâtăsai mamă de familie, e, de sigur,
absurditatea, cea mai izbitoare să se omită, din
cultura generală, cunoştinţele cele mai esenţiale
şi elementare privitoare la arta de a crește, în-

griji, educa, şi instrui copiii.
- Ce argument mai convingător pentru întemeerea afirmației că ştiinţa educaţiei trebuie privită
ca element necesar al culturei generale ?
- La noi nu S'aii atins chestiile de educaţie decit
în şcolile speciale pentru formarea corpului didactic. .
Sintem, însă, pe' cale de ale întroduce, deşi spode învăţă-

mint general. Cercetind noile programe de studii
pentru şcolile secundare, observăm, bunioară, la
obiectul psihologiei, mai la fie-care capitol, pre- ocupaţii pedagogice. Se cere să se trateze unele
'1) De Pducation;
din 18597, p. 46—11.

teal. franceză, ediţia

F. Alean,

.

_-

chiar în “şcolile

î

şi nesistematie,

SII

vadic
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funcțiuni şi stări sufletești și din punctul de
vedere al dezvoltării şi educaţiei lor1).

1) Programe de stu dir pentru
scoalele
secundare, 1899 pp. D157,
Astfel : educaţia atenţiei, cultura
memoriei, educatia simţurilor, educaţia
rațio
namentului şi
judecății, ete. *
.

Î

ame aaa
n La e e

|

Da

|

Na mai repetăm ideile incontestabile
că, fără,
cunoştinţa istoriei, nu putem înțelege
prezentul,
un derivat al evoluţiei trecute ; dar, mai
în special,nu puten înţelege fapte concrete din
viața,
culturei noastre, fir: cunoştinţa
istoriei pedagopiei, a teoriilor şi instituţiilor de
educaţie, în genere.
Nu-i mult timp de-cind, la noi în ţară, era răspindit în învăţământul primar sistemul aşa
numit lancasterian, ce consista în învățămînt
mutal : institutorul punea, pe elevi să 'se
inveţe unii pe alţii, iar el îi supraveghia.
Acest sisteni
Sa introdus la noi cam pela 1930.
(tăsimîn
PR

e

rală.

a

mai mult

Aa

Acestea sînt consideraţii ce privesc

folosul cunoaşterii teoriilor generale pedag
ogice.
Ce legitimează, însă, necesitatea istoriei
pedagogiei pentru cultura generală ?
Vom lua argumente din vieaţa noastră
cultu-

.

II.
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Analele parlamentare ule României un referat al Bforiei şcoalelor din Bucureşti câtre obşteasca adunare din timpul lui KIiSsELEFF. hReferatul e urmat de un proect de lege pentru
organizarea, învăţămîntului, unde se vorbeşte explicit că în clasa I şi a II-a primară metodul
va fi lancasterian *).
Pentru ce legiuitorul dela 1332 se retera tocmai la acest metod? Cine a fost LANCASTER ?
Istoria generală a înviăţămintului în Europa ne
lămurește lucrul şi ne face să înţelegem potrivirea armonică dintre metodul laneasterian şi

necesităţile vieţii noastre delă 1832.
Procedarea învățămîntului mutual a fost mat întii întrebuințatăde un alt pedagog englez, de se.
De aici şi mumele de metod Bel/-//ancasterian, sub care e cunoscut şi amintit de ordinar.
BELL

(1753—1839) fusese trimis ca profesor
de fizică la Madras, în India, unde a întemeiat
o şcoală pentru orfani, copii ai soldaţilor englezi
de acolo. Şcoala se populă repede şi ajunse să
aibă 200 de copii, număr enorm pentru forțele
>
Jui ; iar învățătorii, luaţi ca ajutoare, găsiait cerinţele şi dorinţele lui Bet imposibile şi răs- pundeait stereotipic la toate propunerile : „cu a"1

Tomul

15, apărut în 1892, pag. 189.
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ceasta nu va merge.

la, BELL
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Ca să nu-şi desființeze şeoa-

alese atunci pe

elevii cei mai

inteli- -

genţi, mai silitori şi buni, şi-i puse mai mari peste colegii lor, dindu-le sarcina de ati instrui.
Astfel recurse de nevoe la sistemul „monitorilor*
şi
la procedarea învăţămîntului mutual,
Sistemul se transplantă, cu inventatorul SĂU, în
Anglia, unde de altminteri LANCASTER, în acelaş
timp, îl descoperise, din aproape aceeaşi necexi
tate ca şi BELL: din necesitatea de a da instru
rție unui număr de elevi prea mare pentru forţel
e
didactice,

de cari dispunea.

LANCASTER (1771--1838), un quacker
inimos,
deschisese în Londra (1798) o şcoală pentr
u copii săraci,
pe cari propunea să-i. înveţe, pe preţ

ettin, cunoştinţele elementare : scrierea,

calculul.

Copiii

curseră cu sutele la

LANCASTER ; şi acesta, ca să

cetirea,
şcoala lui”

nu fie nevoit să şi

aducă alte ajutoare, căci n'avea cu ce să-i plătească, căută şi el de nevoie refugiul la siste
mul

învățămîntului mutual.

,

Succesele acestui sistem, în floare pela sfirşitul secolului, 18-lea sait trimbiţat în toate
țările, şi or-unde se găsiră aceleaşi condiţii : lipsă
de forţe didactice sai lipsă de mijloace
biineşti,
el apăru ca un leac didactico-economie
al situ„aţiei. In aceleași condiţii ne aflam şi s0i
: mulți
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copii de învăţat, lipsă de mijloace didactice. Sis-

temul Lancasterian ne convenia, şi deci s'a intro-

dux în legea de organizare a şcoalelor.
Alt exemplu.

(tăsim în celebrul Iaport către Domnitor al
Mitropolitului sramari, dela finele secolului al

18-lea (1792---1803), un capitol—al IV —ce pare neexplicabil, dacă nu se cunoaşte istoria învăţămintului şi a culturei din Europa, mai ales v.
rientală.
In acest capitol STAMATI vorbește-despre dascălii „epistimurilor,. profesorii de ştiinţe, și susţine că „0 Academie fără epistimuri e ca o casă.
fără fereşti“ 1). Dar ştiinţele nu se pot preda în orce limbă, nu se pot preda în limbile „evropeneştit—
franceză ori italiană—ci numai în limba. propriit
De aceia și dascălul
zisă a ştiinței—elina?).
jepistimurilor* trebue să fie elin. Numai de neID)

Serbarea

şcolară

dela

Iaşi,

Acte

şi Docu-

lași
mente publicate -de 4. p. XEXOPOL și C. ERBICEANU
1885, p. 194.
2) «Dar sînt unii cară zic: bine, să aducem epixtimu
rile; însă în limbile evropeneşti: dar eii întimpin pre a-

ceştia cu puţine, că dascălii dela Academia

din Cheting,

după-cum zice stariţul Evghenie, în locul limbii latinești
să sfătuiaii să pue pre limba elinească asupra parodizirii
epistimurilor, și aceasta pentru-că nici-o limbă alta nu poa-

te ca dlinsa asa potrivit și lămurit să tălmăcească cele ce se
paradoseze în epistimură și În meşteşuguri»,

(ibid, p. 19%)

/olosul Istoriei Pedagogie).

Să mai căutăm şi alte exemple,
de dovada, folo1) „Drept aceca
«fi clin. Iar nejiinddaracestși dascălul epistimurilor se cere
Jel, după-cum cu adevărat
cere, atun
se
ci

fie şi

de

altă

ă
timba franţuzască*.—lbidlimb
,

„Jilosoful,

paradisind

2

pe

aa

voie mare sar admite să se
„Paradisască, epistimurile“ în limba franceză. De
limba țării, de limba
maternă, de limba romineasc
ă nici-o vorbă, 1).
Un mitropolit al Moldovei, vor
bind de învățămintal public, să arăte atita
dispreţ pentru limba
și cultura țării lui!
Ca să înţelegem ce gravitate
se cade să se atribuiască acestui capitol din
aportul mitropolitului STAMATI, trebue să
ştim în ce“ fază de
cultură generală se afla spir
itul nostru publie pe
atunci.
După-ce Scăpasem de influenț
a, slavonă,
în sec. XVII, a început să păt
runză influenţa, culturii eline, care a crescut așa
de puternic în principatele romine, încit Iaşii şi
Bucureştii ajunseseră doi, centre ale culturei
eline în Orient,
Fram mîndri, fireşte, de acea
stă “dezvoltare a,
culturii eline la noi ; gloria
şi strălucirea ei 'se
evârsa asupra țării noastre,
Și Raportul e
un document elocvenţ despre
această situaţie istorică. Cind vom analiza trep
tat mersul dezvoltării şcoalelor, vom vedeai
fazele: prin cari a
“trecut cultura. elină la noi
pînă să ajungă la
acest grad.

a
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sului adus de istoria pedagogiei şi a culturei gemerale în înţelegerea faptelor și evenimentelor

"vieţii noastre naţionale ?

Ştim Dunioară că şi MIRON COSTIN şi cronicarul URECHIE şi-ait luat învăţătura în şcualele
iezuite din Polonia. Nue şi acesta un punct
important de legătură între cultura noastră şi cea
europeană ? Nu e natural să ne întrebăm : ce şi cam
învăţa, tinerimea in acele şcoli ? Cu ce spirit şi
în ce direcţie?
Ştim, mai departe, că peseor vopăa înfiinţat
la Cotnari o şcoală, în care a adus străini ca
SOMMER, PEUCER, ginerele lui MELANCHTON, Tepresentanţi ai culturii protestante. Ce caută acest
spirit protestant în o şcoală publică, întemeiată
de un domn-al ţării? Nu cumva spiritul catolic
al ezuiţilor şi protestant al lui somMER şi PEUCER ete., şi-aii găsit la noi terenul de luptă 2
Nu se aud aici cumva, repercutările luptelor religioase din occident?
Istoria şcoalelor noastre, precum și istoria in_stituţiilor de educaţie europeană, se leagă fatal
De
de dezvoltarea culturii generale a timpului.
aceea, cursul nostru de istoria pedagogiei îl vom
pune în legătură cu istoria culturii în genere.
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III.
Din felul exemplelor luate pentru
ilustrarea
afirmațiilor noastre, se mai vede
spiritul de Lia

pune

în centrul interesului

istorie

viaţa

sufle-

tească a neamului nostru, după-cum
în istoria politică trebuie de asemenea să, priv
im, să studiem

!

Și să descriem evenimentele din: punc
tul de vedere al interesului nostru etnic, Juat ca..
centru 1).

i
j

Țara noastră n'a fost așa izolată
de mersul lumii, cum star părea, după unele
cărți şi manuale
“istorice. Nici nu putea să trăiască
izolată, chiar
de ar fi vrut. Omenirea formează
un organism care
"se influenţează, în toate părţile
lui, de o schimbare
săvirșită într'un punct. Ori-cit
de depărtaţi ne-am
presupune în Orient, tot ai ajuns
pînă la noi on-

;
!
:
i
;
ţi
i

dulaţiile, pulsaţiile vieţii intelectuale
din occidenț, Deci
, ca să ne înțelegem pe noi
înşine, trebue

2
Acest principi Tam
în prefețele dela [storia
eului modern, manuale
rate insele din acest punet

de Pedagogie.

dezvoltat și întărit cu exemple
Hoeului medii şi Istoria
pentru cursul secundar, elubo
de vedere ; precum și în Curs-

E
i
i
h
i
i
ț
aaa

țiile vieţei culturale din Europa.
Geneza, şi rațiunea multora din instituţiile
noastre Îşi păsese
lumina în acele studii.
|
“Am fost din timpuri vechi, și
încă mai sîntem :

Ne are poata

să ne ridicăm cu cercetarea, la
obirșia și condi-

356
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în o bună parte, sateliții unei culturi străine. Se
cunosc fazele mai de căpetenie ale evoluţiei noastre. Lunga epocă a influenţei slavone abia începe să scază, după căderea Constantinopolului,

se

stir-

şeşte abia la începutul secolului al 19-lea.

După

spre

a, lăsa,

loc înriuririi

grece,

înriurirea elină, începe o epocă cu

care

veleităţi

de

proprie dezvoltare, slabă însă şi contrabalanţată
de o nouă influenţă străină, de cea franceză. In
literatură, în viaţă, în moravuri, pretutindeni
domneşte, în secolul 91-lea, galoma nia—motivată, negreşit, de formele unei civilizaţii Superioare.
Abia către stîrşitul veacului al 19-lea, se desemmează, cu destulă energie și preciziune, Începuturile unei culturi proprii rominești.
In graba noastră de a ne da înfăţişarea” culturei dominante, nu ne-am oprit să alegem ce se
potrivea, şi să schimbăm ce nu se “potrivea cu
noi. Am luat, din garderoba internaţională, haimele croite pentru altă talie şi ne-am îmbrăcat
copii cari încearcă hainele
ca ,
în pripă cu ele
părinţilor, ca să se joace de-a 'oamenii mari.
Nam luat numai constituţia, născută din sbuciumările vieţii politice ule țărilor occidentale—și
ale cărei vederi şi prevederi, întrecînd esperiența
noastră politica, ne pun problema de a lupta pentru adaptarea moravurilor şi sufletului nostru la.
cuprinsul“ lor.

ț
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Nam luat numai legile de
temeli
- legi
e,le fundamentale; ci am luaț şi legi
secundare, pînă şi
dispoziții şcolare. Chiar cărţ
ile didactice, scrise
pentru Germani, Austriaci,
Franceji,—manuale
de gramatică şi istore, făcu
te pentru spiritul,
pentru trebuinţele şi tendinţe
le altor țări, le-am

l

„Iuat, le-am tradus şi introdus tule
-guale în şcoalele noastre.

ţeles.
N'avem

De aici o dezorientare,

nevoie să căutăm

nşoară

dle în-

:

mult, ca, să găsim

Mai inainte de a imita, însă
, o stare culturală,
trebuie studiată istoriceşte.
Nu e destul să vedem
num
ai resultatul

mişcării

istorice,

concretizat

în

rar oma
ze
ca re TE e e
Seb
pn... o Oa a!

ar al altei țări, ce servia
mai mult de model

pe atunci—Franţa.

Ze Ca

De-ce bumoară, la 1987 sta man
ifestat deodat

ă
tendinţa de a scoate. înv
ățămîntul filosotiei din programele sco
alelor secundare,
tendință carea adus, în cele
din urmă, la 1898,
suprimarea eticei2 Pen
tru-că în programele
Şcoalelor germane lipsia
filozofia. Şi pentru-ce
fusese pus, altă dată, înv
ățămîntul filosofiei in
scoalele noastre? Fiindcă
se găsia în programul
scol

n amazon dee

exemple, de toată mina. Și
importanța, despre modul cum am căutat să imităm
, în grabă, instituțiile şi formele culturei stră
ine.
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le istoo imstituţie ; ci să cercetăm şi forţe
să ajungem
„pice cari i-aii dat naştere, dacă vrem
la, înţelegerea şi justa ci apreţiare.
al
In Germania, în prima jumătate a secolului
fia
filozo
;
ofie
filoz
19-lea, a bătut un curent antiși doctricăzuse în discredit, din cauza metodei
mai ales,
nei speculative, representate de Heer,
umia cu
ce închidea, ochii în faţa naturii și se mulţ
luat locul
deducţiile raţiunei pure. In şcoală, i-a
ţele de
ştiin
din
filosofiei cu încetul filologia, una
predilecție a timpului.
filo-:
Sistemul hegelian, însă, care compromisese
scHo
lui
zofia, a căzut sub loviturile sarcasmului
geniul.
pENHAVER şi s'a prăbuşit din ciocnirea cu
sa
fic
filozo
ştiinţelor desvoltate. Şi, a7ă, spiritul
ă de
schimbat ; azi filozofia germană, îndrumat

enccnoPEnHAUER Şi de influenţa empirismului

reluat tronul
glez, și-a, recîştigat importanţa, şi-a
și-a recucerit şi cîrma cugetării moderne ; dar nu
; revendiîncă, negreşit, toate poziţiile perdute
săii în precarea, bunivară, desăvirşită a locului
de timp.
ie
gramele şcolare rămîne încă o chest
dar cînd
Instituţiile se schimbă mai anevoie;
un

TH.

FECHNER,

Gizyek1 se numese

Un LOTRE,

WUNDT,

fruntașii. filozofiei

PAULSEN,

germane,

va intra
nu mai remîne nici-o îndoială că filozofia

Azi
triumfal în toate drepturile ei de mai înainte.
n,
nu mai e bici un pedagog mai insemnat germa
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care să nu vază că ev greşală lipsa
filozofiei
din programele şcoalelor germane şi
să nu ceară
introducerea ej.
Ideile, cînd devin convingerile dominante
ale cugetătorilor unei epoce, se urcă la gradu
l de forţe
istorice, Ele creiază, prefac, distrug
formele sociale, instituţiile culturale. De spiritul
și mersul
lor trebue ţinut samă, cînd voim să
distingem ce
e viii și ce e putred în starea culturală
a unei țări ;
jar cînd voim, mai ales, s'o luăm de
model, precauţia aceasta se impune.
A cunoaşte mai de aproape teoriile
şi curentele pedagogice, e a ne lămuri asupr
a raţiunii
de a fi a instituţiilor și a ne forma un
criterii,
după care să deosebim ce merită să se
imite și
ce nu, din organizația, existentă a altor
societăţi.
Unele instituţii, deşi există, trăese numai
în virtutea unui habitus, unui reflex social
, lipsite de viața internă ce le-o dă conşt
iinţa vri-

| ginii şi necesilăţii lor funcţionale.

Cit timp cores-

punde unei trebuințe, care i-a dat naștere,
instituţia este un organ viii în corpul social ;
cînd ne-

cesitatea încetează, instituția, e pe cale de nimi-

cire,

deşi

poate

să

mai

dureze,

în virtutea, u-

nei inerţii. Cine ar mai lua-o de model, toemai
în acea fază de decădere, dacă i-ar cunoaşte adine situaţia şi soarta ?
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mod

rațional

- dezvoltarea

în-

stituţiilor pe baza ideilor
şi trebuinţelor
ce le-aii produs, se poate vedea şi scopul lor, şi
se poate

prevedea

une-ori

lor, alte ori

moartea

schimbarea lor, adesea se poate prevedea, în fine
chiar nașterea altor instituţii noui, în viitor.
In materie de sociologie practică, e un pericol
să se imite viaţa altui popor, de ale cărui condiţii istorice, culturale şi sociale ne deosebim cu
totul. A imita popoarele bătrine, fără a mai băga de seamă deosebirea dintre noi şi ele, și fără
a cunoaşte de aproape şi exact modul lor:de a
fi şi de a lucra,e o rătăcire, asupra căreia ne
face atenţi un sociolog străin, HOUsTON. STEWART CHAMBERLAIN, în sfaturile ce ne dă cu
privive la chestia aşa de agitată a dării drepturilor la Evrei 1).
i
1)

Tată ce ziceat. ST. CUAMBERLAIS,

bunioară,

de ar-

gumentul că, după-enm Angliei nu i-a făcut nici-un răii
darea drepturilor la Ovrei în masă, tot așa n'ar fi periculoasă procedarea aceasta nici pentru Rominia. „E chiar
eopilăvese lucru a deduce că, de oare-ee o măsură politică, cum este aceea a acordării drepturilor la Ovrei, nu

produce nici-un răi ma! adîne şi mai durabil într-o țară

ca Anglia, a cărei famiile regală stă pe tron de noă sute
de ani, a cărei legislaţie actuală isi are rădăcini adinci
întrun treent tot așa de indepărtat și care s'a desvoltat
neîntrerupt în această lungă epocă, întro ţară în care

tradiţia e așa de puternică, încit lucrurile

noui

trebuie

să se potrivească cu cele vechi spre a îi primite, este
zic xidicol, a decide că aceeaşi măsură trebuie consiliată

și statului romîn.
bele

Chiar dacă proporţia

state ar fi aceeași“,

evreilor în am-
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Din studiarea, critică a instituţiilor culturale
străine, ciştizăm convingerea că ceia, ce e demn
de imitat dela alte naţii nu e pur şi simplu o
instituţie ca atare, cei principiul ei de viaţă,
metoda de adaptare a ţării şi societăţii aceleia, la condiţiile de traii. Căci atunci, chiar dacă
condiţiile sînt schimbate dela o ţară la alta, metoda însă de a se inspira dela ele, de a ţine seamă de condiţiile fizice, economice, etnologice, ale
poporului, rămîne aceeaşi.

IV.

Dacă ne-am închipui, ca H. sPEeNcER, că .un

viitor istorie ar căuta să-şi dea seama de „mMe-.
toda inteligentă cu care ne-am adaptat Ia condițiile noastre de viaţă, acel istoric, văzînd sistemul nostru de învățămînt, în care nu se vor=
beşte

decit de ştiinţă,

de cunoştinţe

teoretice

şi

nu se îngrijește decit de dezvoltarea inteligenţei
şi foarte puţin de celelalte” puteri sufleteşti. sai
Iar

cedarea

dacă

ar fi să se imite în mod

Angliei,

și.

Sr.

slia a eliminat în masă

CHAMBERLAIN

inteligent proaminteşte

că An-

pe toţi Evreii în 1290; că nu în

primit pînă la 1637, în tot timpul consolidării
şi că „ahia în 1725, adică mai mult ea 300
întemeiarea regatului englez, şi abia după o
durabilă a proprietăţii rurale, poporul euglez
Evreilor dreptul de a cumpăra proprietăţi,
ristă Rominiă).
”

ei ca atat,
de ani după
consolidare
a acordat
(Woua Ne-

302
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trupeşti, ar zice poate că, bunioară, din punct
de vedere fizic, generaţia noastră n'ar fi avut
nimie de dorit; că. băeţii noştri aii fost atleți prin naştere, și nu mai aveaii nevoie de
exerciţii fizice, ca să se dezvolte ; şi că, asemenea,
din punctul de vedere al practicităţii, alutilizării cunoştinţelor în viaţă, Romiînii nu aveaii nici-o
nevoie să fie orientaţi : din naştere dinşii aveail
porniri irezistibile către muncă productivă, şi aplicarea ideilor la trebuinţele vieţii se făcea în
mod

instinctiv

și infailibil.

