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„. PARTEA II.

ISTORIA PEDAGOGIEI MODERNE
CURS ȚINUT LA UNIVERSITATEA DIN IAȘI
"IN ANUL ŞCOLAR 1900—301.
(URMARE)

Prelegerea V,
CULTURA

ROMÎNEASCĂ PÎNĂ ÎN SECOLUL
1. VECIIIMEA ŞCOLILOR SLAVONE,

xY Ilea.

1, Comparată cu strălucirea cipuri occidentale, vieața
poporului nostru în Evul mediă pare: fără importanță. E o
iluzie pe care o combate pornirea subiectivă a slăvirii tre-

cutului propriii, şi convingerea în valoarea “Gbiectivă. a. is
toriei noastre pentru construirea lumii istoriceăiniversale,
II. Argumente pentru întemeiarea obiectivă a, „dreptului
de

a considera

vieața

poporului nostru ca parte impojtantă

a istoriei universale şi de a privi lumea istorică, î geriere,
din punctul ei de vedere, ca centru firesc.
III. În Răsărit ca și în Apus, biserica

ocrotind înce-

puturile instituţiilor -de instrucţie și educație. Solidaritatea
istorică a neamului nostru dusă pînă Ia - creştinismul - latin
în ținuturile dunărene; cu serviciul bisericesc și cu școli înîn
limba maternă, adică latină.

IV, După colonizare, lupta de închegare a “neamialut TOminesc prin asimilărea popoarelor găsite sai "aduse în
Dacia. Legionarul roman. Legiunea XIII-a gemina.
" V. Situaţia de. azi a: poporului romîn. cu privire la asi-

milarea elementelor: străine din sînul săi. . ....
:.
- VI. După retragerea legiunii romane peste. Dunăre; 10cuitorii romani, rămași în
i , Dacia, la căminurile lor, ca £.0z or romina.

VII. Poporul romîn, părăsit de statul, roman, în luptă cu
barbarii, Portretul Zuunifor,.
* :
a

rr
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VIII. Romiînii în munţi. Perderile şi foloasele culturale,
rezultate din felul vieţii de păstori în munți. Unitatea na-

ţională. Deosebiri
barbare în Apus

între

gradul de violență

al invaziilor

şi în Răsărit.

IX. Szavii. Portretul lor fizic și psihologic, Efectele conviețuirii lor cu Rominii.
X. Întinderea geografică și omogeneitatea elementului romanic în părţile Carpaţilor, Dunării şi Balcanilor, înainte de
venirea Slavilor. Despărțirea Romiînilor în trei ramuri, prin
aşezarea Bulgarilor în mijlocul lor.
XI. Primele așezăminte ale Rominilor după coborirea lor

din munți, împreună cu Slavii. Voevodatele. Creştinarea la

Romini. Creștinismul vechii latin şi creștinismul slavon, în
limbă. Limba slavonă în biserica creștină romînească.
- XII.

Limba

slavă

declarată limbă sacră, alăturea

cu limba

elină şi latină, în locul celci ebraice. Dogma trilinguistă. Ce

era latineasca aiurea în cultul bisericesc, era slavona
la noi.

Il.

„Ochii, ce aă privit-o clipă direct lumina soarel
uj,

văd

întuneric împrejurul lor, cînd se întorc
spre pă-

mint. Orbiţi de strălucirea vieții apusene,
să nune

așteptăm a găsi fenomene uimitoare în
cultura Tominească din Evul medii. Nu vom
avea nici de

studiat organizarea și activitatea universități
i. rominești,

pe

acele

vremuri,

nici

de

măsurat

istețimea

filosofică a vr'unui 7nostas D'AQUINO
Ori DUNS SCOTUS.
Natura ne desfăşoară, în faldurile
frumosului ei
nesfirşit, privelişti fermecătoare
, cu toată varietatea
înfățișării lor externe, De la măreţia
impunătoare
a munţilor uriași, cu Prăpăstioasele
lor

adincimă
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ameţitoare, pînă la grațioasele coline, cu elegantele
lor ondulații de văi și vilcele zimbitoare, şi pină
la odihnitoarea liniște echilibrată a cimpiilor întinse,
cîte tonuri de frumusețe neîntrecută în concertul
etern al armoniilor naturei! Și fie-care ton cu farmecul neînlocuibil al muzicei sale particulare.
Tot astfel şi în lumea spiritului.
câru£ spune foarte bine:
Greiff nur hincin îns volle Menschenlcbeu |
Ein jeder lebes, ni:ht vielen îst bekanul,
Und vo îhr's pack, da ist înteressaut 1).
Da, ori-unde adincești vieața omenească, labirintul
ispititor al sufletului te uimeşte și te interesează.
Dar cînd e vorba de vieaţa unui popor, și acel popor alcătueşte substanța culturală din care s'a dezvoltat propriul tăă suflet, amintirile întimplărilor, ale
suferinților, aspirațiilor și luptelor strămoșești îţi
apar cu nimbul sfint al pietății unor echouri tai- nice, venite din propria ta .vieață uitată, din o vieaţă
ale cărei întunecimi ascund în inconștient rădăcinele misterioase ce întrețin şi unesc sufletele noa„stre de azi. Glasurile stinse, abia șoptite, ale trecutului. celui mai depărtat.se ascultă cu evlavioasă
atenție, cind deslușim în ele povestea, fie cit de
_ fragmentară, a vieții neamului nostru. Şi ori-cit de
indiferente s'ar părea istoricului, care privește de
sus mişcarea progresivă a ideilor în omenire, pe noi
3) Faust,

Vorspiel

auf dem

Theater.
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supranaturală,

căcr:

ne

gă-

sim. în ele ca parte din tot. Și, pătrunzind mat adinc
înlănțuirea cauzală a rostului lor în lume, ne simțim în drept să atragem atenţia istoricului universal
asupra însemnătății lor.chiar în mersul 'total al omenirii, nu spre a legitima fireasca noastră pornire
către slăvirea lor, ci sprea împlio ni.
lacună și a înlătura o inadvertență in construirea obiectivă a lumii
istorice.

Ni

IL
|
|
Despre dreptul nostru subiectiv de a considera

faptele istoriei “noastre în mărirea ce le-o dă
perspectiva lor naturală, am spus-o aiurea:
1)
Ori-ce

mea

poporare

istorică

din

dreptul

punctul

să privească

săi

lu-

de vedere.

Sar părea că principiul, de sine
înțeles cind e
formulat, exprimă o: procedare
inevitabilă a spiritului

omenesc.

Ori-ce. om 2

poate

să nu privească lumea din punctul săă de
vedere; ori-ce popor
14 poate să privească evenimentele
istorice din alt
punct de

vedere decit din al intereselor lui.

Aceasta e absolut

adevărat,

însă,

-

numai în teorie
abstractă, și pentru popoarele
ajunse la maturitate
intelectuală și . culturală, Copilul,
:
națiune, vede, de regulă, lucrur fie el individ sai
ile. prin ochii altora.
Noi am văzut, pină
mai. ieri,

ia universală prin
ochii Francezilor sai Germanilistor
or. Si mi se pare:că

tot aşa o mai privim înc
1) Pref
C aţa
ŢI secundară.

dela Zsforfa

și astăzi,

:

-

£ datul Aediă, pent
ru CI
A
aie

-
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-. Vitaţi-vă” la cărţile noastre- de școală. Ele se es:tind asupra evenimentelor ce interesează, în prima
linie, pe Francezi saii pe Germani. Francezii și Germanii şi-au scris cărţile istorice pentru zi, și spre
a orienta tinerile /or generaţii în cercul lumil istorice, cari se raportează,

mai întiiii de toate, la viaţa

e
națiunii for.
"“NIGTOR DORUY,în: Petite histoire du moyen âge

(p. 133), spune că la mijlocul Evului mediii sînt
- numai trei fapte interesante: Cruciatele, lupta papilorcu imperiul şi rivalitatea dintre Franța şi Anglia,
“cari, pină în '1328, își dispută provinciile, şi pină

în

1453

chiar coroana»

«Le reste de

IEurope,

adaugă el, vit dans Lisolement et lobscuritâ.>.
" Dar, în acea «isolare şi obscuritate», noi
vedem, aci în răsărit, fapte capitale, tot așa de interesante, din punctul de vedere al vieţii noastre
naţionale, ca și rivalitatea Franţei cu Anglia, pentru
-.
aceste două naţiuni. -.
- “In acea <isolare şi obscuritate» se ridică
imperiul romino-bulgar, care sa. măsurat cu doă
f răpus, pe
imperii: bizantin și latin, şi mai—malea
cel dintiiă în aplausele marelui papă. Inocențiii al
i
III; pe cel d-al doilea, în ciuda: lui.
- În acea cisolare și obscuritate» sepune te
melia statelor române și se începe, între ele şi Ungaria, o rivalitate, tot așa de interesantă, pentru
noi, ca și rivalitatea dintre Franţa și Anglia pen-

tru Francezi.

i

:

Ma

In acea cisolare'și:obscuritate» “apare în
răsăritul Europei înspăimiîntătoarea semi-lună, care
trimite fiori de groază pînă în adincul Apusului. Şi
poporul

nostru

celelalte popoare

are mîndria

că

atunci,

alăturea. cu

mici dintre Balcani și. Carpaţi,.și

12
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de

«stilp al lumet
,

Și cu braţul lui armat
Pasul soartei Pa

schimbat.

Dar ce-i pasă istoricului francez de faptele glorioase şi de luptele pe viață și pe moarte ale unui
mic popor dela Dunăre, perdut în răsăritul Europei?

Pentru el. nol trăim în cisolare şi obscuritate»,
fiind-că viaţa noastră n'are nici o influență și n'aduce
nici-o

lumină

asupra

lui săii.
”
Dar noă ce ne

şi ale lui Sigebezz

vieţii

și

destinelor

poporu:

pasă de: incurcăturile lui “Pilperic
cu

niște

femei

ca

Fyedeguuda,

Carisvinta și Bruneho, cari pricinuesc atitea omoruri
și provoacă resbele între Franci? Aleg numai un

exemplu. Dacă un istoric francez insistă, cu nume
proprii, asupra acestor întîmplări, lucrul se explică

și se justifică. ET scriu istoria din punctul de vedere
al intereselor vieții lor naţionale. Ceea-ce nu
se
justifică, însă, este că și noi o scriem tot așa, adică
o
prescriem, traducînd cărţile streineîn limba
noastră.
N-ar

mai

răminea,

spre

a complecta

procedar

ea,
decit să traducem și viaza for în viața
noastră.
Pe noi, ne interesează mai întîiă noi,
şi mediul
istor.c înconjurător, vecinii noştrii.
<A cunoaște,
seste a putea», zicea au. coure. Maxima
filosofului
francez se aplică la universul istoric,
ca şi la cel

fizic; la omul-individ, ca şi la popoare.