Tezaurele

ascunse

în

calităţile inerente ale bogatului lor pămînt, în
subsolul lor plin de comori virgine, toate. erail
căutate, găsite, exploatate cu o sirguinţă, pricepere
şi prevedere politică neintrecute ; industria, agricultura, comerțul înfloreaii perfect în societatea
noastră, şi copilul prindea, din familie şi gustul, şi
îndeminarea, şi orientarea prealabilă în toate îndeletnicirile vieţii economice ; aşă că și ţara şi
statul şi familiile erai putrede de bogate.
Respingerea acestor concluzii ar'-duce la o
apreţiare puţin favorabilăa direcţiei noastre cultnrale de azi.
|
energiilor

fizice

și sufleteşti,

şi

crearea deprinderilor şi îndeletnicirilor economice, cari să scoată la iveală avuţiiile ascunse
ale ţării şi să le dea viaţa necesară pentru

Pe:

Dezvoltarea

ate
Ra

i
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înălțarea noastră economică, iată cari trebue si
fie preocupările centrale şi dominante ale timpului, și directiva culturei noastre. 1)

N

V,
Din istoria teoriilor şi instituţiilor de educaţie ale
țărilor înaintate în civiiizaţie, vom extrage negreşit
multe învățături şi sugestii practice. Dar, citeodată vom, uita interesul practic ; şi, profitind de
perspectiva istoricului, ne vom
delecta spiritul în contemplarea adincă a evoluţiei culturei
omenești, pentru ea însăşi. Plăcerea, intelectuală
a cunoașterii şi înţelegerii lucrurilor prin cauzele lor firești, constituie, după contemplarea frumosului, una din acele izvoare de fericire cu-

unirersitar

din laşi, de

care a urmărit-o

statornic: pregătirea

în acest

viitorilor profesori pentru școalele secundare
srenerulă.
:

sens

a

«dle cultură

Vezi Seminarul pedagogic universitar din Iaşi,
dvă rapoarte înaintite Ministerului Instrucţiei publice, «dle
1. GĂVÂXESCUL, apărut în Taşă, tipografia Grossu și Iliescu, 1900,
.
SP,

Pentru învățămîntul primar rural,
HARET,

Sa început de curînd

sub

impulsia

v mişcare

d-lui

accentuată

în direcţia sănătoasă și serioasă a practicităţii.

a

pedagogie

TI ata ai DE ri

Seminarul

TRE

1)

la înfiinţarea lui în Noembre 1899, și-a pus ca ţintă, pe

4

i

aaa

fac viaţa demnă de a fi trăită, chiar pentru un
pesimist ca SCHOPENHAUER,

II IRT i

rată, unul din acele înalte delicii sufletești, cari

“e
IL)
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şi măreț

să, concepi

naşte-

rea, lumilor şi să urmărești cu mintea dezvoltarea,
lor, cu cel mai mare cuvint e de un interes culminant şi impunător să priveşti însuşi spiritul omenirii evoluind şi desfăşurindu-se, prin manifestări multiple, în faze culturale tot mai înalte
şi mai complexe.
Iar din formele lui de manifestare, nu e nici.
una care să ne atragă mai puternic şi să ne umple sufletul de o curiozitate admirativă și de
respect religios, ca acea în care se înfiripează
gindul unor forme superioare de vieaţă omenească şi se plămădesc puterile de izvodire a idealului. Cugetările asupra formării: omului, și
instituţiile de educaţie cari le realisează, sînt
inspiraţiile luminoase ce căliiuzese forțele creatoare ale naturei ajunse la conştiinţa scopurilor
sale eterne, în geniul celei mai superbe fiinţe
din cite aii ieşit, precit ştim, din laboratorul stii
nemărginit.

7 pe are

tea a-i a

LIMITELE (URSULUI

DE ISTORIA
.

.

PEDAGOGIEI

e ..-—_—

|. Precizarea înţelesului complect al
“cuvîntului pedagogie.
Pedagogia, știință practică,
se ocupă cu
teoria și practica, educaţiei, deci și cu
mijloacele de re-

alizare

a

scopului

educaţiei.

Instituţiile de educaţie, o

parte esenţială a culturei timpului ; istoria
lor şi a ideilor despre educaţie, în legătură necesa
ră cu toată cul.
tura zenerală.
Raportul de influenţă reciprocă între te-

oria și practiea educaţiei.
II, Delimitarea, în timp a cursului de istor
ia peda-

gogiei.
Decind va începe și unde se va opri.
Interesul teoretic nu poate pune limite în
timp, decit acolo
unde ințelegerea încetează. Interesul practi
c singur poate
hotări mai precis întinderea în trecut a cercet
ărilor istorice.
III. Renaşterea ca punct de plecare: o
cotitură de
drum în istoria culturei, Descoperirile
de lumi nout fi-

zice și intelectuale.
IV,

Admiraţia

Revelarea civilizaţiei eline,

frumuseţilor

trecutului

şi

credinţa

că idealul e de căutat în trecut, Deosebirea
fundamentală, în astă privință, între Renaștere şi Evul
mediu

de-o parte şi epoca

noastră

de alta.

Erudiţia,

i-

dealul scolar modern, o caracteristică a
Renaşterii, rămasă pînă ază în deprinderile instituţiilor
de educaţie.
întelectualismul și activismul în educaţ
ie. Antichi-

tatea nu punea intelectul
QUICK și BAIN,

mai

presus

de activitate.—

a

Prelegerea ||,

di
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V. Altă rămăşiţă dela Renaștere: valoarea excesivă
atribuită literaturei în vieaţă și eslueaţie. Efectul ocupării îndelungate cu limbile și literaturile clasice.
VI. Realismul verbal, un derivat al erudiţiei literare

pentru necesitatea

rii.

Metoda științei

din

de a interpreta

carte

şi din

și înțelege

autu-

natură.—Mo-

tive speciale pentru noi de a începe studiul
dagogiei dela epoca Renaşterii.

istoriei
:

pe-

I.
Folosul istoriei pedagopiei l-am arătat că e
de doă feluri: 1) practice, fiind-că ne învaţă a
ne cunoaşte pe noi înşine şi ne sugerează mijloace de perfecţionare din înţelegerea, civilizaţiilor străine ; 2) teoretic, fiind-că ne dă posibili“tatea de a privi omenirea în mişcările evoluţiei
sale culturale.
Să fixăm limitele şi cuprinsul cursului.
Cind formulăm obiectul studiului nostru astfel :
„istoria pedagogiei“, trebue să ne gindim neapărat a mărgini şi preciza mai intii înţelesul
cuvintului „pedagogie“, adică a acelui tot de
cunoştinţe, cu a cărui istorie ne vom ocupa ; şi apoi, fiind vorba de „istorie“, va trebui să delimităm şi întinderea, în timp a cercetărilor noastre ; dela ce epocă vor începe şi la care se vor
termina ?

e

mai

înrudită.

Pe-

- cind psihologia se ocupă cu studiul fenome-nelor sufleteşti din punctul de vedere numai al
satisfacerii curiosităţii noastre intelectuale şi din

interes pur teoretic; pedagogia urmărește cunoş-tința naturei omeneşti şi culegerea unor adevă-

rari, numai ca mijloace pentru alt scop, pentru
scopul special şi practic al educaţiei : spre a infinenţa, pe baza lor, pe om în o anumită direcţie.
Prin aceasta pedagogia se asamănă cu ştiinţele
practice, ca medicina, igiena,
agronomia, ete.
da. studiază pe om în vederea unui anumit

a pi

d. ex., cu care

ae sira ia

psihologia

Peace ete ag pa

Să ne ocupin mai întîi cu prima delimitare.
Auzind pentru prima oară apropierea, dintre aceste doă cuvinte—,istorie“ şi „pedagogie,—
or-cine, cit de sumar ar fi orientat în ideile ce ele
coprind, își va închipui, desigur, cel puţin atit:
că e vorba de istoria teoriilor relative la educație, de istoria sistemelor pedagogice, în diferite epoce.
Dar, cine cunoaşte mai de-aproape ce fel de
ştiinţă e pedagogia, .va, înţelege numai-decit că
“trebuie adăogat ceva foarte important la cuprinsul întreg de idei ce deşteaptă repede, de ordinar,
în minte cuvintul „pedagogie.
Pedagogia, dacă e o ştiinţă, se deosibeşte
“prin ceva esențial de caracterul altor ştiinţe, cu,

ar
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spre a'l putea schimba după un plan şi un
determinat ; tot astfel medicina îl studiază,
fiziologia, spre a formula legi abstracte,
să ştie cum să atace anumite abateri dela
stării sănătoase, spre

bare, în folosul vieții.

a produce o schim-

|

Dacă pedagogia are așa directe şi superioare
aplicații la viaţă, e interesant să ştim: cum
S'aii făcut acele aplicaţii în diferite timpuri, cum
sa conceput scopul urmărit de educaţie,și cari
ail fost mijloacele pentru realizarea lui, în diferite ţări, la, diferite popoare şi în diferite epoce?
Chiar din înţelesul complectal cuvîntului „pedagogie“ reese că nu va fi vorba de istoria numai a gîndirilor teoretice relative la educație, ci va trebui să ne interesăm şi de partea
practică, de modalitatea ce s'a întrebuințat
pentru tormarea omului și de scopurile ce s'aii
urmărit.
Astfel se justifică şi se explică adaosul parentetic din formularea integrală a cursului nostru: „Istoria teoriilor şi a instituţiilor de
educaţie,în legătură cu istoria culturei
în genere&,
Iu adevăr, cînd e vorba şi de teorii'relative
la educaţie şi de instituţii educative, de şcoli—a
le studia din punct de vedere istoric, e a face poate

Preleg. IL.
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cel mai important capitol din isto
ria culturii,
Teoriile şi instituţiile pedagogi
ce aii stat totdeauna în raport de influență
reciprocă ; şi an
bele ai eşit din trebuinţe simţite
ale societăţii.
Tevriile pedagogice, chiar atunci
cînd se prezintă ca deducţii logice în legătură
cu un sistem

terare, artistice, ori industriale.

Şi toate stait în

legătură intimă, așa, că înţelegerea
aprofundată
a unuia din acești factori ai culturei
presupune
21

gr 22 e aer cae
im

ră), aii totuşi raporturi cu realităţ
ile concrete ale
timpului, cuprind sugestii venite
fie din instituțiile epocei, fie din gindirile altor
a.
Ginditorii
se inspiră din realitatea existentă
în timpul lor,
cînd cantă so amendeze.
Li văd şi simt mai
bine decit ceilalţi trebuinţele ascu
nse în adincul
inconştient al vieţii etnice, şi le for
mulează ; iar
evoluția se indreptează, încet către
ţinta arătată,
de dinșii, se adaptează la ea, Or-c
it de utopice
Sar părea gindirile lor, sînt sugerate
de modul
de a fi al societăţii şi ai o influență
asupra ei,
devin forţe transformatoare, forțe de
evoluție a
omenirii.
|
Și cugetarea, teoretică asupra educaţie
i şi instituţiile de educaţie fac parte integran
tă din cultura unui popor. Știința de a creş
te copiii nu e
mai puţin importantă decit felul prod
ucerilor li-

aaa

absolut de gîndiri filozofice (ca la PLA
TON, bunioa-
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cunoştinţa celorlalți. Marile mişcări de idei ale
timpurilor, curentele culturale aii influenţat totdeauna, reformele şcolare. Instituţiile de educație, schimbind mentalitatea generaţiilor, schimbind caracterele, aii influenţat la rîndul lor asupra. direcţiei curentelor ştiinţifice, culturale. E
un schimb incontestabil de influenţe, care arată
că istoria pedagogiei face parte, în mod neîndoios, din istoria culturei : o luminează şi se luminează din ea.
Această delimitare e relativă la cuprinsul şi
felul ideilor şi al instituțiilor, cu istoria cărora
ne vom ocupa.

IL.
Să precizăm acum altă limită. De cînd va începe
şi unde se va opri această, istorie a pedagogiei ?
Sfîrşitul ei, ca al or-cărei istorii, nu poate fi
decit timpul de faţă, prezentul ; pentru viitor putem face profeţii, istorie însă nu.
"Dar pentru trecut, dela, care punct vom înce-

pe?

Dela originea

eşti ?

omului

şi societăţilor ome-

Incontestabil, :şi” în

societatea

celulară

a familiei primitive sar găsi urme de un fel de
educaţie. N'ai existat, desigur, pe vremea aceea, pedagogi, teoreticiani, dar a existat o prac-

tică de educaţie, intenționată,

deşi

neraţionată.

Preleg. IL.
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Vom începe dar istoria decînd strămoșul antropoid s'a transformat în om?
Sat vom căuta epocele culturale mareante din adevărata,
istorie
culturală a omenirii ; şi vom începe, natura
l, decînd se desemnează istoria, culturală propriii
zisă ?
Am avea atunci, în legătură cu cultura egipteană, asiriană, in diană, chineză, greacă, ori
ro„mană, să facem istoria educaţiei la aceste
popoare,.
|
Acesta ar fi deja un mod mai precizat de a hotărnici istoria pedagogiei, în înțelesul
dat mai
Sus,
Ar fi o mare mulțumire intelectuală în
preo«uparea teoretică de a vedea cum S'aii: lămuri
t
și complectat ideile privitoare la, adaptarea
omului la mediul social şi fizic, cu ideile privit
oare
la educație ; cum s'aii dat generaţiilor tinere
aptitudini, de forţa aproape a unor instincte,
spre

a putea, să perziste,
Căci

prin educaţie omul

plectează,

ereditatea.

își

întăreşte şi com-

Instrucţia

dată

în

şcoli

transmite dela o generație la alta exper
ienţa
omenirii, acumulată sub formă de ştiinţă, în
cărți.
Tezaurele de cunoştinţe ce se găsesc în
marile
biblioteci ale oraşelor civilizate, sînt singur
ele
idei „moştenite“, idei ce nu se pot
transmite

altfel decit prin scris.

Acele

biblioteci,

în cari
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stati închise şi grămădite conchistele omului asupra necunoscutului, asupra naturii, tac impresia
crierului mărit, şi mereii în creştere, al neamului omenesc.
Incontestabil, pentru un spirit al secolului
NN-lea e de un interes măreț, a sta pe înălțimile
contemplării istorice şi a vedea cum creşte puterea de stăpinire a omului asupra naturii și cum
fie-care generaţie caută să transmită generaţiei
următoare

această

putere,

după-ce

însăşi

a con-

tribuit cu ceva la creşterea ei. Privirea curat
teoretică, ar fi, în adevăr, răsplătită cu prisos de
plăcerea, intelectuală.
Dar să ne amintim, că cea mai urgentă preocupare şi intenţie a studiului ce întreprindem
e, alăturea cu acest deliciit teoretic, interesul
practic ce constă in a şti pentru a putea.
Deci, combinînd
îndemnurile acestor doă interese, vom face din ele criteriul după care ne
vom orienta, spre a delimita extenziunea cercetărilor noastre în timp.
Interesul teoretic va dura ne-intrerupt, ori
pină unde se va întinde în trecut cercetarea,
noastră şi or-cînd vom obține o satisfacerea trebuinţei de a ști. Spre a pune limite,
va trebui
dar să întrebăm interesul practic: ne vom
întinde numai pînă unde va fi el satisfăcut.

Preleg. IL.
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III.
Este o epocă în mersul cultural al
omenirii, ce
se poate compara şi reprezenta, prin
imaginea unei cotituri de drum. O schimbar
e de direcție aşa de tundamentală se îndeplin
eşte în mersul omenirii, încît întreaga concepţi
e de viață e
| alta, tocuinai cum, în o călătorie,
cotind după un
munte, toată priveliştea e noă, pei
zajul'
din nainte dispare şi se deschide o noă
cale, cu noi
perspective, cu noi dificultăţi, cu
noi agremente.
Această cotitură în mersul cultu
ral o găsim pela
jumătatea secolului 15-lea, în
ceia ce istoria NUmeşte Renaștere.
Ideile, tendinţele Renaşterii, adin
e deosebite
de cele ale epocei precedente, aii stăpi
nit în mod
excluziv omenirea timp de secole.
Abia în secolul 19-lea, de pela jumătatea lui
încoace, se
începe în mişcarea culturală a omenirii,
şi în special în direcţia gîndirilor despre educaţie
, o schimbare ce pare a ne îndrepta spre o noă
cotitură
fundamentală a istoriei. Secolul al
XX pare astfel destinat a pune începuturile unei
a, doua Renaștere.

Să precizăm prin citeva

date,

mai

în strinsă

legătură cu subiectul nostru, în ce const
ă carac-

314
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teristica inaugurată de cultura omenirii în timpul Renaşterii.
Vom alege mai cu seamă exemple, în cari să
se vadă cu deosebire acele tendinţe şi idei, cari,
în cea mai mare parte, sînt încă în viaţă, ai încă
influență. Accentuez pe cuvîntul încă, în scopul
de a sugera şi ideia că ele azi încep deja a se
cletina.
liste evident că, dacă se găsesc asttel de idei
şi tendinţe ce, trăind încă în epoca noastră; își
urcă origina în timpul Renaşterii, aceasta va fi
un cuvînt temeinic să ne hotărîm a începe isto-

via, culturii de acolo de unde începe viaţa

idei-

lor şi tendinţelor moderne.
Cind se deserie biografia unui om, punctul de
plecare îl formează de obiceiii dataşi împrejurările naşterii lui. Pentru înţelegerea însă mai aprofundată a omului, se caută a se raporta ce se ştie
mai caracteristic despre ascendenţii lui.
Dar panta aceasta e alunecoasă. „Totul e în tot;
şi dacă nu ştii să te opreşti în cercetarea ascendentă cauzală, ajungi, din verigă în verigă, la originea lumii, li nebuloasa primitivă. In adevăr, Şi
părinţii omului trebuesc explicaţi, prin mediul fizic
şi social care i-a, creiat ; trebue cunoscută și descrisă natura fizică şi cosmică a țării lor, condițiile sociale şi economice ale ei; iar pentru înțe-

Preleg. IL.
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le:rerea acelei societăţi, trebue iarăş
i să mergem
îndărăt spre fazele ei antecedente,
—şi așa mai
departe, la infinit.
Tot așa, pentru înţelegerea omenirii
moderne;
Fireşte că e de folos să se cunoas
căși stările

morți. Biografia

dar aceia sînt

proprie a o0-

menirii de az, a culturii existente,
în care
din care trăim, începe dela Renaşter
e.

și

Schimbările mari ce ai apărut în
omenire . pe
la sfîrşitul secolului 15-lea, şi aii
dat caracteristica noă mersului cultural al omenirii,
sînt foarte
însemnate.
Orizonturi noi, fizice și intelectuale,
se deschid deodată. Pe-cînd omen
irea înainte
cunoştea foarte puţin din pămintul pe
care trăia,—
şi era mulţumită și- inconștientă de
ignoranța ei—

COLUMB, VASCO DE Gama

deschid

perspective

noi asupra pămîntului Şi daii naştere
unei noi
ştiințe-—geo grafia.
In acelaș timp, se întîmplă altă „des
coperire“,
de o influență colosală asupra spiritului
, aceea a,
culturii antice, a literaturilor grece
şi romane,

Căci şi aceasta, se poate

considera

aproape

ca o

descoperire nouă.
După căderea Constantinopolului, Grecii,
îm-.
prăștiindu-se în toate părțile, aii venit şi
la noi,

a

şi strămoşi

n edemse ama

omenirii dinainte de Renaștere
;

moşi

;

816
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foarte amestecați din punctul de vedere al valorii. Aii venit învăţaţi şi negustori şi mai ales
călugării, atraşi prin asemănarea de religie, şi în
genere atraşi cu toții de buna primire ce li se
făcea, în ţările pe cari le consideraii ca azil intelectual şi material al lor. Dar mulţi sait dus
negreşit spre Apus. Şi era natural ca, acolo, clorul lor de azil să întilnească dorul cultural
al occidentului. [Eraii cu deosebire bine veniţi
răspundeaii unor trebuințe sufleteşti, pe cari
dinşii fatal le-ai aţiţat și mai adine, Aduceaii
cu dinșii o lume. noă. Sosirea lor a făcut să
cadă de pe ochii luropei un văl ce.îi ascundea frumuseți de spirit, de civilizaţie. necunoscute—frumuseţile antichităţii grece.
_- Adăogaţi la aceasta şi descoperirea tiparului,
ce a întins cu repeziciune farmecul sufletesc al
noei lumi de idei, şi vom putea spune, desigur,
că ar fi fost destul aceste forţe culturale însemnate,

ca, să ne explicăm, cum s'a dat-naştere unei concepţii noi despre viaţă, despre om şi natură.
Faptul că a înflorit în trecut o civilizaţie aşa
de splendidă ca cea elină, pe care spiritele secolului 15—16-lea nu se oboseaiisă o adincească
şi nu se săturaii să o guste şi s'o admire, a ficut
să se închiege în conştiinţa omenirii mai lămurit
credința că

idealul

omenirii

în prezent, nici în viitor.

e în trecut,

nu

Preleg. IL.
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Atitudinea, de privire îndărăt a omenirii moderne o caracterizează în opunere cu atitudinea
spiritului actual, în exemplarele lui cele mai
distinse. Secolul 19- lea, cu deosebire dela jumătatea lui, a familiarizat spiritele cu ideia că idealul e înnainte, iar în trecut sint formele simple,
inferioare, dela cari omenirea s'a, ridicat spre
pertecţie. Evoluţionismul, în special, a dat
dovezile ştiinţifice, cari aii intărit credinţa că perfecţia, e de atins de acum înainte, şi că idealul
nostru trebuia pus și căutat în viitor, mi în trecut.
Din
tendinţile
nebuloase. ale formelor vieţii,
se desemnează, tot mai Notărit și treptat, forța călăuzitore, ce croieşte calea mai departe spre ideal.
Din aceste doă moduri opuse de a privi lumea,
derivă multe caractere demne de notat.

IV.
In epoca noastră, în.special în funcțiunea: şcualelor, e de remarcat un ideal, ce nu star putea înțeleze, de nn star şti originea lui.
Erudiţia se pune mai presus de îndeletnicirex activităţii, a şti mai sus de a putea face.
Asta e o tendinţă a spiritului moştenit dela Renaştere, al cărui ideal era de a cunoaşte antichitatea, spre a o imita în viaţa ei, în manifextă-
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moderue,

rile ei. Cu cît se cunoştea mai mult trecutul strălucit şi glorios al civilizaţiei grece şi romane, cu
atit cunoscătorul ei se considera ca ajuns mai aproape de pertecţie. Numni în acel om se privia
idealul educaţiei atins, care se arăta mai erudit, şi cunoştea literatura şi cultura antică.
Ceva din-acest ideal a rămas pină azi. Polimatia, mulţimea cunoştinţelor, este pină întimpul de faţă, în întreaga Europă cultă, eriterul după care se judecă adesea valoarea oamenilor şi instituţiilor de educaţie. In şcoli se învaţă
numai, sait aproape numai, carte, ştiinţă. Examenele

caută

să constate mulțimea

cunoştinţelor.

In

recrutarea profesorilor se procedează după aceiaşi
normă, Idealul care de fapt se tinde
a se realiza
în şcoli, a fost dela începutul evului modern formulat clar, pe faţă: erudiția cărţii, sau mai general, intelectualismul excluziv, unilateral, ex-

trem.
O reacțiune, fără îndoială, se pronunţă deja.
Ce's plingerile în contra abuzului de cunoştinţe,
încontra încărcării programelor de studii ? Ce's ceverile de a se dezvolta puţin şi sentimentul, voinţa, activitatea practică, decito renegare a idealului vechii, şi căutarea de a se formula unul noii?
Totuși, în practică. idealul vechii continuă.
Tradițiile culturale sint ca, deprinderile şi obice-
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iurile înrădăcinate în om; nimic nu se preface
mai greii decit actele habituale. Intelectul se
mișcă repede. inainte, convingeri teoretice noi alungă pe cele vechi. Dar practica anevoie se

adaptează ideilor. Video meliora probogue deterioru sequor poate spune, ca Medea, şi epoca noastră.
Şi ce este interesant de observat și de reţinut,
e că tocmai aci stă particularitatea, era, să zic originalitatea, modennilor : erudiție și intelectualism. In aceasta cel puţin, ei nu imita antichitatea.
Grecii şi Romanii cereaii vctivitate. Grecii n'aii
pus nici-odată idealul în erudiție ; Romanii numai
tirziă, şi nu excluziv; în nici un caz n'ait idolatrizat intelectul ca atare, după-cum observă dis- |
tinsul pedagog englez Quick, în opera sa „heformatori educaţiei“.
|
„A fi cineva în stare să reciteze din poemele
lui Omer, se privia în Grecia, cum privim noi azi o
dexteritate plăcută, ; dar demnitatea, omului învăţat,
ca atare, nu exista în concepţia, greacă. Unii din-

tre Romani, după-ce începură să studieze litera„tura greacă, se făliaii

desigur că ştiii bine gre-

ceşte, şi ciceRno citeodată

cita cu toate aerele u-

nui pedant ; dar aşa de solid era stabilit la Roma idealul contrar, al activismului, în cit nimănui nu'i trecea măcar prin gînd să pună celalt
ideal mai presus de acesta. Numai în epoca de
HI

v

e ee ne

ea

3

3s0

Partea

IL

Istoria pedagogiei moderne,

decădere a imperiului, mai ales la, Alexandria,
găsim acordindu-se onoruri omului învăţat“ |,
Şi Vatunci a rămas aşa de înrădăcinat acest
mod de a vedea și apreţia lumea, încit îl găsim
chiar azi, şi încă în ţara lui Quick, la un eminent ginditor ca BAN! 2).

v.
Mai găsim în timpal nostru, de asemenea, ca
trăsătură caracteristică, în şcoli, importanţa dominantă ce se dă literaturilor, în genere, fără
a mai vorbi de importanţa, deosebită ce se dă

în special limbilor şi literaturii clasice,

Și aceasta e o rămășiță a Renaşterii. Valoarea, reală a acestor obiecte de'studiit o vom apreţia treptat
şi vom vedea, cit e de întemeiată părerea, că lite-:
ratura joacă un rol aşa de mare în viața omului,
cum se crede. E sigur, neapărat,
că ea joacă un
mare rol, mâi evident în viaţa tinerimii,- biinioară. Virsta tînără are şi timp şi înclinaţie pentru
îndeletnicirea cu lucrări literare, de imaginaţie.
Fie-care îşi poate aminti că epoca, în care a
citit mai multă literatură, a, fost in timpul cursu1)
2)

Iducational Reformers,
In Seiinţa educaţiei, cap.

N, pe eSete. Trad. frane.

tilique înteruationale 1587.

apărută în

London, 1$90, p. 1.
Mi: p. 11—19;—cap.

Bibliothirţue

scien-
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lui superiur de liceu şi în primii ani de
Universitate. Mai tărzii, afară de puţine
excepţii, datorite carierii sau unor impulsii
native,
viața, celor mai mulţi se încătuşează în
ocupaţiie profesionale, cari îngăduie mai
totdeauna foarte puţin timp pentru delectarea cu
producţiile artistice, literare, ale timpului.
ŞI tocmai în epoca în care literatura poate
a„vea influență mai decisiv: asupra omulu
i, se prezintă literatura clasică sub o formă inacc
esibilă,
în condiţii de muncă obositoare și descurajat
oare,

din care

rezultă mai

degrabă

aversiunea,

decit

dragostea pentru frumuseţile aşa de
greii de apropiat şi de pătruns ale spiritului antic.
Pină să
se descifreze secretul simbolelor, în cari
enialii
seriitori reci şi romani şi-ali depus
și învelit
gîndurileşi simţirile lor, se perde mai
tot timpul
disponibil al duratei studiilor şcolare ;
iar dupăce s'a ajuns—dacă s'a ajuns—la putinţa
de a ceti
cu înlesnire clasicii în original, e tocma
i timpul
cind, părăsind şcoala de cultură generali
şi abordind terenul carierilor speciale, mai
nimeni
nu se mai gîndeşte la ei. Cîţi din aceşti
fericiţi
—şi hipotetici!—cunoscători ai limbilor
clasice
ail fost vre-odată surprinși. adincindu-se
în lectura absorbantă a poemelor lui Omer şi Virgi
l,a
diseursurilor lui Ciceron ori Demosten,—în
oviginal ?
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Renaşterea, punind cultura literară în prima
linie şi dind-o întrun limbaj străin și mort, a
creat o tradiţie care a împedicat dezvoltarea
simțului literar şi a întîvziat naşterea unei literatură şi unei

culturi

originale,

VI.
Iuvăţindu-se literaturile antice, se căuta să se
studieze lucrurile, de cari vorbiai anticii, numai
în scop de a înțelege cuprinsul textelur comentate.

De aci altă urmare păgubitoare.
A studia un lucru nu pentru el însuşi sait pen-

tru foloasele aduse omului, ci ca să se înțeleagă ce scrie un autor despre dinsul, aceasta e
felul de realism inaugurat de erudiţia literară

atit de slăvită de Renaștere, realism scolastic,
din care s'a derivat altul, numit de KARL von
RAUMER realism verbal: studiul. naturii nu
din natură, ci din carte.
|
Deprinderea de a studia natura nu prin o0bservaţie directă, ci din cărți, vine tot din
mania pedantă a, erndiţiei, care se refugiază în
umbra liniştită și în aerul confinat al bibliotecelor şi uită orizontul deschis, larg, al studiului naburii, izvorul nesecat şi vecinic al cunoștinței.

Preleg,
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Abia începem în timpul nostru să părăsim aceste vechi apucături metodologice, să ne depărtâm de idealul vechii al erudiţiei prin carte, şi să
spre

a

o

studia

în

ea

Avem însă şi motive speciale pentru noi.
După căderea Constantinopolului se deschide
1) Caz notatde Dl. sp, HARET,
şcolar,

pecînd

era inapector

îi Ta

direct,

ci

natura

To a ae ea e

privim

însăşi. In practica învățămîntului nostru secundar însă, tot n'a pătruns destul noul spirit, ca să fie
în deobşte cunoscut măcar în principiile și tendinţele Ini teoretice. Unii profesori de ştiinţe ai
mas încă, şi în practică şi în teori ie, la realismul verbal al cărții. Se cunoaşte răspunsul tipic,
dat de un profesor de ştiinţele fizico-chimice, lu
întrebar ea : de ce nu face experiențe pentru limurivea expunerii teoretice? „Elevii nu învaţă făr:
experienţe, dar încă cu „experienţe !)“!
- Ca să studiem în geneza lor şi intelectualismul
dominant al vremilor noastre, şi abuzul de lite„ratură, și fetişul erudiţiei, şi falşul realism
verbal al cărţii, şi atitea tendinţe şi apucături
metodologice obişnuite, e de nevoie să ne urcăm la,
obirşia lor,
Acestea ar fi motivele generale, ce ne-ar hotări
să începem cursul dela Renaștere.
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noă, era influenței greceşti, care
de cea slavonă și prin aceea, că e
mişcare, dinamică, pe-cînd cea slacaracter invariabil, de imobilitate
a, durat inriurirea slavonă, cultura

noastră a rămas aceiaşi, acoperită numai

de un

văl. In timpul influenţei greceşti, insă, se produce
schimbări mai sensibile, dacă “nu mai adinci,
se naşte o mişcare, un curent cultural, ce va trebui caracterizat.
Şi încă un cuvint pentru începerea studiului
nostri dela Renaștere. Din secolul 16-lea se înteţeşte reforma religioasă, care n'a rămas fără
influență

asupra

noastră,

anume

asupra

dezvol-

tării limbii materne, și literaturii naţionale. Efectul ei s'a produz pe cale indirectă, dar e incontestabil. Mişcarea Jezuiţilor apoi, o urmare de
reacțiune a Reformei, şi-a întins repereutările
pină în atingere cu spiritul publicului dela noj.
Jezuiţii şi-aii clădit şcolile pînă în Orient; citeva din ele chiar în apropiere de. ţara, noastră, în

Polonia, unde nobilimea, rominească se
se instruiască,

ducea să.

îi.

SCURTĂ

I.

PRIVIRE

Necesitatea

ASUPRA

de a arunea.0

ll,

ae

Prelegerea

EVULUI

scurtă

MEDIU.

privire

asupra

pedagogici Evului mediu. De ce aceast
ă epocă istorică poartă numele de mijlocie. Numel
e ce ar me-

rita după

cuprinsul caracteristic al vieţii şi culturi
i,

Pă-

Terea lui CHAMBERLAIS,
|
LL
.
1]. Individualitatea culturală deosebită a
Renaşteri!
faţă cu Evul mediii. Cele doă idealuri : antich
itatea bă-.
trină și antichitatea tînără. Părerea lui FR,
PAULSEN.
III.

Cultura

Evului

mediii

inspirată

și

condusă

de

Piserică, 1) Şcoalele monahale ; 2) școalele cated
rale
3) şeoalele parohiale; 4) scholae palatinae,
IV. Pregătirile cavalerilor. Armele, manier
ele, lite-

vatura eroică,

fie populară,

clasică

sait „orientală.

Din

Tristan und Isolde alui GorrenteD VON
STRASSRURG,
V. Invăţămîntul profesional. Breslele. Respectul
cu

care se privia munca manuală.

Religiozitatea

meseriilor.

VI. Obiectele de studii în șeoli, Limba, latină; cîntaTea ; artes sermocinules și artes reales ; tricium și quadri
vium.. Cele șepte artes liberalesi Ce însemna «liberal
s.
i
Theologia,.
2
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VII. Centrele culturale deosebite în apusul Europei.
Jurisprudenţa
(Bologna), Medicina (Salerno). Te-

“ologia și Filosofia (Paris). Mijloacele de unificare au
cunoștințelor speciale din diferitele centre. Studenţimea
și profesorimea ambulantă.
Reminiseenţe în Germania modernă, Necesitatea Universităţii.
VIII. Inţelesul primitiv al cuvîntului Universitas.
Numele vechiii al instituţiei, ca atare. Studium generale.
Normele de viață ale corporației universitare. Cine putea face parte din Uairersitas. Condiţiile de prerătire
prealabilă. Paedagogium. Viaţa în comun. Collegia.
IN. Facultatea de cultură generală, care învăţa septem
" artes liberales saii facultas arlium. Cele doă grade: bac-

calarius și magister. Cunoştinţele şi examenele pentru obținerea lor. Biennium complere.
a
N. Metodul de predare în universităţi. IEspunerea adevărurilor deja stabilite, sisure, sacroaanete, dintrun autor. anisror, philosophus. Cetirea și interpretarea unui
autor,
Cum se distribuiait materiile de predat. între
magistri legentee,
.
NI. Părţile componente ale preocupărilor . cursului :
lectio și dispultatio. Punetele -de tratat în lectio.

XIII.
mai

Organizarea și importanța discuţiilor.

ramas

din ele, azi, în

universităţile germane.

Ce

a

Cauza

căderii lor, după raursex. Cum sar putea reînvia. Ocazia cea mai nemerită de-a se dezvolta la noi. Seminarele universitare. Seminarul pedagogie,
XIIL. Mnemoteehniea prin versificare. Manualele. ate. *
XANDER DE VILLA DEL. Doctrinalele.
Erudiţia grama-

ticală în Evul-mediii.

Am

3
PA
es
“i
e

I.
t destule motive pentru începerea cur-

Preleg,

II.

Scurtă

pricire asupra

Leul

Mediu. aST7

sului nostru dela, Renaştere. Totu
şi ziceam că,
după-cum pentru înțelegerea biogr
afiei unui om,
tot așa și pentru înțelegerea unei
perioade din
istoria omenirii, e necesară 0
cunoştinţă, cît de
Simară, a antecedenţilor imediaţi
. Asttel ca o
scurtă privire retrospectivă asupra
formei de cultură, imediat precedentă Renaşter
ii, asupra Il, vului Mediu, nu va fi deloe supe
rfluă,
- Din comparație cu trecutul
se va vedea mai
lămurit forma deosebită, caracter
istică, a Renaşterii.
"Evul Mediu se numeşte de obice
iii perioada
dintre invazia barbarilor şi căderea
Constantino=
polului ori descoperirea, Americei.
Numirea curioasă de lvul mediu, i S'a dat pent
ru prima oară.

Cum

Şi-aii

în-

a
e ai
asa
Ti

de seriitorii secolului al 17-lea,

chipuit ei că se potrivește acestei
epoce epitetul
de „mijlocie“?
”
"Denumirea e mai mult de ordi
ne cronologică, înlesneşte doar împărţire
a omenirii
în epoce; altfel, luată mai în serios,
se arată
superficială şi nu spune nimic despre
coprinsul
caracteristic alepocii. Dacă cerc
etăm cuprinsul cultural, vedem că mai de grab
ă în Evul
Mediu staii împlintate adînc începutu
rile, rădăcinele proprii ale omenirii moderne.
Atunci
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începe plămădirea popoarelor noi. Amestecul barbarilox cu civilizaţia greco-romană şi creştină dă
naştere unei forme noi de viaţă culturală, ce se
deosebeşte de antichitate chiar şi prin regiunea
geografică în care se desfăşoară.
In însemnata sa operă, Die Grundlagen des
19-ten Jahrhunderts, H.. ST. CHAMBERLAIN
stăruieşte, cu mult lux de argumente, asupra ideii
că împărţirea obişnuită. a istoriei în .„evul de
mijloc“ este arbitrară şi ne-istorică.. „Dacă, tragem

o linie la anul 500 şi alta la 1500 şi dăm acestor
1000. de ani numirea de evul mediu, prin aceasta
nu am desfăcut corpul organic al istoriei ca un anaca un măcelar“.
tomist priceput, ci lam ciopirţit
Linia trasă prin anul. 1500, in special, străbate
„toate pornirile și desvoltările, conştiente și inconștiente—economice, politice, artistice, ştiinţifice—cari şi azi alcătuiesc coprinsul vieţei noastre şi se îndreptează repede spre țeluri și mai
depărtate“. Şi dacă vrea cineva să, păstreze cu
or:ce preţ noţiunea și termenul de evul mediu, .
aceasta, star potrivi mai de grabă epocii noastre,
cu secolul 19-lea incluziv. „Căci semnul caracteristie al timpului

nostru este faza

de tranziţie şi

de provizorat, lipsa totală de ceva definitiv, desăvirşit, încheiat ; stăm în „mijlocul“ unei des-

Preleg,

HI.

Scurtă pricire asupra

Lvului? Mediu.

3S9

social

şi

industrial;

în artă

în

sec.

15- lea

şi.

16-lea ; în ştiinţă, în sec, 16-lea şi 17-le
a ; în fi-

losofie, în sec. 17-lea, și 1S-lea.* 2)
II.
Chiar
rămine
pină la,
aceasta

dacă star admite această împărțire, tot
timpului dela prăbuşirea lumii vechi şi
încolţirea 1 unei vieţi noi — admiţind că
s'ar data din sec. 13- lea—un loc pro-

1. Vol.I,
pn. 10-41.
2) Op. cit, DL

e ce

că aceste semne ca-

usa

trebnie să Spunem

racteristice se arată deja în multe locuriîîn
al
12-lea secol (în Italia nordică deja în sec. 11-lea
),
sporesc repede in sec. 13-lea—,secolul glorio
s&,
cum îl numeşte riske—ajung în sec. 14-lea
şi
15-lea la o splendidă înflorire precoce pe terenu
l

2 Same Da e team: pn e PD ae vea e min n amgracor La
ta
a
oo pompa mia
pe ae aap ei
per

dominant,

sn aaa a:

voltări, deja departe de inceputul ei şi proba
bil
încă departe de sfirşit& D,
Spre a înlesni înţelegerea organică a
istoriei,
H, S. CHANBERLAIN propune să se
considere în„ceputul unei. ere noi istorice cam dela
secolul
13-lea încoace. (1200). „Dacă cercetăm,
cînd aapar evident primele semne sigure că
incepe să
se producă ceva noii, o formă noă de
lume în
locul celei vechi în ruină şi în locul
haosului

390.
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priit deosebit în istorie. Cu ce nume? Ar fi o dispută de cuvinte și termini.
Faptul incontestabil este, că partea din istoria
omenirii, numită de ordinar Leul mediu, n'a fost
lipsită de porniri originale. In adincul fermentării lumii vechi, putrezite, şi popoarelor n0ă, amestecate cu dinsa, aii incolțit germeni cari s'aii dezvoltat treptat, ai apărut sub formă novă deja inainte de Renaştere, s'aii accentuat însă, negreşit,

în secolul

15-lea—i6-lea,

şi

aii continuat

să

- crească, în ramificații înfloritoare, necontenit pini
azi, alcătuind inflorescența unei forme noi de
viaţă culturală, care nu şi-a încheiat încă evoluția.
* Ceea-ce Renaşterea datora, în astă privinţă,
Evului mediu, nu e greii de dovedit, cu toate-că |
scriitorii secolului al 16-lea afectaii un dispreţ
suveran

pentru

epoca

dinaintea

lor.

Dar

acest

fenomen de ingratitudine nu e unic Renaşterii.
In general, în mişcările culturale, o formulă noă se
afirmă în luptă,lovind, adesea orbeşte şi pe nedrept,
în formele anterioare din cari s'a născut. Pruncul,
abia ieşit pe lume, işi ucide genitorii, casă le ocupe locul la soare şi la viaţă. In literatură nu
sa văzut acelaş fenomen? O şcoală noă literară defăimînd cu urgie pe cea dinaintea ei?
Romantismul nu găsia nimic demn de păstrat din
clasicism ; realismul la rîndul săii din romantism ;

Preleg.
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privire
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şi apoi simbolismul din realism. Reacţiunile
sînt
totdeauna, la început, excesive şi extreme.
Dar din chiar înverşunarea luptei resultă
că
„există în luptători conştiinţa, deosebirii dintre
ei.
Conştiinţa aceasta exista, în or-ce caz, poate
prea
ilezvoltată, în Renaștere faţă de Evul
Medii.

H drept că şi o epocă şi cealaltă se aseamănă
perfect în faptul că amîndoă caută să
trăiască
din o viaţă de imitație. Idealul lor este
antichitatea clasică, cu ideile şi manifestările ei. Dar,
după-cum obser ă foarte just ra. PAULSEN, pe
cind Evul

mediii are înaintea

sa antichitatea în-

bătrinită, trecută prin toată gama civilizației, sleită, ajunsă la oboseala vieţii, creştinizată, sătulă
de plăcerile lumii aceştia, întoarsă cu sufletul către speranţele unei alte lumi suprasenzibile, căutind pacea şi liniştea în lumea aceasta, Renaşterea

se simţia

atrasă

de

antichitatea

tînă ă,

în vigoarea, dezvoltării instinctelor ei de vi iață.
Na doară că avea vre-o afinitate mai mare Lvul mediit pentru modelul săi, antichitatea, decadentă, decit pentru modelul Renaşterii, antichitatea în floarea vieţii. Dar imita și el ce avea
mai la îndămină, ce cunoştea şi admira.
In vealitate, există mai multă deosebire decit asemănare
între pornirile şi trebuințele fireşti ale popoare-
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lor tinere germane şi cultura îmbătrinită a lumii
vechi, convertite la creştinism.
S'aii creștinat,
nu e vorbă, şi barbarii, ademeniţi de strălucirea
civilizaţiei ce le lua văzul şi le umilia mintea.
„Dar creştinismul lor era numai pe din atară ;
nu pătrundea în suflet. Intre viaţa internă și
credinţa mărturisită era, o prăpastie.
„Cuprin sul real alvieţii evului mediii, zice PAULSEN,
nu stă în concordanţă cu forma lui bisericească ;
în fond, el nu e de-loc obosit de lume şi sătul
de viaţă, ci plin de cerințe voioaset î).
Nepotrivirea între cerințele organice sufietești ale timpului
noii și formele
culturale: Y
adoptate a ajuns treptat la conştiinţă şi sa manifestat în expresii energice de revoltă, în mişcarea literară. a Renaşterii.
„Şi totodată se
descopere că, dascălul, antichitatea, a fost şi el
odată tinăr, şi atunci simţia şi gindia altfel decit la bătrineţe. Şi inainte se cunoştea, desigur,
întru cit-va aceasta; dar abia acum se pricepu
lucrul. Şi atunci” între popoarele apusene se produse o întrecere, care să se lepede mai curind
de formele creștine supranaturaliste, pe cari le
purtase evul mediu,.în artă, literatură, ştiinţă, şi
să îmbrace pe cele clasice vechi. Cu ucea sen-1) Geschichte des gelehrten
ție, 1896, vol. Lp. 8.