-

Ă

Nu numat o considerație
subEiectiv- națională, dar
și una de natură obiectiv-i
storică ne îndreptățește
a proceda altfel,
Orientul e marea scenă
istorică unde se in-

.
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cepe, se sfirșeşte și se manifestă, în splendoarea |
ei, viața societăţilor din Evul medii.
In adevăr. Ce eveniment provoacă plămădirea Evului mediu?

Năvălirea barbarilor,

cari dărimă Im-

periul Roman de Apus şi servește de ferment social reconstitutiv al unei lumi! noul.
Ce eveniment determină încheierea Evului medii? Sfărămarea celel-lalte jumătăți a Imperiului
Roman, prin năvălirea Turcilor în Europa și luarea Constantinopolel.
Şi în ce se manifestă, pînă în adincimea lui,
principiul de viață al societății medievale? In cruciate, cari ridică "'miide oameni, din toate straturile sociale și din toate ţările creştine, spre a-i duce
în Asia, ca să scape Ierusalimul și locurile sfinte
din miinele Musulmanilor.
Dar aceste trei evenimente capitale, hotăritoare
pentru viaţa omenirii din Evul medii, unde s'aii
petrecut?

Şi toate

Nu

î2

trele

Orienz?

vin

|

în atingere

directă cu viața

poporului nostru.
Barbarii pe noi ne calcă întil,

Mulţi din cruciați irec şi lasă urme de trecerea
lor, cel puţin

în peninsula balcanică : soarta primei

părți a espediției I și soarta cruciatei a 1V, mai
ales, s'a decis de poporul romîn din Balcani și de
aliații lui, Bulgarii și Slavii.
Şi apoi, cînd e vorba de urgia, care pune capăt
imperiului bizantin —de Turci
— unde se petrec:

grozavele lupte desperate cu năvala lor cotropitoare?
Unde

întimpină

ei stavila cea mai

?
neinfrinatăNu

in Orient? Nu la Dunăre şi în țările noastre?
- Am fi îndemnați, prin urmare, chiar de cursul
evenimentelor, să mutăm centrul de gravitate şi
punctul de vedere din apus în răsărir, spre a privi
şi studia

viața omenirii

din Evul

medii.

-

i
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n'ar
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fi avut

să

se

mîndrească de loc cu strălucirea ce s'a răsfrint
asupra lumii întregi şi din care ne-am luminat și
noi, dacă n'ar fi avut, pentru dezvoltarea ei, răgazul cîștigat, în mare parte, prin luptele noastre desperate, la porțile Europei,în contra valurilor nesfirşite de cotropitori.
Nu cerem, pe temeiul acestui argument, un loc

mai de seamă în istoria culturii europene,
pentru timpurile cînd menirea noastră era să
apărăm
cultura lumii, iar nu s'o facem. Dar e firesc
lucru,
ca, cel puţin pe noi, ceva mai mult decit
simpla curio-

zitate științifică să ne îndemne a căuta urmele
cele
mai vechi ale manifestărilor vieții noastre, sufletești,
fie cît de :modeste. Și o cultură oare care tot
am avut

şi noi chiar, pe

acele vremuri viscoloase, cînd sufla

cu turbare vijelia sălbatică a invaziilor
barbare.
III,

Să recunoaștem și aici principiul con
statatîn Eu:
ropa catolică. Biserica a fost
carea dezvoltat și
ocrotit

primele

instrucție
Inainte
trei sute
în părțile
creștine.

putem

începuturi

de

instit

uții,menite a aai

și educaţie,
chiar de desfacerea imp
eriului Roman,
de ani după colonizarea
Daciei, existat
acestea ale Imperiului Rom
an episcopate

Acesta

e un

punct

călăuzi, spre a induce

de

lumină,de care ne

că, din

punct de ve-

PRELEG.. V.' CULTORA

"ROMÎNEASCĂ: PÎNĂ

ÎN

SEC,

XVI.

15.

dere cultural și școlar, aceeași stare de. lucruri se
găsea în răsărit ca în occident, Dacă eraii episcopate; a. trebuit negreșit: să fie şi biserici, uni cler, 1)
ca elemente constitutive ale .creștinismului
latin în ţinuturile dunărene. Serviciul bisericesc se
făcea natural în limba latină, „populaţia fiind
romană.
Pentru cetirea și facerea predicelor. bisericeşti at
fost alipite de sigur și aici, ca în Apus, rudimente
de școli pentru pregătirea clerului și a celor ce vor
să iasă din faza brută a omului incult. Nucleul cultural sa format astfel în jurul bisericei, din nevoia de a ceti, de a cînta în biserică.
Dar aceste scoti bisericestr, a căror existență ne-o
putem închipui încă înainte de secolul IV-lea, fac
ele parte din istoria culturii noastre? Fiinţa noastră
socială în aceste părți de cînd so datăm?
„Nu e vorba oare de însă-și viața noastră etnică
în. istoria populaţiei romane transplantate din alte
părți ale Imperiului în aceste ținuturi? Solidaritatea
istorică a neamului nostru nu merge oare în trecut
pînă în acele timpuri? Da, de sigur. A/oZ am ascultat
în secolul II-lea, III-lea, și mat ales în al IV-lea, ser:
viciul religios în biserică în limba maternă, care
era latina. Deosebirea dintre limba ce se citia în
- 1) Vezi discursul Episcopului MELCHISEDEC, ţinut cu 'ocazia
Serbării școlare din Iași, în 1885,

16

PARTEA

biserică

și limba 'care

[!, ISTORIA

se

PEDAGOGIEI

vorbia

în

MODERNE.

popor

nu era

atunci mai mare decit deosebirea dintre limba ce
se'scrie azi de literați și pe cea .care o „vorbeşte
azi poporulla ţară. Ba poate că astăzi contrastul
e mai mare și totuși nu putem spune că sîntdoă
limbi, literară și cea populară tot-deauna și în toate
părțile se deosebesc, dar deosebirea nu e așa de fundamentală, în cît să împedice înţelegerea reciprocă.
“IV.

Ce s'a întîmplat în urmă?
Privirea istorică se întunecă și nu mai

vedem

clar decit. fragmentar faze și epoce
întrerupte de
evenimente anticulturale. Nu se maj
poate : cons-

titui o istorie unitară și legată a cultur
ii.
|
Privim la ființa noastră etnică
încă înainte de
dezbinarea Imperiului Roman.
Știm că după-ce

<divul> TRAIAN ne-a adus
în
am îndurat atitea nenorociri,

vărsare

continuă

ani aproape.

se

născuse

Pină

deja.

de popoare
atunci

Legiunea

ce a ţinut 1000

poporul

timpul, pînă la ciocnirile mai
ziel barbarilor, să-și asimileze

în Dacia.

aceste locuri, unde
s'a început acea re-

13-a

romiîn

gemină

puternice

ca

de

atare

av usese
ale inva-

popoarele ce se aflaii

Afară de aceasta, populațiile
aduse din Galia, Spania, Italia și mai a les din
Părţile apropiate de nou
a
„provincie, din Panoonia, ]liria,
Dalmația și Asia mic
ă,

.
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a fost toată curat romană, saii cel puţin compusă
din elemente deja romanizate. Ai fost elementele
străine, trimise aici cu coloniştii, mai mult în scopul

|

de a se romaniza, precum Greci? din Asia mică,
cari nu-și uitaseră
cu totul limba cînd ati venit; tot
mai aveaii. nevoe de romanizare. Dela ei aii rămas
pină astăzi în limba rominească vorbele: dram,
martur, papură, tufă, strugure, teacă, etc, Pe-lingă

|
|
i
:

Grecii din Asia mică, se aflat între coloniști elemente zracico-ilirice, aduse din Dalmația, lliria, Pa-

Ei

i

570ŞO

i
|
d
îi

-

nonia, de pe coasta Mării Adriatice; precum şi elemente ce//ice aduse din Spania, Galia şi Britania.
Dar toate elementele neromane saii numai romanizate nu însemnat nimic la număr faţă cu mulțimea şi puterea elementului stăpînitor al Romani* lor. Şi, pe fie-ce an, numărul Romanilor adevărați
sporea, atrași de vestea despre bogăţiile minelor de
aur ascunse în munţii <fericitei Dacil>. Alerga care .
mai de care să se îmbogăţească din belșugul noei
provincii. Se dusese atunci vestea de Dacia, ca în
zilele noastre de California.
Potopul lumei romane trebuia să înnece ast-fel
în sinul săi elementele etnice străine, fie ele aduse,

fie localnice.

a

Ie

Dar factorul care a lucrat
- puternic la romanizarea provinciei a fost, pe-lingă populația civilă,
legionarul roman. Odată stabilită o legiune întrun

"i
:

loc, cu greii se.mai muta. Era.adusă acolo pentru
veci, lăsată să prinză rădăcini adinci, ca să dea ţinu-

p!

+

-

i

/
|

fr

Ur

DR
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tului caracter latin. Asta se și întîmpla, în cele din
urmă, vrind ne-vrînd; căci legionarul, fiind ţinut,
după lege, să servească în armată vre-o 25 de ani,

ce era să:facă el, adus de tinăr în ţară străină, de
unde ştia că n-o să mal plece? Căuta să se așeze
omul. ca la casa lui. Se însura cu o femeie din poporul țării cucerite
;. și fiind-că, după obiceii, copiil erati crescuţi de mici în lagăr, iată că limba
legionarilor, adică cea /aziză devenea cu încetul, pe
nesimţite și în mod firesc, limba populațiunii supuse.
A trebuit să: se întimple, sub AURELIAN, lucru
ne mai pomenit pină atunci, adică să se lepede
Romanii singuri, de bună voia lor, de o provincie
cucerită cu atita trudă și sînge, ca să părăsească
legiunea X7// gemina Dacia. Și tot stătuse, de cînd

a adus-o Traian în Dacia (106 d. Ch.) și.pină a
trecut-o Aurelian (270) peste Dunăre în Moesia,
destul, ca să romanizeze
simileze.

citeva generații, să le a-

V.