Untervichta,

ll edi-
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saţie particulară de ruşineși dispreţ ce apucă
pe purtătorii unei mode învechite, cind bagi de
samă aceasta, se aruncă de grabă vechia limbă,
vechia poezie, vechia ştiinţă şi în locul lor se procură latinească, clasică, versificaţie clașică, torme
clasice de artă 1).
:

III,
O caracteristică
Ivului-Mediii

fundamentală

e că stă

în deobşte

a culturii

în 0 vizibilă şi

recunoscută atirnare de biserică. _După-cum
toate științele, împreună cu filosofia, se considerait
ca ancillae theologiae, tot astfel toate. instituţiile
culturale trăiaii şi funcţionaii sub epitropia bisericii.

Biserica

le înfiinţa,

le supraveghea, le

da

substanţă şi direcţie.
|
|
Primele începuturi de şcoală le găsim astfel

în legătură

strinsă

eu

„ecelesiat,

Chiar

cind

nu sînt spaţial în legătură cu ea, staii totuşi
în netăgăduită legătură spirituală. Cind sînt
înfiinţate de puteri mirene,
civile, tot biserica le inspiră şi le conduce.
îi
|
Sar putea distinge următoarele forme dle şcoli,
ca organe culturale ale bisericei.

i) Școli monahule mînăâstirești.
1)

eaurses, op. cit. Ip...

-

Cele mai
i
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vechi ait fost ale Benediclinilor. In acest ordin găsim unele spirite cari aii avut, prin serierile lor, mare infiuență în Ivul Mediu, precum
ALCUIN, poetul și consilierul lui cAROL-MAGNU,
ALCUIN înființase la, Zuurs, în legătură cu o minăs-.
-tire, una din acele şcoli ce aii servit de model
urmașilor,
In Germania, la Fulda, găsim alt reprezentant
al Benedictinilor, pe RHaBAnNUs MAURUS, CUNOs-

cut sub epitetul de Prieceptor Geriianiae (175—366)

El aparține xfirşitului sec. S-lea Şi începutului
"see. IX-lea.
Benedictinilor se datorește, în mare parte, în-

tinderea, culturii în toată creștinătatea. Pela 1500

se ciinosc nu mai puțin de 37 de mii de mînăstiri datorite lor.
Ori-cit am admite că nu toate
minăstirile aveai școli, tot ne putem face .0
idee de marea infiuență ce aii exercitat Benedictinii prin instituţiile lor,
|
Tot în categoria şcolilor monahale intră negreşit şi cele înfiinţate de Franciscan şi Domi-

nicani (sec. XIII).

2) Deosebit de-şcoli
- monahal
lee, notăm pe cele de pe-lingă Episcopii, școlile catedrale. In aceste şcoli, chiar'episcopii dedeaii lecţii. Pe-lingă
oamenii din “cler; mai erai admiși şi mirenii, civilii, să înveţe pe copii; însă de ordinar, un mem-

Preleg. JIL.

bru al
școlile;

Scrută

clerului

pricire asupra

avea sarcina

se numia

Lieului

de

Mediu.

395

a supraveghia

scholusticus, scolaster,

didascu-

lus, magiscola, cancelaria: etc. Scholasticus apare
încă din sec. VIII.
3) In fine școlile par ohiule, de pe-lingă piserici, unde învățat copiii cu un preot ori dascăl
,
Cam aşa ceva, vom găsi şi la noi, ca, începuturi
ale învăţămîntului, după-cum vom vedea.
+) Tot sub influenţa, clerului, deşi nu în lepătură directă cu Biserica, ori Episcopia, eraii şco-.
lile întemeiate de autoritatea civilă pelingă palatul cirmnitorului : scholie palatii, scholae palatinae.
CAROL-MAGNU înființase în Tours o astfel
de
șeoală, pe care o conducea ALcuinN. Această schola
palatinu a fost mutată la Paris de canoc PLE-

SuvuL, şi combinindu-se cu şcoala de Aotre Dame

şi altele, a dat naştere Unicersităţii din Pasis,

rale' din acea “epocă.

|

|

Pe-cind şcolile celelalte pregătiaii în special pentru clericalism, pentru preoţie, pentru serviciul di- vin, trebuia să răsară din fondul de vitalitate al

ema

O inovaţie particularăa Evului Mediu sînt înstituţiile pentru cultura cavalerilor, apărute
ca un product natural. cerut de trebuinţele cultu-

Sati,

IV.
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timpului şi o instituţie, în care să se formeze cei
rămaşi în obşteasca vieaţă mireană extiabisericeaxcă.
Cavalerismul, cu formele sale de viaţă ceşi
aveail raţiunea de.a fi în starea socială a Evului
Medii, u trebuit să recurgă Ia instituţii anumite
de pregătire pentru reâlizarea țintei sale.
Nobilii își încredințaii copiii lor unui alt nobil,
ca să înveţe din. practică serviciul menirii lor,
Pină

la 14. ani

tînărul

termina

faza inferioară a!

uceniciei sale în cavalerism. De aici trecea în a,
doa fază, ce 'purta deosebite numiri: la Germani
„Junger (spre a se deosebi de faza întiia, Jung) ;
la Franceji, damoiseau,—-şi care ţinea pînă la 21
de ani, cînd indeletnicirile ce duceaii la însușirile cavalerului, la vitejie, curtoazie, politeţe, galanterie, erau deja prinse și deprinse. ȘI tinărul
devenia cavaler.
In acest timp, „candidatul“ învățase călăria, minuirea armelor, manierele, şi era orientat în poezia epică a; poveştilor, era orientat în poezia populară propriii zisă, în genere în literatura eroică
ce lăuda, curajul şi aventurile. Inspiraţiile vitejeşti fie că se luaii din poezia populară a timpului,
ori din producţiile literare ale Grecilor, saii din
poveştile Orientului, aduse de călătorii ce se întorceaii:
din expedițiile cruciate; formaii cultura
inimei viitorului cavaler.
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Titlul de cavaler se conferia cu un ceremonial
deosebit. Tinărul, după-ce îndeplinise anumite datorii cerute de biserică în o perioadă de post, rugăciuni, grijanie, etc., trebuia să dea dovezi publice de curaj, de istețime, în aptitudinile lui de
cavaler. Un tel de examen public de capacitate,
urmat de consacrarea, definitivă a titlului.
In poeţii vechi medievali se găseşte adese-ori
descrisă educaţia tinerilor cavaleri 1). Din ei
se poate estrage asemenea, și normele după cari
1) 0. WILI.MANY, în articolul săii Mittelalterliches
Bildungsiesen din Encyelopădisches Handbuclh de

Piădagogik
GOTFRIED

editat de W. REX,

VON SrasssunG

citează

«Tristan

interesantă pentru isloria educației
care extrag următoarele versuri. E
lui

Tristan:

Zu Veiden

din

Wanderungen

Mit Schenkeln sambelieren,

YPohl schirmen, cacker ringen
IPohl laufen, tiichtig springen,
Dazu auch schicsen den Speeressehafi:
Das that er alles nach seiner raft.
Lebte er arohl und lonnte el viel,

lui

în Evul mediu, din
vorba de educația

Dureh Biăcher und dure, Zungen
Verbrachi ?er seiner Stunden viel
Mit jeder Art von Saitenspiel,
Ueber -dies alles lernte e»
Mit dem Schilde und mit S'peer
est und Vehende_rciten,
Das Ross zu beiden Seiten
Geschicht mit Sporen riihren,
Und frech zum Sprunge fiihren,
_ Zuvrnieren und laisieren
”

Aller. Arten hăgisches -Spiel

poema

und Isolde» o parte
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se căuta să se indeplineuscă creşterea bună
a
fetelor. In poema „P'riatan und 1solde,
scrisă
pe la, 1210 de GorrFrRIED von STRASSBURG, se
arată că ceea ce se urmăria în educaţia fetelor—ne
=
greşit în straturile sociale superidre—era să le dea
a putinţa de a escela „mit den Hiinden und mit dem
Munde“, prin lucru de mină şi prin cintece ; ceva
ştiinţă de carte şi arta d'a stăpîni un instrument Nu
zical, şi, mai presus de toate, „die kunst, die lehret
schâne Sitten“—morala, „ca să placă lui D-zei
şi lumii“, iată ce împodobia pe o fată bine cres“cută, după modelul Isoldei, de care poetul spune
că era:
Lăblich und schân und veiu zu Mut,
Ihve Gebirde siis und gut,
„un caracter drăguţ, lăudabil şi curat —și o 'espresie dulce și bună“ 1).

1) Lneyelopădisches

IV, p

Handbuch

der Pădagogik,

2

Cea-ce este caracteristic şi remareabil, e că ceremoniile acestea se cereaii în Evul Mediu şi dela viitorii meseriaşi, cari făceai parte din o breaslă şi purtaii numele de magistri, ca, şi profesorii.
Spiritul Evalui Mediu ţinea par'că să arate că

RR

V.
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munca manuală a meseriaşului nu e mai puțin ="o
norabilă

decit

cea intelectuală.

-

-

Un ceremonial deosebit preceda întroducerea
„candidatului“ în breslele muncitorimii, aceste orpane ale trebuinţelor economice sociale, cărora corespundeaii. Ca. să fie unul primit în breaslă i se cerceta,
prealabil familia, purtarea anterioară, reputaţia dobindită în lume ; şi, după condiţii serioase de admisibilitate, i se făcea o recepție solemnă, spunindu-i-se, cu gravă demnitate, că e admis ca să
înveţe „cum să lucreze cu minile“, ce să facă
cu ele, cum să întrebuințeze acest instrument “minunat dat omului de natură, cum să se fulosească de această admirabilă conchistă morfologică
a fiinţei bimane, în lupta pentru vieaţă.
Ce să facă cu mînile? Iată promisiunea solemnă ce să dedea celui ce intra în breaslă.
Negreşit că, pelingă această, destoinicie, nu se
lăsa la o parte cultura religioasă, se îngrijea de
formarea : sentimentului, a caracterului, de educație. Ucenicul era dus regulat să'şi îndeplinească,
la biserică, datoriile creştineşti.
Intre datoriile. sale de meseriaş şi cultul credinţei se lega o apropiată înrudire. Respectul re-

ligios, cu care se intra în breaslă, era aproape .
acelaş cu care se întra în casa domnului, la. în- chinăciune. Şi meseria își avea, star putea zice,
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Ucenicul

nu se

considera, ca un instrument josnic alăturea cu nobleța superioară a celorlalte funcţii sociale, în
„serviciul şi pentru fericirea cărora ar exista şi
lucra. Cum se puneaii forme la primirea lui în
breaslă, se punea interes la formarea lui ca om,
nu numai ca meşteşugar. Se da atenţie deosebită
educației morale, educaţiei fizice şi estetice. Se
înprijeaii, în mod deosebit, de curăţenia corpului,
punîndu-se înainte, pentru justificarea, ei, un motiv caracteristic evului mediu:
„fiindcă aceasta
face bine şi sufletului“!

IV.
Să revenim asupra, şcolilor de cultura propriii
zisă a minţii, saitla şcolile „de carte”.
Ce se învăţa în ele?
ia
Dacă pregătiaii mai toate pentru cariera bisericească, se învăţa negreşit în prima linie, ce

era

necesar carierii eclesiastice,:şi

anume mai

întîi limba în care se făcea serviciul divin, limba latină, pe care trebuia s'o- cunoască ori- ce
membru al ecclesiei ; se învăţa apoi, fireşte, serierea

şi, în

fine,

cintare ea, care se executa

în

biserică, tot latineşte.
Aceste trei cerinţe de program şcolar le găsim
exprimate în Capitularele lui CaRoL- MAGNU.
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Dar, pe-lingă, acestea, un viitor păstor de su-

fiete, ce aspira, la, regimen animarum, trebuia, să ai-

bă şi dibăcia, de a mînui „cuvintul, care ştie să
țintească drept la centrele de rezort ale simțiriă
şi hotăririlor omeneşti, pentru cucerirea, sufletelor.
Retorica: şi dialectica

aveai de scop. înles-

nirea preţioase abilități a cuvîntului. Impreună
cu gramatica, ele formai grupa studiilor numite

„artes sermocinales, triviales ori rationales:
Insă „a cuvînta€, ca să miști şi să convingi, nu

înseamnăa spune vorbe goale, ci simboluri de realităţi. Deci retorica și dialectica trebuiaii hrănite şi întărite cu sucul cunoştinţelor reale, pre-

date în artes reales: aritmetica,

astronomia.

geometria,
|

N

Cea din urmă împreună cu muzica staii în legătură strinsă cu elementele necesare ale culturii clericale : studiul muzicei pentru cunoaşterea
şi deprinderea cîntărilor săvirşite în timpul serviciului divin în biserică ; astronomia, pentru învățarea calculului, atit de complicat, al sărbătg“rilor mobile.
Primele trei obiecte de studiii : gramatica,
dialectica, retorica, alcătuiaii la un loc trivia

şi se numiau artes triviales.

Aritmetica, geome-

tria, astronomia, şi muzica, formaii Quadrivium
- grupa

de

ales

reales.

şi

Tar toate. şapte împreună
26
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compuneaii celebrul program de studiit al şcoalelor medievale : septem artes liberales.
Le găsim enumerate, de altfel, încă de pe timpul Romanilor, bunioară la Varon. Unii scriitori
le schimbă doar ordinea. casronoR le înşiră:

astfel: 1 Gramatica, 2 Retorica, 3 Dialectica,
4 Aritmetica, 5 Muzica, 6 Geometria, 7 Astronomia,
Incă o notă caracteristică pentru concepţia
Evului Mediu e înţelesul cuvîntului Ziberales.
Sintem departe de concepţia antică a educaţiei „liberale“ a formării omului prin dezvoltarea generală, armonică. Liberules acum se iea întun înţeles mărginit, strâmt și pedant. Termenul
se raportează acum la liber, carte; artes liberales
sînt cele şapte discipline ale cărţii! Spiritul acesta bucleresc ne indică, dela început, care va
fi şi metoda de predare.
„Spre a complecta programul de studii, trebue

să adăogim şi teologia. „Să adăogim“ e o expresie nu numai nereverenţioasă, dar şi inesactă istoriceşte. „S'o punem în virf, dasupra tuturor“
ax fi espresia justă. Evul Mediu iși exprima ideia,

culturală a raportului erarhic dintre septem artes.
şi teologie printr'o imagine architectonică : șapte
coloane susţinînd asupra ştiinţa supremă, „theo-.

logiat,
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VII.
Ar fi totuşi,-o greşală de ne-am
închipui că
toată ştiinţa Evului Mediu se redu
cea exact la
cit era simbolizată în imaginea
celor şapte
coloane, cu tevlogia de-asupra.

„n

Italia se dezvoltaseră centre de învăţătu
ră,

unde înfloriai şi alte ramuri înse
mnate: de cunoştinţe : jurisprudenţa la Bolo
nia, medicina la Salerno, în nordul Italiei,
care stătuse în
raporturi cu mişcarea culturii
arabe. Aceste centre eraii tot aşa de celebre pent
ru ştiinţa lor
specială, ca şi Parisul pentru
filosofie şi

teologie.

ro Pee
a
pa patepeu ae o

al-

-. Ace

cultural la

ea

dela un centru

se prezinta, de-o camdată, ca sinde a le întruni în Spirit. Astfel
se
acelei mișcără curioase de stude
nţi,
în cete dela un oraș la altul,
ca

a

alerge

am

să

tul, Aceasta,
gurul mijloc
dete naştere
cari mergeaii

ETP

trebuia

e miza

|

Trebuinţa sintetică a, minţii omeneşti
, manifestată în tendinţa de unificare a cunoş
tinţelor, era,
stinjinită de depărtarea centrelor
specializate în
cultivarea unei Ştiinţe. Mai fie-care
ramură, principală a ştiinţei îşi avea capitala şi reşe
dinţa sa vestită în cite un oraş deosebit din
occident.
Cine
doria să cunoască mai multe ramuri
de cunoştinţe,
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să-și întregească, cercul cunoştinţelor, şi circulait
în Occidentul cult ca un curent luminos de ştiință, ducînd, dela o localitate la alta, impresia
şi faima, centrelor de învăţătură pe unde trecu|
seră,
Studenţimea ambulantă stabilia trasătura de unire dintre școlile înalte speciale din
Europa, şi realiza şi purta: în sufletul săit acea
unitate ideală a ştiinţelor, pe care omul a căutat
mereii s'o concretizeze întrun chip sau altul.
AzĂ numai în Germania mai vedem ceva anaUnitatea
log. Analogia este negreşit depărtată.
ştiinţelor perfect realizată în Universitățile germane cari adună într'un focar strălucit totalitatea
razelor de lumină ale minţii omeneşti. Dar aceste raze, după geniile ce le reprezintă, strălucesc
cu o splendoare deosebită la diferitele Universități, împrăștiate prin vechile capitale ale atitor state ce alcătuese marea împărăție a Unităţii germane. - Spiritele, însetate de adevăr, dorind
să pătrunză în adîncul naturii lucrurilor - prin
cercetări în toate direcţiile, aleargă dela o Universitate la alta, să privească lumea, din punctul de vedere al atitor celebrităţi ce ilustrează,
mai în fie-care oraş însemnat, câte-o facultate sait
vre-o ramură de ştiinţă. După un semestru sait
an an de audiere la o Universitate, mulți din
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studenţi işi cer exmatricularea, şi se duc de se
imprăştie, după interesul intelectual particular, fiecare la altă universitate, spre a'şi complecta pregătirea, ştiinţifică specială.
În Evul-Mediu s'a mai incercat şi altă cale,
spre a răspuude cerinţei de cunoştinţe universele.
Invăţaţii, la rîndul lor, plecaii în escursii depărtate, cu bagajul lor de cunoștințe, şi mergeaii să
ofere şi în alte locuri ştiinţa lor specială. Pe lingă

studenți

ambulanți,

apar,

pentru

aceeaşi

tre-

buinţă publică, profesori ambulanți,
Centrele de cultură se prezentaii, din acest
punct de vedere, ca nişte mari pieţe ale inteligenţei, unde se întilniai, într"un comerț ideal, spiritele remarcabile ale timpului, venite din toate
părțile, spre a'şi spune productele activității lor
mintale.
Dar negreşit, şi acest mijloc de unificare a
cunoştinţelor într'un centru era imperfect.
Studenţimea ambulantă, dăscălimea ambulanta constituiaii fazeie de pregătire ale apariţiei unei noi
instituţii şcolare, unei instituţii din cele mai însemnate ce onorează Evul-Mediu şi care a dat Euvopei moderne putinţa, uriaşă a unei permanente
creşteri de energie mintală, prin sporirea siste- matică a ştiinţei.
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instituţie este Universitatea:

in ea

statornic totalitatea forţelor intelectuale

pentru cercetarea,
ştiinţei omeneşti.

adevărului,

în

toate ramurile

VIII.
„Universitas* nu însemna la început, ca azi, noțiunea mai abstractă a totalităţii cunoştinţelor: omeneşti dobindite, culese şi date de o instituţie
destinată cercetării colective a adevărului, ci se
raporta la convieţuirea la un luc a magistrilor şi

şeolarilor, a maiştrilor şi ucenicilor. Corporaţia
universitară, se compunea din clerici şi din miveni ; instituţia era însă tot sub influenţa bisericei, servind în prima linie scopurile ei.
Cele mai vechi

formaţii

culturale numite

niversităţi“ ai luat ființă în Pranta

„U-

şi Italia,

în Spania şi lnglia şi apoi în Germania. Universitatea, din Paris se născu cea dintii, pela
stirşitul secolului 19-lea. Prin secolul 12—13-lea
apăreaii deja celebrele şcoli inalte, organizate în
corporaţii de Universitate, în Boloniu, Sulernu
Oxford, Cambridge.
|
Despre cele doă din urmă HUBER ) observă:
D_ v. A. nugeR, Die Iinglischen
p. 5%, ediţia 1559, Cassel.