Să le asimileze!
la modă
mele

Intrebuințăm un cuvint prea

azi în luptele, sai,

noastre

naţionale

mai

bine,

din interiorul

în

proble-

Regatului,

Să

băgăm de seamă! Poporul ro mâîn, ca atare, eun
popor relativ tinăr, cu organizație recentă de
stat,

intrat nu de mult în curentul larg al vieței moderne
pe care caută să şi-o <asimileze».. Dar, tot-odată,
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mai căută 'saii, cel puțin crede că trebuie să caute
să-și <asimileze» .și elemente. etnice străine, adică
mai just: a element -etnic în adevăr şi hotărit
străin, cel evreii, element numeros și greii de mistuit, cu

sufletul

închis

hermetic

în

carapacea

de

piatră a legii și tradiţiilor, a obiceiurilor și crediriței
lor vechi, mai. vechi de cît Creștinismul.
Dar, dacă poporul roman și-a asimilat popoarele
celte,, dace,

trace,

etc,

secretul

puterei. lui “a: stat

în faptul că era un popor cu o cultură relativ superioară, mai veche, mal consolidată, mai. unitară.
Și orl-cînd vom vedea, în cursul istoriei, venind
față în faţă doă popoare, din cari unul cu o cul:
tură

mai

veche,

mai

unitară,

mai

consisentă,

cu

tradiții şi cu legi cîrmuitoare păstrate cu sfințenie
din moși-strămoși, să știm cu siguranță că.acesta
va fi poporul “cel tare, şi că în:contra lut lupta
celui-lalt va fi o luptă zădarnică, poate chiar peri:

" culoasă, pe cale de asimilare

1).

VL

"La retragerea legiunii romane XIII peste Dunăre
în Moesia, n'a plecat, firește, decit militarii şi func-

ționarii chemaţi și datori să. urmeze ordinului de
plecare. Ceilalţi coloniști ai rămas pela vetrele lor,
1) Vezi u. sr, CHAMBERLALY, În scrisoarea adresată Bezisfel

romîne şi retipărită în broșură sub titlul: Sfaturile unui
filosof englez în chestia Ovreilor din Rominia,
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întîmple-se ce s'o întimpla, hotăriţi să înfrunte cu
toţii necazurile și nevoile cari, ce e drept, se înmulțiaii și se grămădiai tot mai mult pe capul lor.
Dar

ce

era

să facă?

Îșt aveai aici tot rostul

vieţii,

aveai satele şi orașele lor, nu se mai simţiaii de
loc streini; din contră se simţiaii chiar acasă la

ei, vorbiaii cu toții aceiași
Trac,

Grec,

pînitoare,

mai

limbă. Ce fusese Dac,

Cel, etc. se asimilase cu mulţimea stăputernică

și mai

cultă, a Romanilor.

Dăduseră şi el ceva Romanilor din al lor; primiseră. însă dela dinşii mai mult: obiceiuri, legi,
limbă, deprinderi de trai. Şi, din contopirea acestor
elemente la un loc, pe fondul latin general și covirșitor, se plămădia treptat un singur popor, un
popor

noi, zoporul

român,

cu

conştiinţa

uni-

tăţii și a personalității sale hotărite.
De ce era să-și părăsească el căminurile părintești, împodobite cu atitea amintiri? De ce să-și
lase ei cimpul roditor, udat cu sudoarea frunții lor,
și pămîntul în care steteaă ascunse nu numai comor! materiale, mine de aur, dar alte comori si mai

scumpe inimei: moaștele părinţilor şi ale
atitea legături puternice și sfinte, cari ne
tele prinse de țara unde ne-am născut şi
Și apoi unde era să se ducă? Pentru
cotro

ar fi apucat,

împreună

ar fi fost în

străini.

copiilor,
ţin sudeam trăit?
ei, or-înSă

treacă

cu legiunile în Moesia? Dar tocmal acolo

bintuiaă dela o vreme mai cu furie cetele barbare

ale Gozilor. Ce fericire era să- -i aștepte acolo?
Să și
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lase ei căpătiiul sigur şi ogorul muncit și mult puţinul avut agonisit cu trudă, ca să încerce o soartă |
nesigură, ba chiar amenințătoare? 'Ar fi trebuit să
plece departe
de tot, în centrul mai adăpostit al
imperiului roman. Dar cu ce mijloace? Trebuia să
fie destul de bogați, toți, cu mult bănet și aur gră-

mădit în lăzi, ca să se simță gata de așa călătorie
lungă, în niște locuri ne.mal umblate de ef, unde
nu

stăpiniaii

nici o palmă

de pămînt.

Or fi fost, nu e vorbă, și ast-fel de bogătaşi, cari
or fi părăsit Dacia și s'or fi dus departe, în oraşele
mari ale împărăției, spre a se bucura de averile
adunate și a scăpa de vremile rele, cari începeai

să bată tot mai amarnic în Dacia. De aceştia s'or
fi găsit şi înainte chiar de Aurelian; cu cel mai
mare cuvint în timpul lui și după el. Dar greul poporului n'a putut și n'a voit să se dezlipească de
căminurile sale.
La una ca asta se și așteptaii, dealminteri, oamenil politici ai statului roman. Ştiai de mar nainte că legiunile și funcţionarii vor pleca, de voie
de nevoie: n'or să se împotrivească ei poruncei
împărătești. Dar marea mulțime de cetățeni romani?

Ce s'ar fi putut face cu dinșii? Cum să-i aducă?
Cum să-i părăsească la voia întîmplări? Grija aceasta ia împedicat demult „pe Romani să se de-,
pede de Dacia.
Inainte de Aurelian, îl venise și lui Adrian odată
ideia să retragă legiunile, să strice podul de peste
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Dunăre și să se lipsească de Dacia. Să se lipsească
de Dacia, era ușor de zis. Dar cum era să se lipsească de /ocuitorii romani, stabiliţi acolo?
De luat, nu-i putea lua ; să vină de bună voia lor,
nici nu era.de gindit. Şi greutatea asta. l-a făcut
să nu

se îndure

de Dacia.

Dacă asta li se părea oamenilor de stat și împăratului anevoie atunci, zece ani abia după cucerirea Daciei, ce să mai zicem dar după 170 de ani,
cind

populaţia romană

se

mai înmulţise, cind prin-

sese rădăcini adinci de tot, cînd bogăţia țării crescuse, cînd cetăţi înfloritoare se ridicaseră pretutin-

deni, împodobite cu clădiri încîntătoare şi cu monumente măreţe? Se prevedea cu siguranță că acestea vor fi perdute pentru împărăție, dacă s'orretrage

legiunile.

Dar nu mai era de răbdat. Statul roman era nevoit să facă jertfa asta dureroasă. Piarză-se o provincie

frumoasă

şi bogată, pentru

cucerirea

căreia

se. prăpădise atitea puteri și pentru

latinizarea că-

reia se

lume

adusese

atita

mulțime

numai imperiul să mai capete

de

romană,

puţină liniște, 1)

VII.
Rămas

roman,

în părțile

Dunării,

despărțit

de

tinărul popor romiîn, lipsit de apărare

3) Isforia

Evului

ded

de

1. GĂVĂXESCUL,

.

statul
ofi-

pag.:
25
>
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a avut

mai întiiti

de întimpinat ciocniri din partea. unui popor
ce îngrozise atit de mult poporul roman, din
Goţilor, cari şedeaii în partea de nord a
„Negre, de unde se repezeai, prădaii și se
ceaii repede la sălașurile lor improvizate.

O sută de
“ai

apărut

23

barbar
partea
Măriiîntor-

ani după-ce ne-ait părăsit legiunile,

în aceste

ţinuturi

fiorosul

popor al Z7z-

nilor, ce a trecut pe pămint ca o vijelie înspăiiintătoare.
Cu desăvirșire de altă viță decit popoarele Eu-ropei, de viţă. znongolică, lipsiţi de .ori-ce -pornire
către cultură şi de ori-ce dorință da ieși din
halul în care se găsiai, J/2277, cum se arătară în

pragul

Europei .(375: d. Ch.), -băgară

frică

de

moarte în inima tutulor, chiar în inima celor-lalte
popoare barbare,
Ce amintiri apăsătoare, ca un coşmar! Așa ființe
nu se mai văzuse pină atunci. Parcă nu erai oa:

meni. Mulţi îi luaă de Zracz. Unde aveai un corp
bondoc, scurt și gros, dar cu picioarele lungi, şi
un cap mare și un nas mare și pleoștit, şi niște
sprincene ridicate în sus pe frunte spre timple, şi
nişte ochi mici, duși în fundul capului. Cine-i în-

„tilnia, îngheţa de frică, numai văzindu-i aşa îmbrăcați, ca niște urși, în piei de animale sălbatice cu
blana în afară, și în picioare cu piei de țap, în mină
cu suliți și cu săgeți otrăvite. Puțin de te rănea cu.-

ele, erai perdut.

Mai pune că şi faptele lor eraă
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fioroase. Din. goana calului prindeaii omul cu arcanul. și îl ucideaii așa de geaba, fără nici o nevoe
şi mai repede de cît ai ucide un pui de găină. Şi
aveai și o vorbire glodoroasă, un graii răstit, ce
credeai că bolborăsesc numai a ceartă. Cind îl ve=

deat apoi mincind, îți venea să fugi în lume. Să
“mal. stea ei să facă focul, să-și frigă o bucată de
carne! Nici prin gind nu le trecea. Carnea o puneaă

ca

șaua

pe

cal, apoi

îacălecait

de

asupra ei;

și, după ce o băteaii ast-fel bine multă: vreme în
hopăitul călăriei, o mînca cu o lăcomie de lupi;
iarîn loc de legume, rodeaii rădăcinide plante sălbatice. N'aveai casă, n'aveait masă. Pe cal şedeaii,
pe cal mincai, pe cal dormiaii. Bagaj, prăzi, tot ce
aveati mai grei de purtat, le duceaii după ei în
care, unde ședeai femeile de torceai, cum or fi
tors şi ele, şi îngrijiai de copii. Carul era casa lor,
drept vorbind. Cutreeraii astfel din loc în loc, ca
un potop prăpăditor de uriţenie și de cruzime omenească. Pe unde treceaă, svîntaii.
,
Ne. putem închipui ce impresie ai făcut-ei asupra lumei, dacă un Got a trebuit să zică despre

ei: «Hunii sînt un soiit de oameni născuţi în mlăstini, mici, sfrijiți, îngrozitori.la vedere. Dacă mar
vorbi,

nici n'ai zice

că

sînt

oameni.»

Şi aceste lighioi au trecut mai

întîi pe aici, pe

la no, prin: Dacia | Ba încă și-aă aşezat cartierul în

“apropiere

de Dacia,

în

Panonia,

de

unde

se

_re-
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Şi ati stat:așa vre-o opt-zeci de ani 1)..
VIII.
Cind Goși:, ca «hoţii», se repeziati dela Marea
Neagră și prădaii și jefuiai provinciile romane din
apropiere; cînd copita calului hun culca la pămînt
iarba cîmpiilor dintre Dunăre și Carpaţi,și dintre
Carpaţi și Nistru ; cînd viscolul prăpăditor al barbarilor sufla a pustiă prin ţinuturile Daciei, ce
făceaii Daco-Romanii? ce făceaă Românii?

Ce era să facă niște bieți locuitori

pacinici și

muncitori, părăsiți de cîrmuire, părăsiți de armata,
care trecuse peste Dunăre să apere imperiul de

alte nevoi? Bogaţii de prin oraşe, unde lăcomiade
bani şi de prăzi a barbarilor atrăgea mai întii de
toate cetele jefuitoare, își luaseră care ce avusese
și plecaseră la adăpost în năuntrul: imperiului. Cei
cu mai puţină dare de mină și sătenii fugiai care
încotro

apuca,

Nicăieri însă nu.puteaă să se apere

mal sigur de potopul năvălitor, decit
munţilor şi în desimea pădurilor.
Sute de ani așteptară Rominii, în
paţilor, să treacă și să se potolească
urla mereii, după scurte întreruperi,

pe înălțimile
creierul Carvijelia, care
jos . în vale,

unde își lăsaseră căminurile părăsite, cu nădejdea
1) Ibid. pag. 31.
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să se întoarcă din

noi la ele .și să-și reia avutul și munca începută.
In acest răstimp uitară, negreșit, multe din cite
ştiuseră odată. Uitară așezămintele vieţii de stat
roman, cu care se deprinsese. Nu mai aveai revoie, între stîncele munţilor, nici de senat, nici de
. consul, nici de ceusor, nici de pafriczii, etc. Abia

își mai aducea aminte, ca prin vis, de împărat,
pe care-l pomeniră în basme; de veferan, soldat
legionar ieșit din oaste, din care făcură băzriz, nume
dat în urmă ori-cărul moșneag; de Jude, care le
împărţia dreptatea; de oma, cu care numiră mai

tirziă pe principe; de poză, care la Romanii păgini
săvirșia jertfele zeilor, iar la Romiînii creştini aduce
rugă

lui

D-zeii..Fără

o

cîirmuire. oare-care: (domn,

fără dreptate (/uaz) și fărăo

credință

(/opâ), nu

poate dura nici-o societate de oameni, orl-cit de
înapoiată,
7
_Romînii în munţi ai dat deci, în multe: privinţe,
îndărăt. In loc de a mai cultiva pămîntul, se apu-

cară de păstorie, o îndeletnicire

inferioară

plugă-

riei. Dar, de alta, par-că în tot răul ar fi şi un bine,
Starea de păstorie a poporului romîn
îl făcea,
vrind nevrînd, să cutreiere încoaci și încolo prin
munţi, să se întilnească mai des unii cu alții, să

se cunoască mai de aproape. Cu chipul acesta, ei
se asemuiră și mai mult între dinșii; şi,
cînd mai
tirziă, se vor revărsa la vale în cîm piile
mai liniștite,
orl-cit de departe s'or duce, unii într'o
parte, alţii

ae
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în alta, Romiînii vor avea aceiași limbă, aceleași .obiceiuri, se.vor înfătișa în graiul și portul lor ca fiind
acelaş

popor.

De

aceea

și

astă-zi

un

Basârabean

se înțelege şi se cunoaște ca frate cu un Bănățean,
un Muntean cu un Bucovinean, un Moldovean cu un

Transilvănean etc. Feriţi în munţi de contactul prea
intim

cu alte popoare,

Rominii păstrară

caracterul

mai curat 'al limbei strămoșești latine, introducînd
negreșit în graiit schimbări flexionale și sintactice,
la cari e supusă ori-ce limbă vie, și adăogind cuvinte noui pentru lucruri şi idei nout.
Numai un popor străin a venit și a trăit ma!
aproape de Romini, gonit și el tot.de furia altor

barbari, și îngăduit: de 'strămoșii

noștri

în

munţi

alăturea cu dinșii. Aceștia sînt S/aziz.
-

Şi în alte părți ale Europei aii căutat oamenii
scăpare în munţi dinaintea barbarilor. Așa, fraţii
noștri de peste Dunăre, se retraseră-în munții Hemului, Pindului, Rodopului. Tot în munți, fugi de
- năvălitorişi populaţia din Tirol şi din Retia.
Dar ce deosebire între năvălirile din alte părți,
din toată Europa, şi între cele ce ati căzut pe aceste locuri! P'acolo n'a ținut furia decit vre-o
200 de ani. La noi a bătut cu turbare uraganul
invazei o suie de and.
E
a
Acolo sosiaii barbarii obosiţi, sătut, mai domoliţi,

chiar mai îmblinziți. La noi veniai proaspeţi, sosind or din Miază-Noaptea Europei, or dela Ră-

cpr az
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sărit din Asia, lacomi, însetoşați de prăzi şi de
singe, năpustindu:se fioroși 'ca niște fiare sălbatice
flămînde. Şi noi trebuia să le ținem pept, pe unii
să-i mai întirziem, pe alţii să-i ma! potolim, pe alții
chiar să-i îmblinzim,
şi, cu timpul, să-l curățim de
spinil sălbăticiei și să-i civilizăm.
P'acolo, prin Europa

apuseană,

aii poposit numai

Germanii, Hunii, bunioară, abia s'a arătat, ait pră-.
dat şi ai fugit îndărăt tot spre Răsărit. Puși în
pragul de trecere al năvălirilor din Răsărit înspre
centrul Europei, noi am fost cei dintii bintuiți de
toate neamurile barbare; și, cînd torentul lor era
peste măsură de mare și de covirșitor, cînd nu puteam resfringe îndărăt năvala lor și nu puteam scăpa
ast-fel şi pe alții de necaz, cel puţin am știut să
scăpăm,

din mijlocul

ștesc scinteia
noastre spre

geniului

valurilor și din înnecul ob-

latin, încredinţată

inimelor

păstrare. Acea scînteie a licărit prin tu-

fișul brazilor, pe piscul munților, luptindu-se ca o candelă sfîntă cu bătaia vintului, pînă-ce a crescut trep-

tat și s'a răsleţit iar luminoasă peste întinsul frumoase Dacii. Sentinelă a latinităţii, națiunea noastră a stat aici neclintită ca stînca în furia valurilor.
Talazurile popoarelor sai spart spumegoase de
dinsa, aii trecut; și ea a rămas, par-că, spre a hotări

mai tirziă, din orient, cursul evenimenteler istorice,
Cu drept cuvint îi strigă entusiasmat poetul aLe„ XANDRI:

Să trăeşti, ostaș romane,
Stilp al lumei apusane!

at
a â-
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peptu-ţi ai oprit
crunt din Răsărit,
braţul tăă armat,
soartei l'ai schimbat!

Şi abia sîntem la începutul năvălirilor din țara
noastră, pe-cînd în Apus ele sînt pe sfirșit. Mai
avem de așteptat, afară de Gepizi
— cari ne-aii şi
sosit îndată după moartea lui Atila
— încă alți mulţi
oaspeţi neomenoși : pe Avari, pe Slavi, pe Bulgari,

pe Unguri,pe Tătari, pe Turci 2.
IX.

Nici Goţii, nici Gepizii, nici Avarii nu îndrăzniră
să urmărească pe Romini pînă în vizuinile munților.
Dar ce n'a putut. face curajul, a făcut frica.. Dela
o. vreme,

strămoșii

noștri se pomeniră că potecele

.

și coastele munților încep a fi urcate şi bătute, din
ce-in-ce mai mult, de un neam de oameni înalți
şi bine făcuţi, bălai la faţă, cu părul bătind în roșu.
Nu' semănaii mai cu nici unul din popoarele cari |
umblaă .forfota, cutreerind și cotropind ca niște

turbați țările bieților muncitori. Nu veniaii cu urlete şi chiote

de

războii, ca cetele

mongole,

gata

numal-decit-pe ceartă și pe pradă. Căutai și ei
liniște și adăpost, fugiaă şi ei de focul și de cruzimile Avarilor. Nu năvăliaii, ca să jefuiască şi să

supună. Indrăzniaii să urce munţii în ascunzăturile
1) sforia

Omenirii, Evul Medii de.

căvăxEscut,
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cari

scăpaseră

și strămoșii

noştrii.

Aceşti oameni erai S/aziz.
Romînii văzură că noii musafiri ai alt gind mai
Gepizii

omencs

decit

trăiască

şi el, cum

și

Avarii,

or putea,

și-i îngăduiră să

în munţi, alăturea

cu

dinşii. Mal băgară de seamă că sint blinzi, liniştiți, muncitori, și ca și dinșii primitori, ospitalieri ;
că sînt veseli, le place să cînte și să povestească,
şi că respectă femeile, m'aii năravuri urite, ca alți
barbari. Și. se vede că se învoiră astfel destul de
ă
bine unii cu alții, de oare-ce trăiră împreunmai
bine de șease sute de ant. Chiar după ce trecură
toate primejdiile şi se coborîră dela munți în cimpie,

nu se

mai

despărțiră.. Dar, drept vorbind, nici

n'avea ce să se mai despartă, că Slavilor le plăcuse. așa de mult cu Romiînii, în cit se făcuseră şi
ei Romîni. S'au legat, s'aă înrudit, s'aii contopit de
tot în neamul ospitalier, care primise să-i găzduiască
"1a nevoie. Din acest amestec, fireşte că și Romînii
ai luat multe dela Slavi: cuvinte, credinţe, eresuri.

Nici nu se putea altfel.
Din cauza caracterului lor blind și a firei lor vesele, a deprinderii lor la muncă și-a felului lor
ospitalier, Slavii ai slavizat mai pe toate popoarele
barbare,

cu

cari

aă trăit

împreună,

nu

numai

pe

cei de viță mongolică, precum au tost Bulgarii,
dar chiar une-ori pe cet de viță arică precum Gay

manii.

Numai cînd ati venit în contact cu elemen-
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tul roman și-aii perdut puterea lor de slavizare. În
contact cu Românii bunioară Slavii n'a putut
rezista; şi găsindu-se în fața unui element superior
mai de rasă şi mai tare decit dinșii, s'ati transformat
cu încetul și s'aii asimilat cu tovarășii lor de viață.
Cu-toate-că erai barbari, Slavii se indeletniceat
cu ocupaț
- pacinice,
ii

cu

industria

şi

mai

ales cu

agricultura. Rominii, cari mal se lăsaseră de agricultură cît stătură în munți, îndemnindu-se: acum
cu Slavii și dindu-se din noi la munca cimpului,
se serviră

chiar de

cuvintele

Slavilor

spre

a numi

multe lucruri. de ale agriculturei. Așa, în loc de
aratru, cum ziceai odată, întrebuințară vorba slavonă zlug. Tot dela ei luară cuvintele; grindeiă,
răzor,

brazdă,

etc.

IX.