Universitătea,

|,
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„Ori-care ar fi ideja ce s'ar lega de espresia Universitate, or-care ar fi îndatoririle ce star pretinde unei academii saii şcoli înalte, de sigur, în
or-ce caz, Oxford şi Cambridee—cei doi ochi spirituali ai regatului britanic, cum ai fost numite
—ait cele mai întemeiate drepturi să fie numărate între cele mai vechi şi mai insemnate instituţii de felul acesta. In Oxford găsim dela sfirșitul secolului al 9-lea un organ al culturei celei
mai înalte, după criteriul şi nevoia timpului ; şi
dela sfirşitul secolului 11-lea, acest institut şcolastic primi, fără îndoială, o așa desvolfare, şi în
privința organizaţiei corporative şi în a activităţii ştiinţifice, încît îi revine în acelaș inţeles numele de universitate, ca şi celui din Paris. Dar
şi Cambridge, deşi aici abia dela începutul sec,
12-lea se poate

indica vre-o

activitate

scolastică

oare-care, trecu dela începutul sec. 13-lea, lingă
sora ei mai mare, în rîndul Universităţilor“,
Nu putem preciza, totdeauna anume anul, cînd
ai intrat în vieaţă cele mai vechi Universităţi, ca .
organe ale spiritului epocei medievale. Incă un
exemplu despre aceasta avem şi în universitatea din „Montpellier. Şi dînsa a avut o dezvoltare liberă, spontană. Inainte de or-ce regulamen-

tare civilă sau eclesiastică, luncţionai regulat trei
şevale : de medicină saii ars physica, de drept și
de arte, facultas artium. După datele stabilite prin
texte neîndoioase, vechimea lor se urcă cu siguranță pînă la jumătatea sec. 12-lea. Şi s'au dezvoltat repede, sub înriurirea mișcării de idei și
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rebuințe ce se încrucişait într'un medii amestecat din elemente etnice deosebite—galice, grece,
romane—şi pe unde au trecut Vizigoţii şi Sarazinii, S'au întilnit în afaceri

negustorii din Lombardia,
„ti din

Orientul

depărtat.

comerciale Arabii

şi

din Italia peninsulară
„Prin

Salerno şi

Nea-

pole ştiinţa greacă ; prin Spania, Baleare şi medicii evrei, ştiinţa arabă, imbibată de Aristot, se
oferiaii curiozităţilor“ D. Și totuşi abia la sfirşi-

tul secolului 13-lea, se consacră

definitiv ca şeoa-

lă înaltă, recunoscută de autoritatea bisericească,
prin bula papală din 1289.
Ne vine mai uşor să stabilim cronologia exactă a instituţiilor analoage create în Germania.
Acestea ai fost înfiinţate, de o dată şi pe deantregul, după un plan şi o normă chibzuită de
mai înainte, după modelul celor mai vechi din
Franţa şi Italia, unde pînă în secolul 14-lea mergea Inmea germană să-şi sature setea de ştiință înaltă,
La jumătatea, secolului 14-lea se întemeiază
prima Universitate germană la Praga (în 1348),
în oraşul de reşedinţă al împăratului (din casa
Luzemburg). A doa, care urmă curînd după Pra1) Universite
diant (1902),

de Montpellier.

Lieret

de

Wâtu-
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Piena (1465), întemeiată

de casa de Ilabsburg!).

VII.

ă

Că termenul unizevsitas nu era la început întrebuințat în înţeles de instituţie scolară, ci numai în înţeles administrativ, pentru desienarea
corporației profesorilor şi studenţilor, —anirersi1) Iată, afară de cele de mai sus, după vechimea datei lor de înfiinţare, toate universităţile germane, chiar

cele intemeiate mai tirzii, după Evul Mediu. Cele închi-

se în parantez sînt desfiinţate.
Ileidelberg, 1385
Wurzburg, 1582

(Răln, 1358—1794)

Giesseu, 160%

(Erturt, 1392—19316)

(Paderborn,

Leipzig, 1109
Rostock, 1419

Greitswald, 1456
Freiburg, 1457
(Ingolstadt, 1472—1800)
(Trier, 1473-—1798)

Tiibingen, 1417

(Wittenberg, 1502—1817)

1614—181$;

Strassburg 1621, reînoită 1872
(Rintelu, 1621—1509)

(Altdort, 1622—18$V7)
(Osnabriiek, 1630—1633)
(Bamberg, 1645-—1803)
(Dnisburg, 1653—1318)

Riel, 1665

Ialle, 1694

|

(Franckfurt a. 0., 1506—1810) Breslau, 1502 ; reînoită 1511

Marburg, 1527
Konigsberg. 15414
(Dăllingen, 1549—1803)

Jena, 155$

Berlin, 1809.

DBraunsberg, 1563

(lelmstidt 1576—1509)
(Die

Deutschen

de ştiinţele
„Wesen

und

deutschen
p.

111).

Găttingen, 1737
Erlangen. 1745
Miinster, 1750

Boun,

1S1$ -

Miinehen, 1$26

Universităteu,

de stat din

Găttingen.

geschichtliehe

Universităten

de

w, LexIs,

Studiul

profesor

introductiv

Entwickelung

ru. patLsex.

der

Vol,

I,
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tas magistrorum et scolarium—care se bucura de
anumite drepturi şi privilegii, se vede şi din
faptul că instituţia ca atare purta alt nume: sfudium generale. Şi se numia astfel fiindcă școala
aceasta înaltă era destinată pentru toată lumea
creştină, şi pentru clerici şi pentru laici, fără deosebire de localitate şi nație, și conferea titluri
şi diplome, cari de asemenea erai valabile în
toate statele lumii creştine.
Se mai numia, de sigur, studiun generale şi din
cauza coprinsului de cunoştinţe enciclopedice pe
cari le propunea,
Se puteaii învăţa acolo toate
felurile de cunoştinţe, şi de toate gradele. Xu
se puneaii condiţii riguroase de admitere.
Cine
poseda deja cunoştinţele prealabile pregătitoare,
putea să urmeze studiile mai înalte ; dacă nu ştia,
însă nici măcar latineșşte, tot era primit și încre-:
dinţat, atunci, unei secţiuni inferioare, unei şeoale

începătoare—paedagogium—alipite pe lîngă universitate şi destinate a, da instrucția necesară ce-

lor nepregătiţi.
Se găsiaii astfel în corporaţia universitară mem-

bri de toate virstele:
bătrini.

băeţani, tineri,

Și trăiait la un loc,

în case

virstnici,
zidite

pe

lingă şcoală, cum staii într'o minăstire călugării

în chiliile 'lor, pe lingă-o biserică. Numele elădirilor —collegia—a rămas pînă ază întrebuințat

la

Preleg.

III.

Scurtă

pricire

asupra Teului Mediu. 4]

Universitățile engleze, Oxford şi Cambridge, cari,
de altminteri, dintre toate universităţile Europei,
au păstrat mai mult tipul vechii de organizare
Şi tuneţiune al celor din Evul mediu: profesorii
şi studenții locuiese împreună, în cglleges şi halls,
într'o comunitate călugărească.
Toţi membrii corporației universitare vorbiaii
între ei numai latineşte. Altă limbă era interzisă. Prelegerile, fireştenu
, se ţineaii,.de asemenea, decit tot în limba latină.

TAN.

Dintre facultăţi, facultas artium se

considera

ca treapta şi faza primă, prin care trebuia să
teacă toţi, spre a păşi mai departe li tacultăţile speciale de teologie, medicină, drept, considerate ca superioare. Fucultas avtium se numia

astfel, fiind-că în ea, se învăţaii cele septen „arles

liberales, şi făcea, prin urmare, în adevăr, serviciul
cursului de cultură generală, alcătuia, stelar generale în înţeles restrins.
Din organizaţia universităţii moderne, după
concepţia noastră, fucultas artium corespunde cu
facultăţile de litere, filosofie şi ştiinţe, la un loc,
saii cu cea-ce numesc Germanii philoscphische Fucultăt, care de asemenea coprinde în sine cele
doă facultăţi ale noastre de litere și științe.
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Ca să aruncăm o privire mai de aproape, deşi
vepede, asupra mecanismului învăţămîntului superior în universitatea medievală, vom alege, negreşit, pentru cercetare facultatea artelor, care
me interesează mai direct.
Se distingeaii doă grade de studii, ducind fiecare, în urma unui examen final, laun titlu. Primul grad se absolvea, de regulă, cel mult după
doi ani de studii făcute mai ales asupra logicei, cu
ştiinţele ei auxiliare din frizium, şi asupra fizicei,
în înţeles mai larg, coprinzind ştiinţele naturale,
psihologia şi metafizica. Titlul conferit, la încheierea acestor studii de universitate, era, baccalarius.
Al doilea grad consta în studii mai aprofundate, în mai mulţi ani, de fizică şi auxiliarele ei, de

matematică, astronomie, etică şi politică. După
examen se da titlul de magister artium, şi se deschidea, calea la magisterium, care se exercita, la
început, timp de doi ani chiar în universitate, în
cursul inferior pregătitor de bacalaureați. Bien
nium complere era chiar o îndatorire fornială, la
care se lega candidatul prin jurămiîntul depus în
momentul promoţiei lui la gradul de magister.
Deci în decursul şederii săle în corporaţia u-

niversitară,

un

membru

trecea: prin trei

faze:

scolaris, bacealariuts şi magister, corespunzind per-

Prueg.

III.

Scurtă privire asupra

eului

Mediu.
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fect celor trei trepte ale meseriaşului în breaslă:
ucenic, calfă şi maistru 1).
In timpul cit ţinea bieniul, magistrul îşi urna

adesea studiile interioare în facultatea de teologie sau în altă facultate. Era student și profesor
de universitate, în acelaş timp!

N.
Nu trebuie să ne mirăm de acest fenomen didactic, deşi pare extraordinar. Impresia de extraordinar, ba, încă de imposibilitate, vine din împrejurarea, că îl punem în cadrul ideilor noastre
actuale de student și profesor. Dacă privim
însă

modul cum se da învățămîntul în Evul mediu, înţelegem cum alcătuirea şi funcțiunea lui
ingăduia această ciudată aplicare a maximei docendo diseimus şi acest fel de învățămînt mutual

la universitate.
Profesorul

de

Universitate

nu'şi da mare

oste-

neală să pară original nici în fond, nici măcar
în metodă. Străduinţa lui nu era nici să spună
lucruri noi, resultatul cercetărilor sale proprii, în
domeniul fizicei, matematicii, eticii, politicei, dreptului, medicinei, şi încă mai puțin în domeniul
1)

Die

Deutschen

Universităten,

op.

cit. pag. 17,

414

Pavtea

IÎ.

Istoria

Pedagogiei moderne,

teologiei. Parcă pentru teologie ne-ar fi mai uşor să admitem atitudinea modestă a magistrului, a cărni misiune este să spună doctrina exactă
din isvorul divin al cărților sfinte şi din interpretările consacrate ale sfinţilor părinți și ale si-

noadelor. Din toate ramurile studiilor universitare, teologia ne poate servi şi azi de pildă vie a
modului cum se învăţa ştiinţa în Evul mediu.
Cu aceeaşi sfinţenie și evlavie şi supunere spiriîmală, ce arată teologul în taţa, autorității textului
scripturi, se pleca în genere profesorul universitar
medieval în fața autorităţii vrunui autor antic,
care reprezenta știința lui speciali. Medicul se inchina în numele lui HIPOCRATE și GALEN, filosoful, adică magistrul facultăţii artistice, în numele lui ARiSTOT, ca şi juristul în numele colecțiilor de legi romane ori ecleziastice, şi întocmai
ca şi teologul în numele bibliei şi canoanelor,
În facultas artium, -scrierile lui ARISTOT formai temelia învățămîntului filosofie, alăturea cu
operele lui eucLio şi PTOLOMEU, pentru matematici, cosmografie şi fizică. In realitate, pentru filosofie, adevăratul dascăl al Evului-mediu
era ARISTOT; (le aceea îi şi ziceaii scurt philosophus, cînd vorbiaii de el, fără să-l mai numească.
Astfel, la o şcoală, elevii vorbind de profesorii
lor, spun adesea, în loc de nume proprii, numele
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ştiinţelor representate de fie-care profesor : matematica sau matematicul, grecul sau greceasca, etc.
Magistrul era în fond. elevul servil al marelui
şi adevăratului magistru, al lui Anisror. Preaba,
lui se reducea doar la atit : să iea cartea „magistrului“, so înveţe şi s'o spună în tocmai pe din
afară ; sau, mai bine, s'o citească celor ce vor
să înveţe şi ei, ca dinsul, filosofia, şi tot ce-a seris
„filosoful“. A ţine curs, a face lecţie era tot una cu a ceti—legere; de unde „prelegere“ termen

favorit

şi ază pentru

lecţii univessitare.

A ceti însă o carte cunoscută şi prea cunoscută şi a repeta explicările obişnuite la anumite
pasagii, nu era, firește, deloc o sarcină, grea pentru nimeni din cîţi dobindiseră titlul de magistri.
Ceva, mai mult. Nu se simţia, nevoia unei specializări. De ce ar fi mai greii de predat în chipul acesta, adică de a ceti altora, logica decit fizica, bunioară ? De aceea materiile
de predat se
împărţiaii prin tragere Ia sorţi între toţi magistri
,
legentes ai facultăţii 1).
XI:

Doă părţi importante se disting în metodologia predării : lectio şi disputatio.
'
In lectio se citea şi se comenta textul. Şcolarii
1)

PAULSEN, Op. cit. I, p. 3,
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aveaii cărţile înainte, deschise, spre a urmări lectura şi a nota interpretările. Se cunoaşte un vers
mnemotechnic, conţinind metodica, întrebuințată
mai ales în predarea dreptului.
Praemito, scinila, sununo, casumque fiugo,
Perlego, do causas, connoto, oljicio.
Formula coprindea punctele de orientare în
procedarea, lecţiei:
1) Praemito : introducere, pregătire asupra părţii de explicat.
2). Scindo : diviziunea, în părţi.
3) Summo : înţelesul sumar al capitolului de
explicat.
4) Casumque Jingo : presentarea unui cas concret, unui exemplu.
5) Perlego: după toate aceste preambule, se
citea şi comenta.
6) Do causas: argumentele, pentru cari se .0prea, la, cutare ori cutare

înțeles.

1) Connoto ::note explicătoare, detalii.
$) Objicio:

obiecțiile, discuţiile, controversele:

XII.
_ Partea cea

mai plină de viaţă a cursului era

objicio, ce sta, în legătură cu disputatio.
„Odată pe săptămînă se adunaii, în sala cea,
mare,

şcolarii

cu bacalanreații şi

magiştrii,

în
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mare ținută, pentru
disputatio. Un magistru,
care
prezida desbaterile țin
ea, o conferință, apo
i punea teze. Ceilalţi mag
istri le discutaii, pe
TÎnd,
CU argumente pe car
i bacalaureaţii le ana
liz
aii,
reducindu-le Ia forme
silogistice, și căutai
să le
combată și să susţină
tezele. Şcolarii numai
asistai şi ascultaă. Cite-o
dată se organizaii îns
ă
şi
discuţii, Ja cari luati par
te şi școlarii, sub preșidenţia''şi conducerea
unui magistru sau bae
alaureat 1).

Se da, în senere, mar
e însemnătate acestor
ecserciţii, și pe drept
cuvint,
Cu puţină știință, bine. asimilată şi stăpin
ită, spiritul ajunsese
prin
exerciții la o ascuțime
de pătrundere în ade
văr
uimitoare, Şi memoria,
Și perspicacitatea, ciştig
aii
"colosal în aceste man
evre intelectuale, car
i
ceTeaii ca disputanții să
aibă gata, la, îndemînă,
în
minte, faptele, cunoștinț
ele, adevărurile ce-i ser
veaii în argumentare,
și să poată urmări și
descoase pe-loc, atunci,
immediat, lanţul de con
siderații și raționamente
ale adversarilor,
Nu
îți
lăsa, timp să iei note,
să deschizi cărţi, să con
sulți

bibliotecile. Cit aveai ŞI:
cum aveai în minte

momentan,

atit puteai

să întrebuințezi

de apărare şi de luptă.
1) "Die Deutechen uni

tersităten loc, cit,

ca armă,

La
“

”
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înconjurait isbinda aOnoarea şi reputaţia ce
l
e, “ăspindeaii împrejuru
cestor dueluri spiritual
e
car
pe
pect și admiraţie,
lo» o atmosferă de res
cale administrativă obli
ştiail s-o menţină şi pe
er
ii
cuţ
magistru dela dis
gatoare. Lipsa unui
obțină dreptul.la un tiaspru pedepsită. Ca să
nusă fi luat parte la un
tiu, trebuea candidatul
.
măr hotărit de discuţii
cuţiiÎn arena

încălzitoare

şi întăritoare

a dis

sitate, ail crescut aşi
lor săptăminale la univer
tale ale unui DUNS SCo
de prodigios forţele min
care era, în stare să asrus, acel doctor subtilis,
200 de argumente, pe
culte, fără să iea note,
,
şi pe toate să le repete
rînd, ale adversarilor,
ce,
sti
ogi
sil
ucă la, figuri
să le rezume, să le red
aspulbere, ci 0 agerime
să le desfacă şi să le
intelectual.
meţitoare de scamator
sitară are puţine ocaAstă-ză, tinerimea univer
de-loc, să se exercite
zii, ba la noi nu are mai
ce ale gimnasticei minîn astfel de mişcări atleti
r
germane s'a păstrat doa
tale. In universităţile
moemne, cu ocazia pro
tradiţia, unei discuții sol

totul se reduce la
ției la, gradul de doctor. “Dar
Imerării pen- |
formalitate. La sfirşitul
o simplă
doctor, candidatul formttru obţinerea titlului de
cărora se înseriil opoleazi câteva teze, în contra

Preleg, III,

Scurtă pritire asu
pra
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nenţii ce vin, în
şedinţă publică,
în faţa rectorului îmbrăcat în
mare ținută, şi Op
un
argumente
pentru respingere
a lor. Candidatul
răspunde şi
înlătură obiecțiile
oponenților ; aceşti
a se declară
mulţumiţi, luminaţi
şi convinşi..Şi ati
ta tot.
Rar se întimplă
şi Surprize :: vr'un
oponent
neprevăzut din pub
lic, o discuţie cu
alu
rel
e unei
lupte adevărate,
De ordinar, se ca
m Ştii, mai
dinainte, argument
ele candidatului
şi ale adversarilor lui. Sinţ
dueluri făr: gloanţ
e,
numai cu
iarbă, pentru Sgom
ot și pentru teatru
. Publicul
servește numai ca,
decor scenic cand
idatului ce:
iesa totd
eauna,

biruitor Şi dign

us est pentru on
Tea supremă confer
oaită, de universita
te
,
Me
ri
tele
lui reale au fost,
de altfel, stabilite
de mat înainte pe alte căi
şi prin alte mijloa
ce, mai conforme cu noul Sco
p ce'şi pune azi
Înainte activitatea universitară,
Totuşi, e de regret
at că alcătuirea
învățămîntului înalt nu dă
Ocazii mai serioase
Spiritului
stndenților să se
fortifice în discuţ
ii
co
ntradie- '
torii bine organiza
te.
|
E mai de Tegretat
aceasta, la noi, unde
disciplina discuțiilor obi
ective, susținute de
argumen-_
te şi hrănite cu fap
te, lipite de preocu
pări streine, de elemente em
oţionale, de cons
id
erații suDiective şi de Pers
onalități. turburătoa
re, NU € a-
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de reminescenţa

searhădă

a

unor

un rece tormalism de.
tradiţii învechite, ajunse la,
ocazie, ca în Germania.
, ce pare menită,
Singura, instituţie universitară
de funcţiune, a repară
prin modul ei de organizare şi
credem că e Seminaîn parte acest mare ne-ajuns,
i, ca practicanți; sînt
rul pedagogic, unde studenţi
la discutarea lecobligaţi a Ia parte activă
colegii lor la - clasă
ţiilor de probă, făcute de
!
de Seminar. şcualei de aplicaţie alipită
citat mai SUS
PAULSEN, În axticolul săi
Entucichelung der
Das Wesen. und geschichiliche
rvind scăderea obi-.
deutschen Unicersităten 1), obse
tatea germană. găceiului discuţiilor în universi
acestui fenomen: 1)
seşte doă cauze principale
comun între profe-.
faptul că a încetat traiul în
mai există az, ca în
sori şi studenți, şi 2) că nu
utabil.de adevăruri
Evul-Mediu, un cod pedisc
să se raporteze diserezute ca, neclintite, la cari
mentării lor Şi, la
putanţii, pentru sprijinul argu
nitivă a discuţiei.
nevoie, pentru .tranşarea defi
- încetarea acestor
Nu văz pentru-ce ar împedica
uţiilor pe baze moi,
doă cauze re-organizarea - disc

moderne.
-Xu

Ni

a

fi îmdispen- .:
văz pentru-ce convieţirea ar

1) Publicat în Deutschen
vol, Î, p. 2.

Unicersităten
Me

A lui LEXIS,
.
-

Pre

——leg.

ŢII,

-

Scurtă

privire

—

asupra

Liruluy

Mediu,

sabilă pentru p
regulată întiluir
e săptămiînală
tinată discuţiilo
r sistematice,
Nu văz, asemen
ea,
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des-

pent

ru ce NUNMaĂ co
nta prin
cipia neguntem
non est disputan
du
m,
după norma
Evului-Mediii ;
şi nu sar Pune,
la urma armei,
în locul principi
ilor discutabile,
faptele de observaţie și de esperi
ență,:ca ultim crit
erii sigur, ca
adevăratul cod
de orientare în:
discuție, - ŞI atunci universitate
a și-ar putea,
reface sistemul
săi de întărire
sufletească prin
discuţie științifi
Că în activitatea
celor mai multe
Seminarii înfiinţate sau pr
evăzute ca, Posi
bile, prin lege,
pelincă diferitele
ştiinţe ale facult
ăţilor, *
„Dar admiţind
ULSEN,

că a doa condiție,
arătată de pa-

ar fi negreşit

o ca

uză de înlesnir
e şi de :
Propăşire în ar
ta de a discut
a,
ob
se
ry
special Semina
că, în
rul Pedagogie,
călăuzit de anu...
mite principii ho
tărite în materi
e de educaţie,
instrucţie și viea
ță Şcolară, inde
plineşte destul
de bine şi cerinț
a codului normat
iv, care serveşte
de linie „de repe
rk şi de sprijin
în discuţie.

XIII.