Inainte de venirea Slavilor, nu se afla în peninsula. balcanică

altă populație

decît

romană saă ro-

manizată. Intre Romanii din Dacia traiană și cei din
„ imperii nu era altă despărțire decit Dunărea, Nici
un popor nu se pusese la mijloc între ei. Barbarii

Goţi, Huni, Avari veniseră, stătuseră ce stătuseră
p-a:ci, apoi trecuseră mai departe. Nu făcuseră sat

nici cu Rominil de dincoace, nici cu
colo de Dunăre.

Slavii, cînd

tul, s'aii stabilit de stabilit, dar nu
de

ei.

Elementul

cei de din-

se strecurară cu înce-

păsa

nimănul

romanic circula: prin massa

lor ca
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“prin o apă liniştită și mică, pe care o treci cu piciorul, fără să te, îneci, nici să te ţină în loc. Dacă
ar fi rămas lucrurile multă vreme așa, marea Ro:
manilor ar fi înghiţit pe a Slavilor și mai tirziă
toată peninsula Balcanică, împreună cu Dacia. traiană şi poate și mai departe, ar fi fost una, locuită
tot de

un

popor,

de

poporul

romîn.

Elementul roman din răsărit, despărţit de cel din
apus, mai cu seamă dela începutul secolului VI-lea,
se întindea nu numai în Moesia, ci și în Dalmația,
pe țărmul mări! Adriatice, pînă către Panonia. De
mai sus de porţile de fier și pînă la marea Neagră,
tot cursul

Dunării

era

împodobit

cu cetăți romane.

Atita importanță avea în statul roman populaţia
din această parte a imperiului, încît mulţi din împăraţii, cari ati domnit la Roma sai la Constantinopole, se trăgeaii dintr'iînsa. Aurelian, Constantin
cel Mare, Justinian, eraii din Moesia; Dioclețian din

Dalmaţia—și alţi.
Limba ce se vorbia de dinsa era tot una cu cea
vorbită în cîmpia și în virfurile Carpaţilor, și în deobșt e ecunoscută dovada ce se aduce despre aceasta.
Pe cind

Avarii

cutreiera

Moesia,

o

armată

impe-

„Tială voi să-i lovească lingă Balcani (în anul 679);
dar fu zădărnicită de un soldat, care strigă în gura
mare: <forua, forna fratre.> Armata, crezind că e
vrun.pericol neprevăzut înaintea ei, se întoarce si

o rupe la fugă. Dar soldatul nu strigase pentru armată, ci ca să atragă atenţia unui: camarad, care

mai ca cea vorbită Ja Carpaţi, Și tot așa ar firămas poate lucrurile pînă azi, dacă mar fi venit Bulgarii mongeolici,
Cind apărură Bulgarii în Moesia,: populaţia ro-.
mană

saii romanizată,. adică Rominii din partea lo-:

cului, cari pînă atunci se împăcaseră de bine de
rău cu Slavii, se retraseră cu grămada în munți:
unii spre sud, în munții Ba/canulul, Pindului, Te.
salie), Epirului, chiar pină la Atos, pină la Flada
și Pelopones;. iar alţii, spre nord, peste Dunăre, la
fraţii lor din Carpaţi.
De atunci se despărțiră Rominii din Dacia traiană de cei din sudul Dunării. Intre et se puseră
la mijloc Bulgarii, cari își întinseră stăpînirea del
Balcani spre nord, pînă peste Dunăre.
Astfel se născură

cele trei ramuri

de Romini în

răsăritul Europei: ce? din Dacia, cei din Macedonia și cei din Istria.
- Deși depărtați între ei, limba lor tot seamănă.
foarte mult; deosebirile dintre ele constituesc doar
niște dialecte ale aceleiași limbi, iar nu limbi deo-.
sebite. Vorba Francezilor din nord, nu se aseamănă .

mal mult cu a Francezilor din sud,
noastră cu a fraților din Macedonia.

decit vorba

neg

-

A na
I a aa

catirului ce ducea de căpăstru; Ze ora, Zorna fratre,
seamănă așa de mult cu cîntoarnă-te sai întoarce-te frate», cum se zice azi, la noi, după o.mie
trei sute și mai bine de ani, încît nu e nici-o îndoială că limba vorbită atunci la Balcani era toc-

mt a

era să-și pearză niște dăsagi căzuți de pe spinarea

TEA
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XI.

Rominii, coboriţi din munţi, începură să-și clădească din noi așezăminte în cimpie, ca să se poată
ocupa în regulă şi în tihnă cu agricultura. Cei rămaşi
încă în: munți urmară mai departe cu îndeletnicirile lor păstorești.
Ca or-ce societate de oameni cu porniri către
cultură, Rominii stabiliți cu Slavii în cimpie, de o
parte și de alta a Carpaţilor, înjghebară, pe ici pe
colo, mici state. Cirmuitorul lor se chema, după
limba bulgărească, voevod sai comandant, conducător

|

în războaie.

Cele mai vechi voevodate
sînt:

Crişiana,

cunoscute

pină

astăzi

Banatul: Temişoarel şi Transilvania.

Toate acestea și altele cari or mai fi fost, ascultai de căpetenia Bulgarilor.
Dar influența politică n'a fost nimic pe lingă cea
religioasă

sai

bisericească.

Cind ati venit Bulgarii în părţile Dunării, Romirii
erai de mult creștini. Chiar dela început, din timpul colonizării, trebuie
să fi fost mulţi dintre ei adepți af legii lui Christos. Cind Constantin cel Mare
îngădui pe față cultul,și cind teama de persecuții
încetă, păginismul se stinse repede. Cîţi din străbunil noştri s'or mai fi închinat pînă atunci la:
idolii şi zeii păgint,

se

botezară

cu

toţii. în legea

creştină. Cuvintele romineşti vechi, luate din limba
latină, precum Daznezeii, înger, sînt, cruce, altar,

ar ser
pe "e
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timpla bisericei, dese, sita scriptură şi altele, probează că el se închinaă lui Dumnezei în limba
lor şi în legea creștină.
”
Slavii, în atingere cu Rominii se.creștinară și el;
apoi Bulgarii, venind în atingere cu-Rominii și cu.
Slavii, se botezară

asemenea,

mai ales oamenii din

popor. Dar botezarea lor se făcu mai cu anevoie,;
fiind-că boerimea şi căpetenia Bulgarilor nu-i lăsa,
şi prigonia amarnic
pe cei cari îmbrățişaii noua
credință. Dar toate piedicele ai fost în zadar. In a
“ Coa jumătate a secolului IX-lea, Bogoris sau Boris),

căpetenia lor (852—888), urmă exemplul dat de
majoritatea supușilor săi și trecu la creştinism, luînd numele

de Mas.

|

Ce era mai grei, se făcuse. Daci încolo, noul
creștin, cu crucea în mînă, ucidea tără milă pe cine nu se închina ca dinsul. Deocamdată persecuțiile
se îndreptară

numai

nați. Dar mai tirziă,
IX-lea, era vai chiar
gai lui Dumnezeit în
bulgărească.
Dol apostoli, fraţi
acest

timp, cărțile

în potriva Bulgarilor necrești-

de pela sfîrșitul secolului al
şi de biețil creștini, cari se rualtă limbă decit în cea
METODLU şi CIBIL, traduseră, în

sfinte

în limba

slavonă,

scriin-

dule cu nişte litere inventate de ei și cunoscute pînă
astăzi sub numele de a/fabezul cirilic. De atunci, în

toate bisericele creștine din ţinuturile supuse Bulgarilor, nu. mai fu voie să se citească decit cărțile
sfinte scrise în limba slavonă, cu litere cirilice.

a
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- Această nenorocire căzu și pe capul Rominilor.
Opt secole aproape nu mai răsună, în incinta bise-

- icilor romine,

limba în care strămoșii noștri des-

odată

tăinuiseră

lui

în

Dumnezeu,

fața altarului,

dorul inimelor lor apăsate de grijile vieţei. Dar asta
nu fu în stare să facă pe Romini să se împrietenească
mai. mult cu graiul stăpinitorilor. Se rugaii ei, în
gind, lut Dumnezei, .tot în limba în care de mici
_ fuseseră învățați de mume să zică Dummnezeii și înger, sînta scriptură şi stuta cuminicătură. Şi pe cit
de bucuros primiseră, de bună voie, a se servi în
vorbire

de

unele

cuvinte

ale

Slavilor,

în

afacerile..

lor omenești de toată: ziua, tot aşa de dirjişi de
neînduplecaţi refuzată să se închine, în limba al-

tora, lui Dumnezei, pe care îl ruga

tocmat săle

dea puterea de a păstra neștirbite, din tată în fiii,
comoara de însușiri a firei lor moştenite dela Romani.

:

XII.
Era pe atunci, în Europa,
nu se poate

trei limbi

ruga

sacre:

creştinul

latina,

credința
decit

elina

în

că lut D-zeii
una

din

cele

și ebraica : dogma

trilinguistă. Cind limba slavă începu să se întindă, și să pretindă a deveni limbă.de rugăciune

limbă sacră, trilinguiștii se ridicară si protestară
împedecind în unele părţi (Moravia, de ex.) introducerea

limbil

slave. Sinodul

de

la Spalatro,

iea mă-
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suri de a se opri lățirea limbii slave și încheerile
acestui sinod fură sancţionate de PAPA I10AN X.
Unde Bulgarii eraii puternici, a pătruns totuși limba
slavă. Şi lumea învățată, ca să justifice faptul împlinit
— Je fait accompli — şi să păstrezeși dogma
trilinguistă, a eliminat limba ebraică dintre limbele
sacre și a pus în locul ei pe cea slavă.
Astfel, în Biserica creştină a întregului ţinut
slav şi romîn s'a introdus limba slavă, pentru unii
din motive culturale, fiind-că puteai înţelege cărțile
sfinte în limba lor, pentru alţii de nevoie.
Dar să nu ne lăsăm a fi plinși prea descurajator de
soarta noastră. Dacă se găsește o: mingiere în știrea că și alții, poate

mal.semeți,

aii trecut

pe sub

acelaș jug, ne putem consola. Nici trufia culturei
celor din Apus n'a scăpat de nevoia de a se închina în o limbă

sacză, care nu

era a

lor. Noine

inchinam în slavonește, ei în latinește. Nici în Apus
nu înțelegea poporul? limba cultă oficială. In o singură țară, în Italia, era o apropiere așa de mare
între limba

vie a poporului

și cealaltă,

încit

e în-

țelegere și comunicare reciprocă de idei era posibilă dela una la alta, nemijlocit. Pretutindeni aiurea
se simția trebuința unei pregătiri prealabile pentru
priceperea cărților sfinte. Limba latină se învăța în
școală

în acest

scop

mai întil de or-ce,

pentru în-

țelegerea sai oficiarea cultului.
Imprejurări

analoage

au dus

și la noi

la rezul-

tare asemuite. Aceleași trebuinţe sociale ait provocat
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nașterea acelorași organe culturale pentru satisfacerea lor. Şi la noi era nevoie să se înveţe bine,
sistematic o limbă străină, ca să se poată intra în
clasa preoțească. Deci, nu mai încape îndoială, că
cel puțin școli pentru pregătirea candidaților la preoţie ai trebuit să se înființeze,

gi

adică

”

stabilit pentru

să intre

limba slavonă.