Mijlocul memorizării
prin

regule puse în versuri
latinești, de Care
se serviat magistri
ca, Să'și. aduCă aminte punctele
de vedere În predarea
lecţiei,
era întrebuințat

pe o scară întinsă
în învățămînt,
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ioară, regulele graCa să se ţină minte, bun
versuri latinești. Toată
maticale, se recurgei la
ci, o găsim astfel în
declinaţia I, cu cazurile

versurile :

inatio prima.
zectis as, e, a tibi dut decl
im ponturi” Iehraca.
„tque per ani propria quaeda
cus atqute dalieutz,
Dans ae diphthongui geniti
4

aut cu veperinută
sereat quartus ; tamen «it

es cun dat a Graecus.
Cum vectus fit in' as tel in
es tamen € reperitui,
Quintus în a dabitur, post
m per € dure debes..
„A sezxto ; tamen 63 quauda

se găsiail în celebrele
Acestea, şi altele ca ele,
ium) elaborate în timpul
manuale (manuale ecolar
şcolarilor, adică al
vului-mediii pentru uzul
studenţilor.

Una

din

cele mai

vestite

cărţi . di-

lui ALEXANDER DE
dactice sînt Doctrinulele
. In Doctrinule găVILLA DEI, pentru gramatică
a gramaticei în mortosim. împărţirea obicinuită
ie, admisăşi azi: Imlogie, sintaxă şi prosod
lor medievali, ceea-ce
părţirea e datorită autori
ul lor pedant ma răînsemnează că scolasticism
pentru ştiinţă. Ba încă,
mas fără nici-un folos
maticală, mai ales în
în ce priveşte erudiţia, gra
i moderni rămîn uimiti
partea ei filosofică, filologi
spicacitatea, spiritului rade admirare, faţă de per
e, dovedită la autorii sefinat în distincţii ingenioas

Preleg. 111.

Scurtă pritire asupra
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colului 13-lea şi 14-lea.
Sintaxa lor

e cu deoseVire objectul admiraţiei
. gramaticilor moderni.
Iată un obiect de studiii,
care a ieşit în întregime din intelizenţa Evului
-medii, Și care şi-a găs
it
Și Şi-a păstrat locul în
programele şcolare moderne, cu toate lovirile
: şi urgiile scriitorilor
din
timpul Renaşterii. Dec
i valoarea Iivului med
ii,
în o privinţă, nu se poa
te identifica aşa de
repede şi uşor, cu imaginea,
obișnuită a unei pauze
de noapte, în mersul
culturii moderne,
Asupra acestei chestii
ne Vom opri mai mult

în prelegerea viitoare,

|

|V,
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a treia putere culturală a Evului

alăturea eu papalitatea

și

imperiul.

Evul-Mediii

lui «barbară»,
„considerat cao epocă de întuneric. Limba

clasică.
fiindcă se deosebia de latineasea
easca meLatin
?
ară»
«barb
limbă
o
zică
să
Il. Ce va
adaptat trebuinţelor
dievală, un instrument de expresie

sufleteşti ale timpului.
III. Atitudinea naivă

străine.

faţă de limbele

Espli-

i
: adapvieaţa limbajulu
carea ci psihologică. Evoluţia și
.
tarea.
marea stărilor sufieIN, Limba Evului-Mediii în expri

teştă emoţionale.

Lirica religioasă.

rală a unei epoce
V. După-ce se judecă valoarea cultu
obicetiv-impercel
şi
t
eguis
ctivsubie
iul
Criter
istorice 2
mimanente a”
tiv-i
obiec
i
Obiecţii împotriva păreri
sonal.

lui pauusnx.

penMenţinerea criteriului : folosul durabil

tru epocele ulterioare.

-

.

.

VI. Doă criterii în măsurarea valorilor
şi puterea. Izvorul lor deosebit. Direcţiile
bite, după-cum își pun ca ţintă inmulțirea
dezvoltarea forţelor psihice.
VIL. Ce căutăm ca folos rămas dela

culturale. Știința
didactice deosecunoștințelor sau
Evul-Aediu 2 Cu-

?
noştinţe ? Forțe şi deprinderi sufleteşti
VIIL.

Şcoli pregătitoare,

..
de deprinderi și aptitudini, cu
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apreţiabile mai
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tirziu, nu chiar în timpul

tei exerciţiilor,
IX.

Culturii Medierale,

dura=

|

Evul-Mediu, o

scoală

pregătitoare

a talentului,

puterilor psihice, Exerciţii multe cu puţii material ştiiuţific. Virtuozitatea mintală a unui puxs scorus şi THOMAS
AQUINAS.
N. Reducerea multiplicităţii fenomenilor la o cauză
unică—și teologia.
XI. Desvoltarea

simțului

psiholozie—şi

analiza

con-

ştiinţei cerută de morala creștină. *
NU.
Viaţa suileteascăa mulţimii—şi mişcarea
artistică, deosebită și în afară de cea oficială.

ş

Universitatea,

.

fala Evului-Medii,

dera ca a treia forţă

literară

,

se

consi-

culturală, alăturea cu im-

“periul şi papalitatea. Se şi zicea :- Italia are
pe papa, Germania pe împăratul, Parisul—studiul. Parisul avea pe atunci Universitatea cea
mai înfloritoare, reprezentind filosofia şi teologia.
O epocă istorică, din care a eşit-o instituţie de
aşa însemnată valoare pentru mersul civilizaţiei,

merită să obțină -o notă bună, fără

indulgență,

din partea istoricului judicios şi imparţial.
Totuşi, sub înrîurirea scriitorilor din timpul
Renaşterii, adesea, cînd se vorbeşte de Evul Medii, spiritul parcă vede înainte un tabloit întunecos, -haotic, de stagnațiune şi întuneric, de in-
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trerupere în mersul propăşirii omenești, ca o noapte de popas şi de rătăcire. .
Cel dintii luern de care a ris clasicul spirit
al antichităţii revenit pe lume, ca un strigoi
pretenţios şi sarcastic, în Renaștere, a fost Limba de care se servia Evul- -Mediii, o limbă latinească proprie şi particulară alui. Scriitorii mai

noi,

cn simţ istoric

mai

desvoltat

şi mai just, a-

prețiind împrejurările vieţii, coborîndu-se cu
mintea în complicațiile reale ale epocei, caută cu
drept cuvint să explice ciudățeniile ei isbito
are
și să ridice de pe Iivul-Medii norul de blam
şi
de injurii ce s'a aruncat peste el, împedi
cind
privirea liberă a meritelor lui,
Negreşit, limba latinească a E valui. mediii
se
deosebeşte de latineasea lui CICERO Ori TACIT,
Și în vocabular şi în sintaxă prezintă partic
ularităţi,. ce. nu:se --găsesc--în- limba-literară
a autorilor clasici, Humaniştii Renaşterii, văzînd
cuvintele şi

construcțiile

scriitorilor

dinnaintea

toată

mindria

neobişnuite - latineşti ale

lor,

şi gloria, în

ei,

cari

reînviarea,

îşi

puneaii

stilului ci-

ceronian, nuşi puteai stăpini desgustul, dispre
țul, revolta, indignarea. Aci rideai de ei,
și îi

batjocureaii,

aci

se

supăraii

şi tunaii

în

contra

lor, căutînd să-i desființeze, ca pe o ruşine
a nea-
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mului omenesc, o parodieşi o profanare adusă îdealului înalt al clasicităţii pure. Epitetul cu care
îi înfierait de obiceiii, era acela de barbari. Limbarba lor, în special, nu era, cunoscută decit ca
bara limbă a Evului mediu.

II.
Dece barbară? se întreabi cu drept cuvint
PauLsEN 1), unul din scriitorii moderni, cari ait
sub
contribuit a tace să se privească Evul- Mediii
o lumină mai puţin nefavorabilă şi mai justă. Ce
ava să zică „barbar“ ? In special, cînd se poate
Oare
?
i
tribui denumirea de „barbară“ unei limb
totdauna atunci cînd nu este identică cu limba
latină clasică ? Dar atunci toate limbile neolatine

ar fi barbare. *

„Barbară“ ar fi mai degrabi o limbă atunci,
poâte, 'cîndfuneţionează ca iustrument impropriil,
;
“impe:fect, stingaciii pentru exprimarea, gindirii
cînd merge

alăturea

cu intenţia,

pe

care voeşte

s0 arate ; cînd nu e adaptată la scopul general
al limbajului. |
Se aplică aceasta la limba Evului medii? La
care anume ? Căci în prima parte a acelei epoce,
PI

1)

Geschichte des gelehrten

e. Ed, 15%.

Unteiriehta,

p.

22

,
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D
o
d A
ii

Sa scris şi întrebuințat, ca și
în timpul lui cizeRON 0 latinească aleasă, lite
rară, clasică. Aşa
ALCUIN în şcoalele palatine.
Avem atunci prima
fază de scolasticitate, de discipli
nare a avului
mediii în şcoala de. imitare a
formei antice.
Mai tîrziă, cînd a crescut exp
erienț“lui
a proprie, cînd a început a elabora gind
iri proprii, cind
ideile şi cunoştinţele, ce nu se găsi
au exprimate
în literatura antică, s'aii înmulțit, atun
ci sait căutat, negreșit, forme noi, proprii,
de exprimare
pentru idei noi.
La trebuințe şi imprejurari
noi intelectuale, a fost firesc să
se desvolte un
limbaj noii, un instrument de mani
festare potrivit cu starea sufletească schimbat
ă. Aceasta e
Chiar un principii al evoluţiei,
în genere: adaptarea; e deci Şi un principi
i de viaţă al
limbii : adaptarea ei la noi treb
uinţe spirituale.
"Dacă Tacir or cIcERON ar fi
trăit în Exal mediu Şi sar fi adunat cu şcolarii,
Dbacalaureații şi
magiştrii - la niesele: comune ale
:colegiului. internat de pelingă universitate şi
ar fi căntat să şi
comunice întîmplările, preocupă
rile, experienţele,
dorinţele, păsurile, bucuriile
ce nu'se potriviaii
nici cu ale oamenilor antichităţii
, nici cu ale ce„lor din timpul Renaşterii, desi
gur „că ar fi recurs
la un limbaj particular, deoseb
it,ca să'şi destăinuiască un fond sufletesc ce
nu'și găsia formu-
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larea adequată în limbajul scriitorilor clasici.:
Cind se stringeaii în marea sală a universităţii,
odată pe săptămînă, studenţii şi profesorii în şedinţă solemnă destinată discuţiei publice, şi se
aprindeaii la vorbă, la luptă dialectică de argumente, cu subtile distincţii logice, de unde eraii

să caute termeni clasică pentru

noile idei și nu-

anţe de gîndire, pe cari anticii nu le avuseseră şi
deci nu simţiseră nevoia să le fixeze în cuvinte ?
Mintea lor se mişca jenată în formele rămase
prea înguste, ale limbei clasice. Crescuse în 0 divecţie nouă, neprevăzută ; și trebuia or să'şi ciuntească organul intelectual dezvoltat, ca să încapă în învelişul vechii, or să lărgească învelişul
ca să acopere toată: substanța sufletească revărsată. Iivul medii a preferit soluţia din urmă, ca
or-ce ființă normală în tendinţa ei biologică de.
adaptare la mediu.
Pentru idei noi, a tormat cuvinte
toare : substantia,

essentia,

existentia,

corespunzăquantitas,

qualitas, identitas,. quiditas, hecceitas. Din ele, unele ni se par aşa de indispensabile, încit „ezistența“ lor parcă ar face parte „esențială“ din
„substanța“ limbei ştiinţifice şi filosofice. 'Termenii „calitate“, „cantitate“, „identitate“ ni se
par aşa de necesari, încit nici nu știm ce am face
fără ei; Da, chiar ni se: pare ciudat că anticii nu
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Sait servit

de ei.

Ii un

semn

gvave mintală creația lor.

de

sănătoasă

_vi-

III.
Și de aceasta au ris humaniştii! Ii4
desiour o
copilărie să rizi de vorba şi de
portul cui-va,
întru cât nu depăşeşte marginile
bunei cuviinţe,
Numai copiii şi naivitatea, populară
incultă fac
haz și nu mai pot de ris, cînd aud
pe cineva pocind vorbele cunoscute sai între
buințind altele
din vr'un dialect. Pentru-mintea
neformată, vorba
Şi ideia sau lucrul la care se
rapoartă, sint aproape identice : se contopesc
într'o unitate indi--.
solubilă. Unei servitoare germane
i se părea foarte caraghioz că Tisch se zice în
romineşte masă !
Repeta mereii cuvintul masă, escl
amind în hohote: Nein, ah! gott! Nein! A schi
mba numele u-.
nui lucru, a-i zice altfel decum se
obişnueşte, face
impresia aproape a unei alte ări
aduse coprinsu-.
lui constitutiv ; ca, şi cum Pai tran
sforma în alt-:
ceva și totuşi ai pretinde ci e acela
ș lucru.

Atitudinea Renaşterii

wa

fost, în astă pri-

vință, deloe serioasă ; i-a lipsit.
simțul istorie,
Asta nu ne miră. Nici secolul
NVIII nu se
lămurise încă asupra naturei fenomene
lor de etno-
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psihologie. Nu se credea oare pină în secolul
trecut,că limba, religia, statul, eraii formaţii voJuntare, intenţionate, ale oamenilor, nişte producte ieşite din rațiune, din premeditare, din convenţie omenească ? De unde era să înțeleagă Renaşterea, că limbajul, prin natura lui, e supus evoluţiei, dezvoltării, că în schimbare şi adaptare
stă condiţia lui de viaţă, şi că, prin urmare, limbajul Evului Medii a dat probe de vitalitate, cînd,
prin îndelungata lui aplicare la obiectele şi împrejurările obişnuite, s'a modificat corespunzător,
întocmai ca un organism viii, care își modifică
firea

şi însuşirile

ca să corespunză

unor condiţii

noi ale mediului în prefacere? Fără astă readaptare de corespondenţă continuă, între lumea suDiectivă şi lumea din afară, avem, ca urmare inevitabilă, moartea.

IV.

Şi cît era, de vie latineasca, medievală, se vede
şi din efectul emoţional ce putea

produce, la 0-

cazii. Nu servia numai ca instrument

de

minnit

cu dibăcie în serviciul inteligenţii, nu știa să oglindească numai mişcările de idei şi nuanțele
fine ale gindirii, nu era numai

a ştiinţei.

Putea să pătrunză

limba filosofilor şi

şi mai adinc în su-
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Y09

ilet, să atingă coardele simțirii, să emoţi
oneze.
Ce mijloc întrebuința mai ales biserica,
spre a,
seudui şi înfiora conştiințele şia le pleca
smerite
inaintea măreției tainice a divinități
i ? In ce
limbă se ruga omul lui D-zeii, și își
destăinuia,
păsurile adinci ale inimei lui îngrijorat
e și abătute ? Poezia religioasă, ce se revarsă ca
9 vrajă.
asupra spiritului în minutele de reculegere
evla-.
vioasă a slujbei divine, cîntecele de cari
răsunaii bolțile înalte ale catedralelor—în
ce limbă
eraii turnate ? Acel impozant Dies irae,
de care

mai

tirziii

s'a

servit

GGTHE

cu

atita

instinct

artistic, spre a scoate efecte dramatice
de cea
mai covârşitoare forță, în Fa ust, cite gener
aţii.
de creştini n'a înfiorat, pină să vedem pe sărm
ana
Gretchen, sfărimată de desnădejde, îngenunchi
nd:
în biserică, sub apăsarea accentelor lui solem
ne ?
Și, dim tot repertorul lirie tradițional al stude
nțimii europene, ce cîntec atinge mai sigur şi
mai
repede rezortul sentimentalismului, „ca vechi
ul şi
vestitul imn de veselie macabră, ce s'aude
şi azi
întonîndu-se în adunările seomotoase ale
tineri-

mii germane :

a

Gaudeamus igitur, jitrenes dum sumus j
Post jucundam jucentutem,
„Post

Aos

molestam senectulem, - .
habehit heures ?
2

|

i
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V,
Nu'mi propun să serii apologia, Evului-Mediii,
nici să desvelesc

spiritul

de parţialitate

al isto-

vicilor ce Lai, caricaturat în descrierea şi judecarea ui, dela Renaștere încoace. Dar, fiind vorba de valoarea culturală
a unei
epocă, nu mă pot opride a observa: după cecriteriii se judecă îndefinitiv meritul unei faze
istorice

a omenirii ? După

cit

ne-a rămas

dela

ea, ca să ne folosim în faza actuală, ca element al vieţii de azi? După cum şi-a îndeplinit ea, în vremea ei, menirea faţă cu împrejurările date,

şi s'a folosit pentru

ea de esperienţa.

proprie, de ideile şi de formele instituţiilor ei ?
Dar care e acum valoarea anilor copilăriei noas- tre depărtate, faţă cu maturitatea stăpinită de alte.
gînduri și griji, călăuzită de alte vederi despre
lume şi vieaţă ?
Nu e oţioasă cercetarea, „revocată de indoiala.
despre ireductibila însemnătate a fazelor vitale,

ce alcătuesc, în succesiunea lor nerăsturnâbilă şi fatală, șirul ne-întrerupt al dezvoltării fireşti ? Dela
starea, embrionară pînă la eflorescenţa, roditoare,
ce fază se poate elimina, ca superfluă în seria
desfășurărilor biologice ? De carene putem scuti ?

28
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Puniîna însă astfel chestiunea s'ar părea, poate, .
că recurgem la un argument capabil să şteargă orce diferenţă de valoare relativă, și să desființeze
or-ce ierarhie de merit cultural deosebit între e.
pocele istorice.
„Aproape aceiaşi obiecţie sar putea, aduce şi
părerii lui pAusEN: „Menirea, istoriei este de
a înţelege trecutul din aceea ce era el pentru el.“
„E nedrept să măsurăm valoarea îndeletnicirilor ştiinţifice numai după cît a păstrat din ele
o epocă ulterioară şi după cit am putea-să ne

însuşim acum noi din ele€.
E de sigur o nebunie—,tărichi“
—a,. pretinde
şi o ealtul
pentru
„ca un om să trăiască numai
pocă numai pentru viitor“. 1)
|
Dar aceasta nici n'o pretinde nimeni.
Se constată numai că unii oameni trăiesc numai pentru ei, că odată cu moartea.lor dispare
din vieaţă or-ce urme de existenţa lor; pecind
alții aii un principii de vitalitate: mai larg şi
mai coprinzător, existența lor se leagă de soarta
mulțimii şi radiază înprejur, pînă departe, din
„forţa ei biologică, fericirea. Nu doar că aceştia
trăiesc numai pentru alții ; ci, trăind pentru ei,
trăiesc pentru alţii, şi vice-versa, trăind pentru
1)

Op. eit., ediția 189, pag. 20. 21.
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alţii, trăiesc pentru ei; aşa de armonie este organizată condiția lor de viaţă în legătură cu
"condiția de viaţă a societăţii omenești.
ȘI tot așa pentru epocele istorice. Se constată
că scăpărările culturale, ieşite din ștrăduinţele
uneia din ele către progres, se întind mai departeîn viitor, ca fășii de lumină ce leagă între ele veacurile în o dezvoltare îndelungată.
“Nu doar că intenţionat un secol îşi pune în
minte să lucreze pentri viitor. Lucrează pentru
el, desigur, mai întîi de toate: pentru înlesnirea
vieţii. şi îmbunătăţirea traiului, .pentru lărgirea
orizontului

mintal,

pentru adlincirea izvoarelor fi-

reşti de fericire. Dar din strădania lui a rezultat, întrun grad mai mare sait mai mic, şi
pentru viitorime un principiu de înlesnirea vieţii, de lărgire a orizontului mintal, de adincire a
izvoarelor de fericire. — Şi, după gradul acelui
rezultat

pentru

viitor,

se

măsoară

şi

meritul

istoric al epocei, în scara valorilor reiative.
Și deci se poate menţine, fără aparenţă

de

absurditate, întrebarea : ce a râmas din Evul-

Mediii, ca rezultat folositor pentru noi, cei de azi ?
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VI.
Cind voim să măsurăm valoarea culturală ă
unui: om, în doă moduri putem proceda: saii cercetăm cît ştie, sai cit poate.
A şti nue tot-V'auna a putea. Sacoir cect.
pousoir al pozitivismului se aplică sigur mai de-

grabă omenirii, luate în întregimeși în abstract,
decit unui
menirii

individ.

dintro

Şi nici chiar numai-decit

epocă

anumită.

Pentru-ca

o:

ştiinţa.

să devină forță, mai trebuiesc îndeplinite .multe
condiţii. Cu principiile din maxime şi aforisme.
se întîmplă ca şi cu proverbele : nu oglindesc adevărul în totalitatea lui, ci numai în parte. Şi
se -găsese. mai totdeauna alte maxime şi proverbe,
cari reprezintă altă lature deosebită, une-ori opusă, a realităţii.
Nu rare ori puterea e lipsită de. esperienţă;
şi de cite-ori esperienţa.nu
vine cînd puterea se.

"duce ? Zicătoarea

franceză : Si jeunesse. sazuit,

si vieillesse pouvait ? nu e potrivită numai
vizilor, ci şi epocelor istorice.
| |

Incontestabil, aceste doă însuşiri,
putea, se condiţionează,

indi-

a şti şi a

saii mai just se inten-

sifică una pe alta. Putem cu atit mai mult. de
ordinar, cu cit ştim mai multe ; şi, de asemenea,
ştim mai multe, cu cit puterea noastră de price-
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pere și de muncă este mai mare. Dar ceeuce |
“ne face să le despărțim în criterii deosebite, este
că, or-cît de întinse ar fi cunoştinţele, ati alt isvor și altă

condiție

decit puterea : se datorează

şi

metoda

nemai

de predare.