în ființă și în funcţie, de-cind sa
Romini

o

biserică

rominească

în

az ia

vizata
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I. Existenţa școlilor romiînești documentată abia din sec.
XVI. Inainte de această epocă, lipsind documente precise,
existenţa lor indusă din alte fapte, cari le presupun. Rolul

hipotezei în sciinţa fizică şi istorică,
II. Diacii. Scrierea lor la fel, cu chirilice. Egumenii minăstirilor.

.

III. Existenţa şcoalei

din Rădășeni

în sec.

A

XVI in-

explicabilă ca fenomen izolat, Alte date culturale. Luca cinsă.

IV. Academia

dela Cotnari, înfiinţată de pesror-vonă.

V. Fenomenele culturale izolate explicabile numai prin
legea continuității şi dezvoltării treptate. Diferite fapte
izolate, cari vorbesc de o stare culturală mai întinsă în
sec. XVI.

VI. Supoziţii despre cultura sec. XV. Ehoul unei cronici
perdute. —morsE

FiLosoruLr.

Ce

închipuiri

ne

sugerează

des-

pre vremea lui acest nume.

VII. GnrGoRE aMBLAc,

«dascălul

d'inceput în

Moldova»,

Opt discursuri romiînești la începutul sec, V-lea
VIII. O întreagă desfăşurare de activitate a unui om cult
şi muncitor ca șamuac, ascunsă în negura nedescifrată a

trecutului. Țamblac n'a fost negreșit singurul om, care știa
carte în timpul săă. Starea de cultură a epocii sale presupune

o fază premergătoare cu începuturi şi rădăcini mai depărtate
în trecut.

|
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1X. Ce însemnează aunLac, ca dascăl întîi al Moldovei. Primul dascăl în o școală domnească ? Primul dascăl,
ca prioritate în timp ? Saă primul dascăl==marele dascăl?

X. Inainte de șauntac să nu fi fost nici-un fel de mijloc
pentru transmiterea cunoştinţei de a ceti și scrie romîneşte?

Cum s'aii născut secolile pe-lingă biserici, după Epis, uerCHISEDEC.
XI. Puterea

tradiției mai ales la popoare în taza culturală

staţionară. La o mie opt sute ca la <o mie patru sute» și

la «o mie

patru

sute»

ca la o mie

trei saă doă

sute.

XIII. Limba romînească deja formată pe timpul stabilirii
Bulgarilor în contact statornic

neitatea

limbii

vechi

cu noi, Intinderea şi omoge-

romiînești.

Invăţarea

scrierii

limbei

slavone și romiîne în acelaș timp cu chirilice. — Inainte de
stabilirea Slavilor, Rominii scria cu litere latinești.
XIII. De ce s'a păstrat mai mult acte scrise slavoncşte
iar nu cele romîneşti, Nu se poate să se fi scris numai o limbă
străină învățată de nevoie :şi de silă, pentru zile mari, mai de

grabă decit limba vie, maternă, vorbită zilnic și
la tot pasul,

Impresia ce trebue să fi lăsat în sufletul

unei limbi străine ne-înţelese în

biserică, cte.— Cum

se închina

rominese auzul

împrejurări însemnate, în

Romiînul,

în limba

lui,

XIV. Ce ne-atrage către studiul începuturilor
poporului
romîn. Sfinţenia unei vieţi etnice noui în evoluția
omenirii,

I.
Am

ajuns,

în

prelegerea.. trecută,

şcoli slavonești, pentru pregătirea

la concluzia

că

cel puţin a candi-

daţilor la preoție, ai trebuit să exist
e, de-cind s'a
introdus în biserica rominească limba slav
onă pentru
serviciul divin.

E naturală întrebarea: Numai astfel
de

şcoli să
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fi fost, pe atunci? Adică numai pentru învățarea
limbei slavone? Nu se: învăță nicăiri, și în nici-un
fel, să se citească şi să se scrie romînește? Pină să găsim documente, cari să dovedească existența școalelor rominești, trebue să treacă
timp cam mult. Abia tirzii, la începutul secolului
XVII-lea, găsim amintită o şcoală la Rădășeni, unde
a învățat carte ȘTEFAN 10șa (1612), deci a cărei
ființă se poate așeza în sec. XVI.
„Dar, înainte de această epocă, n'or fi existat de
loc școli, unde să se fi învățat carte, nu direct pentru

preoție, ci pentru cultura general-omenească?

Do-

vezi documentale

apă-

nu,avem

încă, azi,

dar

pot

rea miine-poimine. Şi chiar de n'ar apărea nici-odată, sînt fapte a căror existență se dovedeşte din
conexul cauzal.al celor-lalte fapte observate. Ipotezele își au și ele raţiunea lor de a fi în construirea
sistemului complect și consistent al lumei şi al naturei lucrurilor. Ce este mai indispensabil și mai

axiomatic azi în știința materiei, bunioară, decit:
existența atomilor; și totuși, nimeni n'a intuit
un atom. Dar existența acestor părticele indivizibile
şi invizibile ale materiei e admisă hipotetic, ca
ceva necesar pentru înțelegerea și explicarea fenomenelor văzute ale materiei.
Şi în lumea istorică nu se pot explica unele fe-:
nomene. văzute,
admiterea

altor

adică:stabilite

fenomene

documental,

nedocumentabile,

fără
dar

a

Căror existență, cerută de logica obiectivă a lucru-
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rilor, se poate considera ca îndeajuns de dovedită.
Astfel dimineaţa, înâinte de arătarea
. soarelui la
orizont, vedem pe cer razele lui împurpurind norii,
efecte. ale prezenţei lui nevăzute,. în care credem.
II,

Documentele ne vorbesc de niște așa ziși diaci,
logofeţi scriitori pe-lingă autorități, şi la cari veniai
cei ce nu știaii să scrie,
zapise,

răvașe,

alcătuiai

nește

să-i roage

testamente

actele după

și altele.

cerere

ca să le facă
Diacii

și trebuință

aceștia

în slavo-

sai în romineşte. Romineasca o scriati tot

cu litere cirilice,şi toți Ja -fel. Din ori-ce depărtare
ar fi. venit un.răvaș -scris- de un diac, se. asemăna
a

la grafie cu răvașul ori-cărui diac din altă parte

țării.
Unde învăţaseră acești logofeţet scrierea romi”
nească: la fel? De: sigur nu 'numal-decit în şcoli

organizate
“

1
“i
i
i
i

!
i
Er]

sistematic

după

norma

celor

de

azi,

ci

mal probabil în chipul cum învăța meseriașii me”
șteșugul în ori-ce breaslă: din uz și prin imitație»
unul dela altul. Cine voia să îmbrăţișeze cariera
de diac, se tocmia la unul
noscut ca bun meşter și se

în schimbul

deja format și recuangaja să-i servească

învățăturii. Nu fac tot cam

neril ce vor să se prepare pentru

așa azi, ti-

cariera advocaturei

și intră ca «secretari» la un advocat experimentat
ca să înveţe dela dinsul practica meserieţ?
Tot astfel
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aspirantul la diacie învăţa din practică tainele carierei lui viitoare, călăuzit pas cu pas de maistrul

ce'şi alesese.
.
Meseria era destul de căutată, judecind după marele număr de diaci, cunoscuți din documente;
căci aceşti scriitorași aveav

obiceiul, să'şi pună

nu-

mele în josul actului lucrat de et, adăogind şi din
partea lor cite o rugăminte sai vr'un -compliment
la adresa celuia, pentru care scriaă 1).
Și egumenii din minăstiri scriau rominește, tot
cu litere chirilice, deși mai necaligrafic, mai stîngaciti
decit diacii.
A
Nu

III.
e natural să ne

închipuim

că

trebue

să

fi

existat, pe-lingă școlile bisericești, și un alt fel de
şcoli, ori-cît

și scriere
persoane

de

rudimentare,

unde

se

învăța

rominească?.
Sai: că, cel puțin,
cari învăţaii

slavonește,

învățau

carte

aceleași:
și

romi-

neşte? Cum s'ar: explica altfel atitea fenomene istorice, cari nu pot să răsară aşa de-odată din nimic,
ci presupun o perioadă de elaboraţie premergătoare,
1) Să se vază exemplare
şi zapise în HASDEU,

interesante de acest fel, ravașe

Cuvinte

din

bătrâni;

N. 30864, Acte și documente;
Y. ALEXANDRESCU-URECIUĂ, Istoria școalelo r, vol. |, p.
6—8, unde se poate găsi un catalog încărcat cu nume de

daci,

.
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o evoluţie treptată dela o fază inferioară, cu forme
vage, nehotărite?
Prima școală -rominească, cu existență sigur do-

cumentată,

pare a fi aceea din Rădășen?,

ŞTEFAN' TOMȘA a învățat

carte

în

copilăria

unde

sa. ŞTEFAN

TOMȘA urcîndu-se pe tron la 1612, școala din Rădășeni aparține-prin urmare, deja secolului XVI-lea.
Să fi fost această școală un fenomen izolat, fără
sprijin mai larg în organismul cultural al timpului
şi fără o bază istorică a unei dezvoltări treptate?
Această supoziție n'ar. avea analogie în lumea fenomenelor sociale.
Treptele unei evoluții continue ies la iveală, cind
căutăm urmele culturei noastre, urcîndu-ne în, susul
veacurilor. Găsim în primul pătrar al sec. XVI, că un
vestit

orator

romin

LUCA

CIBJA,

trimis

de

ŞrEFÂNIȚĂ

vooă la Curtea : Regelui
: Poloniei (1523), se ilustrează prin un celebru discurs, de o politică înaltă
internațională, prin. care se .demonstră necesitatea
unei alianțe între Moldova și Polonia in contra
Turciei. Discursul

argumentat

și întărit

de covirși-

toarea logică a faptelor, înlănțuită în legătura: cauzalității lor istorice, smulge adeziunea lui sgis-

MUND 1, și are de rezultat încheierea

unut tractat

ofensiv și defensiv între cele doxă țări. Deși cuvintul s'a ținut în dialectul rutean, și ori cit s'ar

admite, că

superioritatea culturei lui cin

se

da-

de înjea
că Sar A patat eeeă, să e3tese simţă
Bret
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nevoia și importanța unei culturi superioare, fie și
adusă din afară, în o ţară cu totul lipsită chiar de
elementarele inceputuri ale.unei învățături şi unei
civilizaţii proprii, or-cît de rudimentare. Numai din
fondul unei atmosfere de idei prielnice şi simpatice se putea ridica, mai presus de comun, fenomenul cultural al unui consîngean, „ieșit din rîndurile contimporanilor și purtat de aceştia, pe umerii
lor, pină la înălțimea regiunilor istorice, de unde
ni se permite nouă urmașilor, să-l. privim, ca pe.
un virf de munte luminat de soare, pe-cînd masivul ce'! susține stă ascuns în ceață şi în umbră.
Cum nu credem.că

piscul

luminos

stă

singur

în

aer, astfel trebuie să ne închipuimcă,
. sub lumina
clară a culturei

lui ctRJA, stă substratul sufletesc

al

treptelor culturei naționale cari lati susținut și îl
poartă, stă întreaga învățătură și școala rominească”
a secolului XVI-lea,

“w.
Fără

o.temelie

culturală

comună,

mai

întinsă în

fară, cum s'ar fi prins, ca întrun vid intelectual
absolut, academia înfiinţată la Cotnari de DESPOT
VODĂ, tot în sec. XVI-lea «pentru copiii adunaţi
din diferite părți ale provinciei» —co//ecțis passim
ez prooincia Pueris—

«cari

învăţaă,

se îmbrăcaii pe socoteala Domnului>
ÎN

nn

se hrăniau

şi

D,

.