Polimatia se realizează mai degrabă prin procedarea espunerii ex cuthedra şi ascultării pasive
din partea elevilor. Creşterea energiilor min-

tale se realizează mai sigur prin gimnastica

in-

telizenţei făcută de elevi în căutarea adevărului,

..

scop, se schimbă,

“Ngm, m

După

pe

Mărginind aci înţelesul cuvântului putere, ca
dispoziţie funcţională, la inteligență, una ' din
„facultăţile“ sufletului, deosebim ușor în deobşte
un om ce excelează prin inteligență de unul
ce
excelează prin cunoştinţe. Cel d'intii e deştept,
al doilea învățat.
.
In educaţie, de asemenea se precizează tot
măi lămurit doă tendinţe didactice cu privire
la facultatea cunoaşterii : una, mai veche, care
caută grămădirea de cunoştinţe: direcţia polilimatică ; şi alta, care întrebuinţează cunoştinţele, în prima linie, ca mijloc pentru dezvoltarea,
şi formarea minţii: direcţia, formală, educativă.

ea

experienţei, sînt de origine empirică, pecînd putevea decurge mai obișnuit din organizaţie, e
condiționată de factorul înnăscut.
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sub îndemnul şi conducerea profesorului, prin
-procedarea euristică.
Care din aste doă procedări e de preferat ?
„Nar

fi la locul

ei o lungă

demonstrare

în

fa-

voarea, celei din urnă. Atit merită si. se noteze : cunoştinţele particulare sint espuse a doă
neajunsuri fatale: ori se uită. ori se contestă.
Ceea-ce rămîne ca profit permanent, este forţa
psihică, ce s'a ciștizat în căutarea lor. O întelivenţă, exercitată şi bine condusă, poate or--cind
să'şi refacă şi să'şi adune cunoştinţele ce-i trebuiesc. Dreapta judecată a spiritului disciplinat
merge drept la ţinta cercetării, sub îmboldirea,
iubirii de adevăr şi călăuzită de bunele deprinderi ale căutării sistematice.
VII.
Acum ni se ușurează sarcina de a răspunde la
întrebarea : Ce ne-a rămas dela Evul-Mediii?
Vedem că nu e zadarnică o precizare a înţelesului întrebării. Ce voim să” fi rămas? Cu-

noştinţe ? Forțe ?

|

Dacă,
Cunoştinţele se uită, sait se contestă.
osteni
vom
ne
aşezaţi,
brăcuite“
tomuri
„printre
să suflăm din ochelari colbul ridicat din cărţile
vechi ale Evului-Medini, am găsi desigur unele
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cunoştinţe uitate, bune poate a fi re-aduse în memoria noastră. Dar poate şi contestabile. Cu ce
studii se recomandă evul acela ? Cu distincţii fine
gramaticale, cu tormele, barbare“ ale silogisticii,
cu teologia ? Valori contestabile şi contestate, va

decide un spirit, înaintat, eminamente modern.
Nu vom perde timpul să dovedim că simţul
istoric ar putea ajunge la altă concluzie, mai
puţin absolută. Nică nu vom alerga, să culegem
exemple de alte studii și cunoştinţe, espuse poate
aceleiaşi negaţii critice. Vom schimba mai degrabă baza discuţiei,
Ma
Nu căutăm anumite achiziţii pozitive, anumite
rezultate ale spiritului de cercetare. Voim să
ştim cu ce forţe s'a ales inteligenţa şi sufletul

omenesc

din străduințele culturale

mediii ? Cu ce însuşiri, cu ce
ce deprinderi?

ale

Evului-

aptitudini,

cu

VIII.
Aţi vizitat vre-o dată o sală de gimnastică,
de tir şi de arme, vre-un cîmp de eserciţii militare saii de manevre, ori vre-o clasă de canto
saii de piano la conservatorul de muzică ? Spectacolul ce ni-l înfăţişează fie-care din ele diferă
Nu a
în cuprinsul material, dar toate se aseamănă în
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ceva comun, toate ţintese nu la un rezultat concret, imediat apreciabil, ci la dobindirea unei aptitudini, capabile să ducă pe viitor la rezultate
însemnate.
„In hala de arme, vezi duelanţi ce se atacă şi
se apără cu înverşunare, după toate reguiele cerute de arta duelului,. în scopul dea suprima pe
adversar. Nică unul însă din combatanți nu cade.
Exereiţiul lor totuși le va da agerimea, ce va culca miine-poimine un om la pămînt, de veci.
Și ce vinează trăgaciul, care ocheşte cu utita, atenţie un punct neerm pe tabla de lemn
atirnată în păretele sălii ? 'Ținta e atinsă, maestirul de tir strigă bravo!
Dar ma căzut nici
măcar o vrabie. Nu face nimic. Dibăcia, care înnemereşte în punctul negru nefolositor, va trînti
mîine-poimiîne o fiară sălbatecă, ori un. duşman
periculos.
i
Și ce ispravă fac acei soldaţi? Se | învirtesc
mereii la dreapta, la stinga, se reped în contra
unui inamic imaginar, îl înconjoară în evoluţii
complicate, se declară unii prizonierii celorlaiţi.
Nu e nimic serios. Sint colegi de cazarmă. Se
joacă. Dar miîne-poimîne acele înviîrtiri; evoluţii, -năpustiri simulate vor fi eroicele asalturi
sîngeroase, cari vor hotări soarta unei țări în
fatala cumpănă a vieţii saii a morţii neindurate.
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Şi dacă intri în o clasă de muzică la Conservator,
ce cintece anoste sint acele obositoave game şi solfegii, repetate pină Ia, desperarea auzitorului doritor de melodii emoţionante
?
Dar aşteaptă. După ciți-va ani de plicticoase
eserciţii, vocea cîntăreţei va întona. cu o pu'ritate cristalină, în tremurătoare triluri de privighitoare, arii ce te vor face să vibrezi de plăcere din creştet pină în tălpi; și minele pianistului vor sbura pe clapele clavirului, ca un
gind poetic, furind din atingerea lor armonii,
ce
se răspindese în aer ca farmecul visării negrăite
al nopţilor de vară scăldate în raze de lună.

IN.
Preferaţi, negreşit, ultima fază a desăvirşirii
talentului, ce duce la rezultate aprețiabile prin:
ele însele. Nu mă îndoiesc de asta. Dar şcoal
a
premergătoare ce formează facultăţil: eşi le
dă acea. destoinicie admirabilă, cu putere 'de instinct, în minuirea efectivă a unei arte, nu însemnează nimic ?
In toată istoria dezvoltării omenirii. nici-o e-

pocă nu se poate asemui mai deplin cu o şcoală

pregătitoare
Evului mediit.

a talentului, ca faza culturală a Materialul de cunoştinţe, de care
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„dispune, e cit se poate de sărăcuţ. Printuri dintr”un
ARISTOT latinesc—nici măcar întreg şi nici autentic, în original--iată

aproape

tot temeiul

științei:

Dar cite exerciţii ingenioase a ştiut să execute cu
aceste

note.

Ce. manevre

sgomotoase,

cu

aceste

arme! Ce figuri acrobatice la, aceste aparate ! Ce
variații de virtuozitate artistică pe aceste teme!
Cind vedem pe celebrul doctor subtilis din Oxford,

Duns scorus

(1974—130$),

intrind

în

arena

discuţiilor teologice dela Universitatea din Paris,
spre a susține teza Franciscanilor—concepţia'immaculată a S-tei Fecioare, încontra Dominicanilor—
ne face impresia unui atlet în luptele de cire,încordiîndu-şi brațele, încolăcite de musculatur:
nervoasă, gata să răstoarne în nisip zeci de luptători vinjoşi.

Pinta
pară fără
"că nu are

discuţiilor poate foarte

bine

să ni

să

însemnătate în sine, ori să credem
pentru noi, azi. Ce admirăm este neo-

bișnuita abilitate a spiritului. Nodurile încilcite
ale celor 200 de argumente, aduse de adversari,
maistrul le prinde şi le ţine bine "minte pe şir,
făvă să le noteze, le desleagă în forme silogis-.
tice, le descoase și le preface în nimic, în mijlocul mulțimii atente şi înmărmurite.
Cum s'a ciştigat atita măiestrie ? In exerciţii pe
teze de interes contestabil: să admitem. Dar ce
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valoare are în sine punctul negru, ochit de tr: gători în esereiţile de tir ? Formează privirea vînătorului. Mintea ascuţită în rafinata deprindere
a distinețiilor fine, va prinde odată mai repede
adevăr ul, în ascunzăturile lui tainice.
Deocamdată,

iată acea minte executind, prin ge-

niul lui rHomas aQuinas (1227—1274), o prodi-

gioasă figură de echilibristică mintală, căutînd să
armonizeze filosofia aristotelică şi doctrina creştină,
cunoştinţa

de izvor natural

cu

cea

de revelaţie

divină, doă lucruri inconciliabile şi incompatibile.
Atita

mtrucuri“

meştezug

de

subtilizare

logică.

atitea,

de prestidigitaţie dialectică, a, ştiut să

intrebuinţeze acest doctor angelicus, încit aîsbutit
să dezvolte, prin

interpretări

scolastice,

din con:

cepția monistă naturalistă a „filosofului“, consecințe metafizice din cari a construit sistemul dualist-supranaturalist al catoheismului!
Mivraculoasa .operă de artă sta impus spiritelor. Sistemul Îi rHomas AQuINAs serveşte şi azi de temelie

flloxofică creştinismului

şitul secolului al 19-lea, din

catolic.

Către

ordinul papei,

sfir-

s'a

întărit oficial în şeolile şi instituţiile dependente

de S-tul Părinte (1$79)!
Lăsind la o parte rezultatul, ca atare, nu e de
admirat puterea mintală, care a învins atitea
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greutăţi în construirea unui sistem de gindiri, din
elemente aşa de antagoniste 2 Mlădierea şi aoilitatea spiritului în unificarea disparatelor, în
armonizarea discordantelor, nu probează o şcoală
iscusită de fineţe şi subtilitate, o şcoală estraordinară de gimnastică mintală ? Şi elasticitatea dobindită prin exercițiul de apropiere e extremelor, nu va folosi inteligenței în alergările sale,
adesea cu obstacule, după adevărul etern *

N.
_

Profesorul HARALD

H5FFDING, dela

Un-

versitatea din Copenhaga, vorbind despre 'meritele -Evului-Mediii 1), adaugă, la cel dezvoltat mai
sus, alte doă, de o importanţă cel puţin:tot aşa
de mare.

Le

punem

tot în categoria

lor funcţionale, dispozițiilor
tigate
de sufletul omenesc din
Evului-Mediii.

achiziţii-

şi energiilor cîşfaza culturală a

Primul este deprinderea sistematică a spiritului de a reduce multiplicitatea fenomenelor şi
lucrurilor lumii sensibile la o unitate cauzală, condiţia psihologică a originii monismului modern.
1)
Geschichte der neuen Philosophie, trad. germ.
de Bendixen, 2, vol, Leipzig 18%5.—Vol. 1, p. 3, sq.
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Al doilea, deprinderea sufletului de a se întoarce asupra sa în observarea adincă și statornică

de sine

Însuși.

Sa adus IEvului-Mediii „învinuirea că mintea
lui prea sta lăsat în stăpînirea teologiei. Așa,
este. Toate ştiinţele trebuiait să se plece înaintea
reginei lor supreme. Nici- -un semn de independenţă
individuală nu era îngăduit. 'Toate trebuiau să
slujească, îndeplinind supuse şi credincioase scopurile suveranei, şi nimic mai mult. Dacă
erai
păgine, se botezaii Dacă voiaii să Însem
neze
ceva, căutaii să aducă argumente in favoarea
tezei susținute de dogma creştină, să cinte
osanale și să arză tămiie la altarul concepției
mo-.
noteiste a Crezului,
„Problema, care a mistuit

mai

mult

fosfor

din

substanța cerebrală, creierului medieval şi
care
a dat naştere la aproape atitea soluţii principale
cite şi erezii, a tost ideia fundamentală a dogmei
creştine: unitatea absolută a, fiinţei divine, în raport cu cele trei persoane : Tatăl, Fiul şi S- tul Duh.
Nu

ne

importă

aci,

negreşit,

cum

s'a

în-

chipuit în concret acest raport şi în ce se deosevesc, din acest punct de vederee, Arianismul,
Catolicismul, Ortodoxismul. - Notăm numai.
ca străduință mintală natura problemei Şi direcţia.
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în care se cerea o incordare specială a spiritului.
Prinitatea, să se identifice cu unitatea Unului
D-zeii, ca ipostase ale lui,—iată chestia, formulată pentru prima oară precis şi persistent. Iu-

ată ca, exereiţiii intelectual, întrece

în

înălţime

tot ce preocupase înainte omenirea.
Pornirea naivă a spiritului de a se perde în
multiplicitatea lucrurilor și fenomenelor lumii în-.
cunjurătoare, n'a întimpinat în politeismul antice
decit un primitiv şi slab corectiv. Mulțimea zeilor
şi zeiţelor stind sub autoritatea lui Zevs, voinţele.
lor reduse la voinţa unnia, tot negreşit e o iîncercare

de deprindere a minţii

cu unitatea ordinii

cosmice, încercare destul de însemnată, cind o alăturăm mai ales de concepţia politeismului anar“Dic a unor religii asiatice.
Munea de a reduce totul, însă, la o singură
cauză,

la un

Singur

principii

de

existenţă

şi de explicare, a folosit enorm spiritului omenesc,
ajutîndu-l .să se ridice la ideia ştiinţifică a unităţii
legilor

universului,

minant

în cugetarea

la concepţia,

monismului

do-

filosofică modernă.

XI.
Dar

aceasta

nu e încă

tot folosul

fletul omenesc din disciplina
Medii.

mintală

tras

a

de su-

Evului
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Gindiţi-vă cum îşi schimbă omenirea creştină
în genere, vederile şi apreţierile despre viaţă
şi
fericire, faţă cu acele ale antichităţii păgine. Fericirea omului nu mai stă în lumea aceasta, în vieața
pămintească, ci în cer, in vieaţa viitoare şi de veci.
Soarta întreagă a omului atîrnă de conştiinţa
lui, de felul intenţiilor, gindirilor, sentimente-

lor lui,

Virtuţile fundamentale

ţa, credinţa, iubirea.

-

a

creştine sînt : speran-

Cine speră, cine crede,

cine iubeşte pe D-zeii, acela poate avea perspec-.

tiva de a fi fericit în lumea vitoare.

Dar

cre-

dința, iubirea, speranţa sint fapte sufleteşti ; şi, ca
să le cunoşti, ca să le ai şi să ajungi la. ele,
trebue să te cobori în sufletu-ți propriii, să-ți examinezi starea conştiinţei tale interne. Astă
necesitate morală a deschis omului perspectiva orizon-

turilor unei lumi noi, lumii subiective, sufleteşti, şi,
a dezvoltat simţul observaţiei psihologice, „Adincirea de sine a misticilor are aceiași importanță
pentru dezvoltarea simțului psihologic, ca şi distingerile şi argumentările scolasticei pentru dezvoltarea, simțului logic zice HSFFDING »,
Nu e de mirare astfel, nici o întimplare, că primul scriitor de „Confesiuni“, creatorul pSilolo1)

Op.eit. 1, p. 4.

445

Partea

II.

Istoria Pedagogici Moderne.

giei subiective, a fost un scriitor

ecelesiastie—

ST. AUGUsTIN (354—130), precursorul lui RoUsseAu in genul literaturei autobiografice.
„Cunoaşte-te pe tine însu-ţi“ al lui socRATE,
nici-odată ma fost mai cu grijă pus în practică.
Mărturisirile creştinului în spovedanie aii obişnuit
spiritul să se'ntoarcă asupra sa. Un domenii noii
de fapte de observaţie, se deschide investigaţiei Cimpul vieţii sufleteşti începe afi explorat din
ce-in-ce mai adinc şi mai întins. Se pun astfel
cu încetul bazele unei ştiinţe noi. Psihologia,
pe temelia căreia se vor înălța ştiinţele moderne morale, politice, sociale, îşi adună materialul

de construcţie al imposantului săit edificii,
Pentru

obiectul nostru special, pentru

peda-

ogie constatarea, aceasta e de
importanţă capitală. Ştiinţa
putea constitui, făr: afirmarea,
a ştiinţei sufletului.
Azi. ştiinţa sufletului sa

afirmat

Dar cui se datorește
- isbinda

ei, în. prima, linie ?

Nu

perfecţionării

internă ? Nu

un interes şi de-o
e ducaţiei nu se
pozitivă şi deplină

instrumentului”de

pe

deplin

observare

cunoașterii mai desăvirşite de noi

înşine ? Nu puterii sufletului de “a se întoarce
asupra sa, Însuşi ?
Această putere s'a pronunţat şi întărit în qisciplina imprimată conștiinței din timpul EvuluiMedii.

N
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II,
ȘI, apoi, cînd e vorba, să ne -facem o. ideie. complectă de meritele Evului-Mediii, e bine să nu
se uite, că, afară, şi deosebit de cultura oficială,
vibra în adincimi o vieață sufletească intensă, ce
nUȘi găsia expresia în formele consacrate ale
ştiinţei Și literaturei

recunoscute,

Toată cultura, teologică universitară, scolari,
în limba, latină, ce se întindea ca un strat superficial de-asupra Europei occidentale, nu atingea sufletul păturilor adinci ale poporului, nu fă-

cea parte intimă din

viaţa

socială

a mulţimii.

Pe-cind se specula şi se discuta - pela Universităţi în latineşte, pe-cînd se ascuţiaii arguţiile,
se plăsmuiaii categoriile. se făureaii silogismele și
paralogismele ; pe-cînd figurile pedante ale lo-gicei formale, cu înfăţişarea lor barbară, își desfăşuraii sgomotoasele lor manevre în jocurile dialectice ale scolasticei—în adincimile conştiinţei
poporului clocotea o noă viaţă.

Coardele

lirei naţionale tremuraii

atinse

geniul poeziei şi al muzicei populare.
cîntăreții, trubadurii cutrieraii lumea

durile lor inspirate în cari își

de

Rapsozii,
cu acor-

căuta, întruparea

melodică noul suflet al popoarelor
forme literare și artistice proprii.

moderne,

în

450
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In zumzet de preludiii timid se încercait instrumentele ce vor răsuna, tot mai multe și
mai variate, în acel crescendo impunător al artei

moderne, care se întrece să exprime mai înalt şi
mai pios taina particulară
popoarelor.

a

simţirii

şi

vieţei

Pe această cale vom întilni mai întiiii şi umele
mai de seamă ale dezvoltări neamului

SFÎRȘITUL VOLUMULUI ÎNTÂI.

nostru.

APENDIOE

I
Sail încredinţat liste de abonament
această carte următoarelor persoane:

pentru

1 D-lui 17. Valeriu, ?) Licenţiat în filosofie,
2
Al. Valeriu
»
»
3
Dorin student în litere *
za

+4.
sil.

3
a
3
8
2

+
d
6
1
5
9

Valeriu
Valeriu

PV. Ilulubei, Profesor

Al. Valeriu
1. Costin, Profesor
M. Tomida, Directorul

10 D-nei Maria Nenopol,

Liceului Naţional din Iaşi.
Directoarea Externa-,

tului Secundar.
i D-rei /Pilena Duane, Directoarea Şcoalei Nor-

male de fete.

12 D-nei „tua Conta Kernbach

Directoarea

No-

ului Institut de Domnişoare.

13 D-lui Colon. V. Alexandrescu, Directorul Şcoalei Milita
14 „e Mitru, Directorul Șeoalei Normare.
le
15 »Î. Paul, Profesor
16 Economului Pavel Savin,
”
1) Numele

de Invăţători

Directorul Seminarului Veniamin.

tipărite cu aceate caractere sint ale persoa-

nelor ce aii binevoit a înupuia

azi (d Februare

1902).

listele

cu

abonaţi

pină

E
17 D-nei Stamati,

15
19

Dir. Şc. Protes. „Reuniunea
Femeilor Romine“.
Cleopatra Gheorghiu, Dir. Şc. Profesionale „Sf. Sava“.
Lista destinată Abonaţilor ce se adresează
prin scrisori,

_G.

Nădejde,

3

3

a

20 D-lui 244. Valeviu, Licenţiat în filosofie
Al. Valeriu
»
>
21
92
G. Lascar, Dir. Liceului-Interuat.

Dir. Gimnaziului „Ștefan
Cel Mare“

N. Culianu, Dir. Institutelor Unite.
I. Otescu, fost Dir. Liceului „Mihai ViEconomului C. Nazarie,

teazul“,

Dir.

Bucureşti.

Semiu. Central

Bucureşti.
D-lui C. Rădulescu-Motru, Prof. Universitar
|
„Bucureşti.
V. Păua, Dir. Lăceului Lazăr
P. Girboviceanu.
Dir. Şe. Normale a
Soc. pentin „Invăţătura Pop.-Romin

D-rei Margareta JMiller- Verghy

Bucureşti.

Bucureşti-Co-

P. Chiriac,

Protesor

Moisil, Prof. şi Director,

..

-

T. Jiu.

ma =

troceni.

D-lui N. Mihăilescu, Prof. Lic.. „Mateiii-Basarab* Bucureşti. (a înapoiat lista, dar
“fără nică o semnătură)
C. Stoicescu Prof. la Lic. Mihai Viteazu
Bucureşti.
Panaitescu, Prof. la Lic. Al. Viteazu“
Bucureşti.
M. Brătilă, Prof. la Şc. Comere,
x
I. Costescu, fost Dir. Liceului „Trajan&
Turnu-Severin.

5

4

3

3

3

3

3

n

3

333

sua

Ss

sasa

nus

su

aa

38
39
40
41
o
43
44
45
416
4
48
49
50)
dl
52
53
54
55
56 D-nei
57 D-lui
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
65
69
10
71
12,
13 D-nei

Căzăneseu, idem
Droc-Barcian, - Profesor
A.

Demetrescu

n

A. Cantuniari,
A. Steureanu,.

Craiova
x

»

Rigu

Ploeşti

-

Aguletti,
>
Jlarion Veleulescu,
Î. Imca
Profesor
C. 4.

Piteşti

+

Ludvig,
C.

Craiova.
Giurgiu

Teodor

B. Iorgulescu
|”. Stanciu

-

»

Tirgovişte
Prof.
C. Lung
pp

|
-

„Motăș,
/odor
.
Corivan
Patrașcanu
>
Radoveanu
x
Drouhet, Pir. Externatului
V. Simionor

"Buze

Calaraşi

Vaslui
Vaslui
Bacăii
Bacăii
Birlad
x
.