9
Viza Zacodi Despotae, Moldavarum reguli, desCripta a vonAxxE SoMERO, Vitebergae.... <Scholam tum in
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MIRON COSTIN spune, supărat, că la acea Academie vesPor vopă aduna dascăli din țara nem-

țească și din țara leșească,

papistași

1), Dar im-

portantul este că acei «dascăli» nu erati culeși la
- întîmplare, ci aleși dintre învăţaţi de seamă, erait

Oameni ca PEUCER,

SOMMER,

ginerile

biograful

lut MELANCTOX, 2) și ca

lui pesror.

Și încă și mai impor-

tant e faptul că acei. învăţaţi erai aduși nu numai

spre a întoarce dela catolicism la protestantism
pe copiil Saşilor, ci şi pentru instruirea
copiilor

romini,
Nu ne

închipuim

modalitatea

sercit
de.ate
nişte. dascăli ce
țării. Dar

este

și

mai

grei

acelei instrucții e-

nu
de

cunoșteau limba
închipuit

ca

elevi

aduși înaintea lor din diferite părți
ale principatului—passim ex provincia collecti—s
ă fi fost curat niște copii sălbatici, nedeprin
și cu cartea și cu

PI

oppido Cottanar, quod ferme a
Saxonibus et Hungaris habitatur, crigere coperat, collectis
passim ex provincia pueris
quos docere, ali, vestiri, ex
suo curabat aerario.> (Citat
v.
A. UnEcit, /s forza seoale
lor, Lp. 5.) 1) minox

II, p. 320.

cosrix. Opere

complecte

de v. a, URECHE, tom.

) <Unde 'etiam eximium illius in
hac re extitit studium
ut quos doctrinac nomine comm
endari, et in practio essare
scicbat, undiqie ad se Pertraheret: cAspanua PEUCERUM

Melanch tonis gencrum, humanissime scrip
tis litteris Viterberga cvocabat, roaciucox,
cis disciplinis. virum

item. Rheticum, in Mathematiceleberrimum, viatico misso Cracovia

exritare conabatur (Vita Zacodi Despor
ae ibid)

|

|
”

4
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şcoala. În principat trebue să fi fost un fond vechii
de cultură generală elementară rominească, pe care
căuta să se prindă și să se altoiască noile învățături

importate ;

fond

înființarea academiei,

vechii,

şi

rămas

d'innainte

apoi

mult

de

mai departe,

ca substrat al desvoltării ulterioare, după desfacerea

instituției străine... Academia protestantă a murit
odată cu fondatorul ef. Existenţa ei nu interesează
cultura noastră decit :ca fenomen istoric ce ne în-'
dreptățeşte

să bănuim

un

medii

intelectual,

care

a făcut să se nască în spiritul lui DESEOT VODA
credința în. posibilitatea ei. Dacă acel mediii intelectual a fost: în realitate simpatic: saui refractar influenţei proiectate și' încercate, este altă vorbă.!
V.
Dar, în sfîrşit, ori-cum

s'ar privi această efeme-

ridă a culturei străine, rătăcită în raza

atmosferei

noastre intelectuale, sîntem siguri că nu ne înșelăm,
căutind să ne ridicăm inductiv dela efecte la cauză, .
cind interpretăm existența fenomenelor culturale
izolate prin marea

lege naturală a continuității,

care explică partea prin proprietăţile totului, și ființa

treptelor superioare prin dezvoltarea proprietăților
cuprinse în fazele premergătoare. Dindu-ne o verigă
dintr'un lanț

se poate

reconstitui

lanțul,

saii

cel

Puțin, cu siguranță, se poate afirma. existenţa
lui. Totul se ţine în legătură cauzală armonică în

48
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CUVIER, după un.dinte, a putut
un animal ce nu mai există;
dat dreptate, scoțind în urmă
tele faptului indus. Cînd unui
inte

atîtea

scrieri

tipărite, precum

rominești

NODERNE.

și întrun organism.
reconstitui hipotetic
și paleontologia i-a
la. iveală documenistoric i se pune îna-

din

secolul

Catehismele

dela

XVI,

fie

Sibii (1544)

şi Brașov (1559), Tetravanghelul (Braşov 1562),
Cazania,

Psaltirea
lui Coresi (1577);fie manus-

crise, precum Apostolul

dela Voroneţ, dela în-

ceputul sec. XVI, Psaltirea de la Scheea (1550),

ş. a.,—cine poate să interzică spiritului săă de a stabili o relaţie firească între aceste verigi culturale
și lanţul mal mare, din care trebuie să ne închi-

puim că fac parte? Omul de știință nu are înaintea .
sa, ca CUVIER, numai un dinte; ci mai mulți, și

încă nu numai de un fel: aproape
să alcătuești o dentură. Ce dovadă.
de existența unei şcoli rominești la
XVI, decit mulțimea actelor publice
cari le

Cum

înşiră

ori-ce

istoric

a literaturei romîne? !)

Sar fi putut scrie şi zapisele

şi notițele

de

pe

cărți rămase

tastihurile de pela minăstiri,
torești,
(1)

și istoria vre-unut

4. pmureine.

și literaturel
p. 58,

sq.

din

și

dintre cetățeni,
vremuri,

și

ca-

sentințele judecă-

proces ori a facerel unui

Zifroducere

romîne,

cit e necesar
mai evidentă
începutul sec.
și private pe

lași,

1888.
.

Za

Istoria

Date

limdei

biografice,
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iaz de moară, şi scrisori ca cea. considerată de
autografi a lui MIIrArU VITEAZUL, și atiteași atitea
hrisoave, cronici, memorii, dacă Rominii n'ar fi
avut unde să înveţe carte rominească, în afară de
şcolile slavone și deosebit de ținta pregătirii pentru
preoție ?

-

VI. :
Istoricii ne

vorbesc apoi

de

scrieri vechi

romi-.

neşti perdute, scrieri de a căror existență anterioară
pomenesc documente sigure. Intre altele d-l nasped
dovedește că s'a perdut o cronică, scrisă cam pela
jumătatea sec. XV, și care povestea întîmplări de
pela .1430 1) Scriitorul acelei cronici romînești n'a
putut să apară pe cîmpul culturii prin un fel de partenogenesă intelectuală. £z zziilo niki? fit. Dacă
o fi fost măcar de vre-o 30—40

ani, cînd a început

să-și pună pe hirtie amintirile sîntem pe urmele
clare ale unei explorări în întunecimile istorice, pe
temeiul

cărora se poate susține că, la începutul

sec.

XV-lea exista în țara noastră posibilitatea de a se învăța carte rominească, existaii organe culturale ce

funcţionai pentru perpetuarea

unei

vieți intelec-

tuale și pentru transmiterea mijloacelor et de manifestare, din generaţie în generaţie. Aceasta nu
“poate fi decit școala, or-cum ne-am închipui
—
) Hasdeii, Arhiva istorică, UI, 22.
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fiinţa ei, azi ca instituție de stat, cu alcătuire complicată, altă dată ca: întreprindere particulară, cerută

de trebuințele sociale, supusă la legile liberei concurențe, ca ork-ce ofertă de servicii scoasă la iveală
de o cerință puternică a vieții publice...
„Ceva

mat mult.

astfel de organe
culturale

ale

Avem

sociale,

oamenilor,

dreptul să presupunem că

născute
ai

fost

din
mai

trebuințele
vechi

decit

epoca, la-'care ne-am urcat prin inducție regresivă. In pragul sec. XV nu. ne aflăm încă în fața
primelor lor începuturi rudimentare. Un hrisov pomenește-în timpul acesta (1423) de existența unui
MOISE FILOSOFUL 1) Să nu ne așteptăm negreșit la
apariția vr'unul FANȚ sati PLATON,
MOISE FILOSOFUL n'o fi fost de sigur nici măcar
un TALES, N'o fi calculat şi prezis nici vr'un eclips
de soare, ca cel mai vechiă filosof ionian ; nici
n'o fi căutat să'și explice genesa lumii din vrur
principii unic, fie material or spiritual.
Probabil o
fi fost filosof în înţelesul în care
se iea acest
cuvint

de

popor,

pînă

în zilele noastre:
de

cetitor

în stele, ghicitor al soarter și viitorului
,
Despre coprinsul termenului filo
sof am, :din
amintirile mele personale, o notiţă,
care ne poate fo1) Vezi v. A. unecură, Istoria
Școalelor, |, 4. In
nota 7: c</Acest hrisov este menț
ionat în Anaforaua
No. 3393 din 7528, Zăstrală
în condica Afinistev ului Surse
Zițici din -Voddova Ze 7938.
A se vedea condica în arhi
va

inMisterului Justiţiei din Bucu
reşti.
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în-

tors din streinătate, fiind într'o vacanță la ţară, în
familie, asistaiii la o vizită ce făcea familiei mele soția
unui arendaș de moșie, o cucoană care demult trăia
aproape numai la ţară. Știind, pe semne, că am învăţat la Berlin,și că sînt doctor în filosofie,
arendășița

profită

de

prilejul

vizitei.

ca

să'mi

des-

tăinuiască, fără nici o asociaţie de idei vizibilă, suferințele

sale

fizice : durerile

de

cap,

stomac, şi'mi cerea sfatul biata femee:

de piept,

de

ce să facă

ea, ca să'1 treacă durerile, și să'și recapete sănătatea.
Ințeleseiă că mă iea drept medic, din cauza ti-

tului meă de doctor, și îi desluşii-că eii n'am
învățat medicina: sînt doctor, dar în filosofie.
— Aşa! exclamă cucoana, și mai interesată, privindu-mă cu ochii mari ca pe o minune. tilosofie!