I. Bănescu, avocaţ
Constanţa Constantinescu- Rimniceanu
Birlad
A. Alezandrescu,
Profesor — 'Puleea
Mardan,
»
Galaţi
Spiridon Popescu,
'Pulcea,
Nicolescu,
n
Galaţi
C. Calmuschi, Dir. Liceului
Focşani
C. Lupu,
Profesor
Rişcanu
>
R. Sarat
Moldovanu
>
Brăila

=1t. Popescu Dir. Liceului

Guliotti,

Profesor

Pascu
Director Gimnaziului
Buvghele avocat;

]. P. Darie

Protesor

Calypso Cornelii Botez Prof,

»,

»

Dorohoi
,

Botoşani .

n»

+

6
14 D-lui Seraphim Ionescu, Profesor
d
„Lovinescu, Profesor
16
Em. Istrati
Dir. Liceului

17

15
19
30

1. Filip, Prof.

Fălticeni
»
Piatra-N.

,

„Gr: Roşu, Profesor
Roman
Răutu
Botoşani
„
Alex. Bradu, Institutor, "TI. Neamţu (a
înapoiat lista, dar fără nici
o semnătură)

Si D-nei Maria Ștefănescu Institut. Pg. Neamţ
S2 D-lui $. Bodnăvescu Director. Liceului „An.
Başotă, Pomirla (Jud. Dorohoi).
S3 .„
'Leodorescu-Ririleanu,fost magistr. Broş-.
teni (Tud Neamţu)
51
c. Brudariu, Invăţ. P.-Iloaei (Jud. Iaşi)
.
$5
„
Al. Valeriu Prof. la Lic. din Pomirla
80 .„
C.A. Gheorghiu, Invăţator,
'Pecuci.
Si „
1. AM. Radovici
Profesor,
Pocşani
SS ,„
1. M Radoici
B

59

.„

0. 1. Botez Student în litere,

Ţaşi

Il.

Listele restituite și numele

|

abonaților la

„Istoria Pedagogieti.

Dintre listele ce s-aii împărțit, s-aii întors următo
arele 1),
„Cu numele persoanelor semnate ca abonate
ln cartea anunţată

:

:

SOD

DIR

Liste Av. 1 încredințată D-lui AL. Valeriu (laşi)
1 D-ra Maria Pantazi, studentă în litere
„Natalia Burada
i
»
„Lucia Castano
1
3
DI. Th. C. Ionescu student în litere
Preot V. Socianu Darabani (Jud. Dorohoi)
DI. M. Grumăzescu profesor
D-ra A. Udrisky stud. în litere
Flena I. Vasiliu Institutoare
,
Lucia Manoilescu Studentă în litere
10
„. Caterina Stefanovici
x
.„
D-ra
Dl.
„

0. Radovici

Student

»

sa

Dl.

G.D. Racoviţă
.
>
Maria, Livescu Studentă
»
Tasear Ursulescu Profesor
G.1. Mihailescu Elev la Conservator
za

11

12
13
14
15

Lista No. 2 încredințată D-lui AL. Valeriu
(ași)
16
DI.
D. Dimitriu Profesor de muzică
17
D-ra Eleonora Stefănesen Elevă la Cons,

18

Virginia Popescu

”

”

'

?

1).
Păstrăm ordinea în care ni s-aii înapoiat listele.
Cele ce se vor mai înapoia de aci înainte, se vor
publi-

ca la sfirşitul volumului II.

;

S
1V Dl.
20 D-ra
91
,„
22 Dl.
23,
24
„
25
,„
26 D-ra
21
,
28 Dl.
29
,„
30:
„
Lista Ao. 4
31 DL.
32
„

33
34

„

trig. Scorpan Protesorde desen.
Elena Brandia, Studentă în litere
Lucia Sion
a
C.D. Găluşeă
Student
x
"'Poma Lazăr
x
Ioan L. Niniaka Gimnastie”
M. IL. Săvescu
n
Camilia Crainie Profesoară
Aurelia Aurelian Stud. în litere
1. P. Rădulescu
„2
T.D. Panu
A
drept
C. Damian
»
„litere
încredințată D-lui Al. Valeriu (laşi)
C. Băncilă
Stud. în litere
C.I. Botez

M. Marinescu-lvaşeu Stud. St, Natur.

D-ra Madeleine

Codrescu

Absolv. a fac.
de ştiinți

35 DI.
IL. Cazaban Inginer
36
C. Militeanu Stud. matem,
?
37
AL. Comarnescu Inginer
35
„
Stamatin Profesor
39,
1. M. Dimitriu Stud, litere
40 D-ra Valentina Corvin Stud. matem.
41,
Elena Ionescu
x
49
Ecaterina Vasiliu
,„ litere.

43

DI.

44 D-ra
4%,
Lista Avo. 5
46 Dl.
41 D-ra
48 D-ra
49 DL.

C. V. Praja, Protesor
Virginia Boldescu,
Maria Gheor ghiu,
încred. D-lui Al.
AL. Valeriu
Eva Arghir, stud.
Elena Pâm
,
Teohari Antoneseu

.

stud. litere
„
Valeriu (las)
litere
Prof. la Univers.

9

pasa

tata

"'Lomuleseu Profesor (Buzeu)
Gr. Iliescu Stud. st, nat,
M. Jackota
litere
Maria Botez
CC. Idriceanu
Vasile Goraş
V. Stănescu
Ge. 'Theodoru
Ida Ressu
Const. Ionescu,
Alex. G. Hinna Consilier la curtea
de Apel din Iaşi.
a

aaa

DUO,
Dl
„
52
„
53 D-ra
dt DL.
59
„+
56
„
51
„
58 D-ra
59 Dl.
60
„

Lista No. 7 încredințată D-iii AL. Valeriu (aşi)
61

62

Dl.

Grig. Lohan

* stud. litere

D-ra Natalia Grigoriu

n

n

63
Lucia Apostoliu
»
»
n
64
„Lucia Herovanu
65
„Maria Carp licenţiată în filosofie
66
„
P.I. Nicoleanu Stud. în drept
i
„
D. Carp Stud. în drept
53
1. Gheorghiţă Stud. în litere
69 D-na Maria Ghioculescu Profesoară
10
Onorina Pogonat stnd. litere
îl
„Valeria Villara Stud. litere
12 Dl. AM. Russu
o
»
13»
'L. Berescu Profesor de Gimnastică
14
N. Cernescu stud. litere.
15
„
0. SS. Codreanu Profesor (Caracal)
Liste No. 14 încredințată D-lui 1. Mitru (laşi)
„16 Biblioteca Şe. Normale „V. Lupu”
îi Dl. 1. Mitru
Proteşor la Şc. Normală
1Ș
„1. Giuresen
19
„
N. Răileanu
n

n

SD.
ȘI
.
S2
.
S3
.„
Si

S5

Gh. Ghibănescu Prof. la Şe. Norm.
N. Pivniceriu
D. Cădere
.
2
-C. Georgescu
a
DD. Dimitrescu
,
a

3

V. Agapi

-

2

-

Vista Ao. 81 încredințată D-nei Mavia Ştefănescu
(19. Neaanţur)

86 D-na Maria George Ștefănescu, Institut.
Lista No. 59 încredințată D-lui C. Rimniceanu
(Birlad)
ST Dl. G. Constantinescu-Rimniceanu, Profes.
S5 „ G. D. Neştian
39 „ G. 'Pinteseu

9%,

91
92
9%
94

Din I. Gimuş

„
,
„
„

C. Drouhet
Ștefan Dobrescu
Al. Fotino
A. acobeanu

Lista o. 20 încredințată D-lui A]. Valeriu (lași)
95

„

96

Dl.

D-ra Alice
Cristea

L. Eraclide, stud. litere

A. Dima,

Profesor

9
„ Al. Ciocan, stud. Matem.
93 D-na Ella Negruzzi- -Beldiman, Profesoară
9

DI.

100

101

102

Simionescu,

Profesor

la Univers.

]. Silvestru, stnd. litere

„

E. Briul, Profesor

C.I. Ștefănescu, stud: litere

103.
1. Vasilescu,
104
.„ State Dragomir, Profesor
105 Preot V. Ionescu, stud. litere
Lista No. 49 încredințată D-lui B. Lorgulescu
(Buzeu)
"

A
106 DL. B. Iorgulescu
101 :„ D. Costinescu
105 „ C. Leonescu
109.
Flor Constantinescu, Instit.
Lista No, 6) încr. D-luiN. Alexandrescu (Dulcea)
110 Dl. Spiridon Popescu Profesor
111
„
GG. Iuga
112
.„
N. Alexandrescu
113
„A. Tonescu
114
„Nicolae TD. Neagu

115

, Const. Moisil

116
.
D. Timuş
117 D-na Ecaterina Luca
115
„Anastasia Munteanu
119
.„
CC. Ladico
”
120
DI. Mihail N. Spacovici
121. D-ra Eugenia N. Stefănesen
122. Dl. D. Vasilescu
123.
„ AL. Cimbru .
124.
„ E. 1. Dinescu
|
Lista No.29 încred. D. P, Girboviceanu (Bucur)
125 DL. P. Girboviceanu Profesor
126 Biblioteca Şe Normale
121
.
Şcolarilor -.
125 DLP. Dulfu

Lista No. 35 încred. D-lui Căzăneseu (Craiova)
129 Dl. Gr. Căzânescu, Profesor
130
- Ion B. Miulescu
131.
Jules Javet
2
182
N. Popescu Gorgota Profesor
133

„

134
135

„ R. Corvin
. IL. Sarehezianu

Ilie

Constantinescu

>

»
a

12
136
13

„
„

C. V. Pavelescu, Profesor
Ştef. M. Constantinescu, funcţionar la
Banca

138
„ 1. Gorânescu Profesor
139
„ G. Fotino
Lista No. “7 încred. D-lui 1. 'Luea
140 DL. Ion Pinzariu Profesor
141

„

Ioan

142
143
144

„
„
,

loan rea
e
,
Vasile Dimitvescu,
Ion C. Stetănescu -

Listu

Luca

(Cimpulung)

2

No.

79 încred.
î
D-lui N. Răutu
Dl.
N. Răutu Profesor

145

Naţională

(Botoşani)

N. Giurgea
146
n
»
14î , N. Ionescu
a
145
„ 1. Bucovineanu „
149
, 1. Vasileu
150
,„ AL. Rocneanu
».
151
„ V. Gheorghiu
„.
152
„ N. lavu Ivescu ,
153,
M. Dimitrescu
154
„. C. Ficșinescu Revizor şcolar
15
„1. Alexandrescu Institutor
i
“156
„ 1. Popovici Cerchez ,
"
151
Gh. Petrescu
158 „ Gh. Perieţeanu. Farmacist
159
„ Gh. Popovici magistrat
Lista No. 71 încred. D-lui 6. Burghele (Dorooi)
160 D-r R. Crimer
161
Dl. &. G. Burghele, advocat

162

,

163

,

164

,

»

r

>

»

n

»

83
Lista No.:40 încred. D-lui N. Dimitrescu (Piteşti)
165 DI. N. 1. Apostolescu
166

%

"I. Berescu

16,
V. Mindru
168
. D. Dimu
169
„ M. I. Căpreseu
110,
N. Lmpescu
IU
„ N. G. Dimitrescu
Lista No, 51 încred D-lui N. Motăş (Vaslui)
172 Dl. D. Ghimpa, profesor
Iî3
„N. Motăş
»
Lista No. 39 incred. D-rei Marg. Miller Verghy
(Bucureşti)
174 Biblioteca Asilului Elena Doamna
175 D-ra M. Miller Verghy
176,
Elena Tomescu
Lista No. 42 încred. D-lui Steuveanu (Graiora)
li?

DI.

M. Steureanu

1 Ş > Naquet
119
. M. Metzulescu
150 „ C. Fortunescu Ni.
ISL „ Dumitru Constantinescu
152 „ 'Th. Popescu
153
Indiscifrabil
154
, Vasile Mihailescu.
185
„ G. Staiculescu 156,
Imdiscifrabil
157,
V. Ghiocioiu
158
,„ S. Spulbereanu |
159 „ Const. G. Stravolea

199

191,

„

P. Basil

Stef. Ioanide, Institutor

14
Liste Ao, 21 încred: D-lui AL. Valeriu (laşi)
192
DI. IL. Mitescu, Profesor
193
D-ra Natalia Şandru, Stud. Litere
194+ Dl. V. Negruzzi, Profesor de gimnastică
195
Preot. D. Popa, Profesor

196

Dl.

George

Institutor

(Tirgu-Neamţ.)
învățător (VinătoriiNeamţului)
C. Possa, Iustitutor

197

„Gr.

195

„

199

Cosmovici,

Popescu,

D-ia Sofia Schvartz, Stud. Litere

200 Dl. IL. Constantinescu, Profesor la liceii
Lista No. 48 încred. D-lui C.A. Teodor (Buzeu)
„204
DL. D. Popescu, Profesor
209
„
C.A.Teodor
,

203

.„

N. Adam

204
205

„

G. Bobeş
Al Dem.

a

-

Serădeanu

Lista No. 70 încredințată D-lui G.

296
Dl.
207
,„
208
,„
209
,„
Lista No. 76

210

Profesor
Paseu (Dorohoi)

P. Munteanu, Profesor
G. Aramescu
»
G. Pascu
E. Procopovici
„
încrad. D-lui Em. Istrati (Piatra-N.)

DL. G. Manoliu, Profesor

911
„ Alex. Zaharia
„i
Lista No. 50 încred. D-lui V. Stanciu (Calarași)
912 DI. A. Cetăţianu,
Profesor
213
, R. Dobrescu
„ (Bucureşti)
214
,„ V. V. Stanciu
pp
215
Diacon D. Dobre
»
216
„ Dem. M. Popescu
„,
217
„ Const. [. Becescu
„,
2185 „ N. 'ȚTopescu, Institutor

15

Lista No. 77 încredințată D-lui |. Filip (Piatra-X.)

DL.1. Filip

Lista

D-lui C. Rigu (Ploești)

Dl. Teremia Vlădescu,
Dima

$2

încredințată

.

ȘI

a.
3

C. Riu
I. Bassarabescu
Pană Popescu
Sabin Pison
D. Dan
M. Ialomiţeanu

P

Profesor
'la liceii
3

-.

Niculescu

3

3
3
3
3

-,

za a

Gr.

3

3

Eftimie

G. Stroiescu

o.

Institutor

I. C. Popescu

3

3

»

3

220
921
929
223
224
225
226
291
228
229
230

a

219

Lista No. Zi încredințată

n

7

D-lui

$. Bodnăreseu

(Pomirla)

2

Benedict 'Micamis
Silviu Putileanu
Lazăr Lazea

P. Dupu

as

Gh. Gheorghiu

Lista Ao. 68 încredințată

231

Profesor

za

3

3

3

Dl. $. Bodnărescu,

a

231
232
233
234
235
236

2

D-lui

A. Popescu
(Brăila)

DI. At. Popescu,
Profesor
0. Guşăilă
n
n
R. S. Corbu
n
n
Gh. Petrescu
bi
P
Procopiu
li
n
Gr. Arghirescu
n
Chr. Șerbănescu
»
?
Lista Ao. 37 încredințată D-lui Moisil (1 Jin)
244 D-na Caţiana Bobancu

938
239
240
21
„942
248

„D

_16_
245 DIN. Crisbăşan
240,
Te Moisil
241
„ Pr. Ion Mălăeseu
Lista Ao. 54 încred. D-lui Patraşeanu

(Dacă)

248 D-na Felicia Radu
249 Dl. D. Patraşeanu, Profesor
250 D-na Cornelia V. Morţun, Iustitutoare

251

„

Neli [. Cornea

|

252
„ H. Morţun, Dir. şe. Profesionale
253 D-na Eugenia Dimitriu, Institutoare

954

Lista

Dl. Leon Scărlătescu, Profesor

Ao.

Î6;

955 Dl.
250
551
„
955 ,
259
„
Lista No.
»

încredințată

lescu

D-lui

(C. Lung)

Ilarion-Veleu-

Il. Velculescu
Gh. Lupescu
P. Dragonirescu
"Loma Dicescu
0. Cernescu
5f; încredințată D-nei Nat.

Drouhet

(Birlad)

200 D-na Natalia Drouhet
901
, Ecaterina Rociu
262 D-ra Maria C. Bottez
203 Dl. P. V. Vasilcu
Lista

Ao.

41

încredințată

D-lui

”

X.

Cantuniari

(Craiora)
264 DI. N. Cantuniari
205 D-na Ecat. Bălăcescu, Institutoare
266 Dl. Edm. Vincenz, Profesor

261

2605
269

,„

Stam.

„

Comercială
Ernest Arnold, Director
Alex. Frateşiu

.

Dobrovicescu,

Profesor la Şe.
de Institut

11
20
„ D.G. Pantea
21
„ Bobei, Iustitutor
272 'Voma, Gelculescu, Instituto
Lista No. 17 încredințată D-nei Stamati
213 D-na Maria Stamati

Inscriși prin

(luși)

scrisori

214 DI. 1. Grigoriu, telegrafist, Gara Buhăeşti
25,
CA. Gheorghiu Invăţător (Tecuci)
Lista No.

23 încredințată I-nei Calypso Bottez
(Botoșani)
216 D-na Calypso Corneliu Botez, Profesoară Di
„ Aglae LL, "Teodor
Lista Ao. (i încredințată D-lui V. Nulubei (uşi)
215 DI. Gr. Dărjovanu, Profesor
29,
CV. Baţureanu. Tustitutor

250

„

281
„
Lista Xo.
282 Dl.
983 ..
254 „

255

256

„

Lista

o.

:

Em. Călinescu, Profesor

C. Demetrescu (Bucureşti)
,
69 încredințată D-lui Guliotti (Brăila)
1. Giuliotti
G. Budu I0n Anuşea

"1. Brătescu

D. 1. Dogaru
73 încredințată

D-lui

|

231
285
289
290

Dl. [. Panaitescu, Profesor
„ H. Pantazi
,„ G. Goreiu
„1. Coman

Panaitescu

(Ducu ești)

i

1$

Liste Ao.

291
292

293

36 încredințată D-iui V. Chiriac
(I.Sererin)

DI. E. Escoutiier, Profesor
,

St. 0. Nanul

Biblioteca liceului

994 Dl. C. Armaşu
295 D-na Sevasta Vasilescu
296 Dl. D. Mateescu
297
„ V. Chiriac

293

„

'T. Costescu

Lista No. 57 încred. D-lui V. Simionov
299 DL. V. Simionov

„Liste Ao.66 încred. D-lui Gh. Rişeanu
300.

Biblioteca

301 Dl.
-302
303
„
304
„
305
„
306,
307,
3085
»
n

(Birlad)

(R.-Sarat)

Gimnaziului

Se. Demetrescu, Profesor
Fr. Heytanec
Gh. Răşeanu
Gh. Niculescu, Institutor
D. Dicescu
.
'Th. Şumea
"Ph. Sotirescu
]. Enescu
n

Lista Xo. 34 încred. D-lui ÎL. Brătilă (Bucureşti)
309 DI. N. Pandele, Profesor la Şe. Comere.

310

„

M. Brătilă

»

+

SI
A. Pretoria
3
.
Lista Ao. 12 încredințată D-nci Kernbach

„312

(ași)

D-na Victoria C. Botez Institutoare

313
„
Elena ]. Russu
.
_Bl4
„
A. Conta-Kernbach Profesoară
Lista Ao. 11 încred. D-rei Elena Buzne (laşi)

315

D-ra Elena Buznea, Profesoară
.

BIO
.
Aristia Gh. Constantinescu, Prof.
SIT
Laura Em. Constantinescu
Lista No. 22 încredințată D-lui Gh. Lascar (laşi)

318

Dl. Gh. Lascar, Profesor

Lista No. 53 încred. D-lui Radoveanu

(Birlad)

319 Econom I. Artenie, Profesor
320 DI. Constantin Vorobchievici Profesor
321
. Gr. Patriciu
ip
522
Radu G. Radoveanu :
»
Listu No. 8 încredințată D-lui L. Costin (aşi)
323 Dl. V. Bordeianu, Stud. litere |
324
, 1. Costin, Profesor
|

320»

326

.„

327

„

323

,

Stupcanu, Stud. litere
Fedeleş

-

-

A. Frunză, Profesor
1. Botez

Dă

Lista No. 35 încredințată D-lui A. Valeriu (lasi)
329
330
331
332
333

Dl. C. 1. Stefănescu, Profesor (Pomirla)
„PP. Popescu, Profesor (laşi)
„ 0. Damian, Stud. litere
D-ra F. Goldstein Stud. litere
Constanţa Diamandescu Stud. litere

335
330

DI. Const. Dobrea,
D-na Ecat. Veleiu

334

Lista

337
533
339

D-na Eleonora Neagu

N. 58

încred.

D-hi

Nadovici

DI. 1. M. Radovici. Profesor
, D. Pamfil
»
G. I. Baboeanu
?
7

340,
34
342,

»

Pi
„x

»

2

(Focşani)

Const..M, Vasilescu, Institutor
Simeon Crainic,
9
Const, |, Lupu, Profesor

.

Ad

Grig.

Diaconescu,

lustitutor

344 D-na Elena Crăciunescu, Institutuare
Liste No. SS. încred D-lui Radovici (Focşeani)
345

346
-

Locotenent-Ion

Căpitan

Nestor (Focsani)

Ion I. 'Thomescu

(I“oeşaui)

„Îdaos la lista No. (i încredințată D-lic Rişeanu
(R.-Sarat)
347 Preot D. Popescu
348 D-na A. Petrescu
319 D-na Aurelia Constantinescu

Lista o. 72 încred. D-lui IL. P.Darie (Botoşani)
350
Dl.
351
„
392.
353
,
354
3
Liste Ao. SY
305 Preot

PD

ereu

eerror

VERIFICAT

1987

D. Monastireanu, Institutor
Gh Novleanu
Sa
Ge. Goilav
>
NC. Ursoiu
1. Popovici
|
înercd. D-lui C.I. Botez, steulcut (laşi)
greco-catolic I. Vancai stud. în litere
"