Aţi învățat filosofia! .. Atunci de sigur ştiţi să citiți în stele, să vedeţi ce are să se întimple omului
în viitori..
Astfel de filosof trebuie să fi fost, fără îndoială, MOISE FILosoFruL dela începutul secolului XV.
Şi ori-cit am. pune pe seama tradiţiei iscusinţa
şi cunoştinţele profesionale ale filosofului, tot ne
vine grei să credem că unul, despre care se dusese

vestea

pînă în

hrisoave

de

cetitor

în stele,

să nu

ar fi
fi învăţat să citească și buchea cărții, de unde
putut scoate multe din meșteșugurile filosofiei sale.

XV nue
Deci autorul cronicei perdute din sec.
debătrîn
mal
ba
un fenomen izolat. Contimporan,

w>
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cit el,-a fost filosoful aoisE; și, pe vreme
a filosofului, ba încă și mai vechit decit el, trebui
e să
fi trăit alți «filosofi> de felul lui și să fi
circulat

cărțulii saă caete netipărite, scrise
și prescrise de
mină, şi trecute dela unul la altul,
cu învățături

și tălmăciri despre viaţă şi lume, despr
e boli și
stele, despre moarte și viața de apoi,
despre raiă

şi iad,

despre

soartă

și noroc,

pline cu credinţe și eresuri, cu
cu cintece şi descîntece, cu tot
la interesele Pămintești şi cereşti
ce reprezintă mișcările sufletului
necunoscutul lumii,. în temeri
le
viețel,

cărțulii manuscrise

rugăciuni și vrăji,
ce se raportează
ale omului, cu tot
în luptele sale cu
sale de misterul

VII,
„ Osteneala noastră de
a dovedi, prin pomenirea
unui MOISE FILOSOFUL, dela
care n'a rămas nimic, și
Prin amintirea unei cron
ici perdute, faptul pozi
tiv și important al exis
tenței unor instituții
cul-

turale, care ar fi făcut expl
icabilă apariția lor, s'ar
putea asemăna cu încerc
area de a dovedi existența
soar
elui,

ce

nu

s'ar

vedea

direct,

Prin arătarea
umbrei unui obiect ce
iarăși nu s'ar vedea,
Dindu-se înlănțuirea cauzel
or şi efectelor ce alc
ătu
ese
“lu
mea,

încercarea

pară, la urma

poate

urmei,

să

pară

grea,

poate

să

chiar subtilă, dar ni
ct-decum

zadarnică, și încă may
Puțin oțioasă,
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Sarcina demonstrației s'ar ușura mult, cînd ni
S'ar pune la îndămînă un caz ca cel întilnit în sec.
XIV în CiRJĂ și STROICI.
”
Ne-ar trebui mai mult decit o umbră, spre a învedera prezenţa soarelui; ne-ar trebui însuși lucrul,
ce produce umbra, lucrul cu partea lui luminoasă,

care să ne îndrepteze

mintea

izvorul

trebui un

luminei.

Ne-ar

spre razele soarelui,
om ilustru, care să

fi avut o cultură superioară, să fi mînuit limba romiînească, s'o fi scris or vorbit cu înălțimea de vederi
a omului mai presus de comunul contimporanilor.
Și iată-că, tocmai în pragul sec. XV,ni se arată
un astfel de om, un scriitor și orator de seamă,
o căpetenie

a bisericii

întîi al Litvei,

orientale, un mitropolit, mai

apol al Moldovei,

GRIGORIE ȚAMBLAC,

«ce a fost dascăl întiă din început în Moldova» cum

spune un episcop din sec. XVIII 1).
Despre GR. ȚAMBLAC 2) ni se spune că. a ținut
la mitropolia din Suceava opt discursuri romînești, cari ati ajuns pină la noi numai traduse
în limba sîrbească. lată un fapt de însemnătate escepțională, plin de învățăminte. La începutul sec.
XV, un predicator, de pe amvonul bisericei noastre, ține un şir de cuvintări poporului romin, și a1) Anume

Episcopul

panome'

din Roman,

în

o-notă

pe

MELo carte sirbească din Min. Neamţului, vezi EPISCOPUL
e,
Țambia
ie
Grigor
lul
cmsepec Vieaza și scrierile

pag. 6.
Bucureşti, Tipografia Academici Romiînc, 1884,
Neamţului, 1450.
ea
Minăstir
la
mort
Tirnova,
la
Născut
2)
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cele cuvintări se transmit posterităţiiîn o limbă străină.
Desigur că, mai nainte de a se fi tradus şi scris în
limba sîrbească, ai trebuit să fi fost puse pe hirtie
în limba în care saă pronunţat.
Pentru

noi, acest

fenomen

e

mai

interesant.

și

instructiv decit tot ce se mai raportează despre ac-

tivitatea lui ȚANBLAC.
Nici cele-lalte nouă

discursuri,

cari. ai fost zise pe cind

N
rămase dela el, şi

era mitropolit

al Litvei;

nici încă alte şease discursuri, găsite în manuscript
la Minăstirea Neamţului ; nici povestirile
lui despre

Sfinta Paraschiva și despre țarul sîrbesc Ștefan
Duşan ; nici panegiricul S-tului Eftimie saă
stihul la
adormirea Maicii Domnului
— nici toate la un loc,

păstrate

toate

în

slavoneşte,

nu preţuiesc cît faptul

că cele opt discursuri ținute
la

Mitropolia

din Suceava, ai fost ţinute în
limba rominească și apoi scrise în cea
sîrbească,
Spiritul superior al lui ȚAMBIAC,
invederat din
mulțimea scrisorilor rămase dela
el, a trebuit să

dea

limbei romiîneşti,

în cuvintările

acea formă maiestoasă
care se armonizează cu
bia învățatul mitropolit,
fața credincioșilor boeri
și evlavios.

sale religioase,

și acel aer de solemnitate,
locașul sfint de unde vorîn faţa. Domnului țării, în
şi a poporului ascultător
VIII,

Cine știe cite cuvîntări,
afară de cele opt, n'ofi
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rostit un prelat aşa de neobosit, în timpul celor
două-zeci de ani, cit a trăit ca Mitropolit în Moldova (dela 1431 pînă pela 1450—51)? Nu este de
genii

ca un

admis

găseşti cînd în Serbia,

cind

cind

Moldova,

în

în activitate,

tot-d'auna

Litva,

pe care îl

așa .de neastimpărat,

în

tot-d'auna în afaceri

spirituale înalte, aci mitropolit în Litva (1415—19),
aci la curtea lui Despot Ștefan (1420—31), pină
mitropolit

se stabileşte
mai

ce

fusese

şi

lucrase

al Moldovei, la 1431,
în

după

nu se

ţară pela. 1401,

poate ca un astfel de om, deprins cu miînuirea
condeiului, cum se vede din atitea scrieri în limba
slavă, deprins cu minuirea cuvintului, cum se vede
la opt
din atitea discursuri, să se fi oprit numai

discursuri în limba romiînească. Cite alte cuvintări
ocazionale, la sărbători mari, la împrejurări solemne,
al ortonu sor fi ascultat din gura marelui preot
opt.
cele
și
ca
toate
perdut
s'aii
doxiei noastre! Şi
şi
ci
zise,
numai
fost
Că multe din ele n'aă
lingă
pe
Că,
îndoială.
scrise, nu mai încape nici-o
alte lucruri
discursuri, mitropolitul o fi mai scris şi
omului.
în romiînește, iarăși este aproape de mintea
domcu
In relaţiile lui multiple cu contimporanii,
nul,

cu boerii,

subalternii,

cu

ca șef

al

religiei şi

în afacerile și
ca egumen al Minăstirii Neamţului;
ca păstor
daraverile zilnice de ordin dumnezeesc,
r
administrato
ca
al sufletelor, de ordin pămintesc,
al

bisericei

și

găreşti, pauBLAC

cîrmuitor

de

al lumei

preoțești

sigur -a comunicatîn

şi

călu-

limba
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răvașe, porunci,

îndemnuri,

găminți. Unde or fi? Cine știe prin
necos al vr'unei chilii! Ce folos

ru-

ce colț întu-

imens

ar

aduce
“ştiinţei măcar unul din acele bilete ale
mitropoli-

tului, ba fie și al v'unuia din nume
roșii lui corespondenți mai jos puși în ierarhia
bisericească și
socială |
Căci

este

evident,

de

asemenea,că ȚAMBLAC n'a

fost în timpul lui Singurul om
care

să fi știut

să
scrie. Ca și dinsul, mulți contim
porani erati în stare
să-și
însemne,

cu

litere

în limba lor maternă.

slavone,

Nu

ideile,

e vorba

numai

dorinţele,

de

necunoscutul autor al cronicei
perdute, ori de un moise
"FIL

OSOFUL. Prezența acestor
oameni, de odată, în
„aceiași epocă, denotă o star
e generală
de cultură,
care i-a făcut posibili în țară.
Mijloacele de a în.
văța notarea vorbelor romi
nești cu semne chirilice
se vede

că nu

se găsiaii

voie. Și ast. fel. apariția

să depărtăm
«turile

tocmai

încă multîn

rudimentare

prea

de

tot ane-

unui șamBrac n e face

ale

terenul cărții romînești
,:

trecut începu-

instrucției

-

pe

IX,
Dacă

pamBLac

e

amintit

ca

«dascăl întîi d'n-ceput în. Moldova»,
aceasta o fi însemnîn
d mat de
grabă că el a tost în
fruntea vrunei mișcăr
i cultu.
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NI
Se

rale, care sar putea socoti
voltarea noastră intelectuală?
că azi a fost primul
nostru ?
In ce înțeles mai precis
ȚAMBLAG

epitetul

dat

de

ca o eră nouă în def av
Nu se zice, cite odaă te: Q
dascăl

al: neamulufi,,
“ea
sar. atribui. oare lui

episcopul

Romanului ?

Se spune, deși “fără dovezi hotăritoare, că pe
timpul lui ALEXANDRU CEL BUN (1401—1433)
ar fi
existat în Suceava o școală înaltă, un fel de Academie de legi, pusă sub direcţia lui ȚAMBLAC 4).
Să admitem că şcoala din Suceava no fi fost
tocmai așa înaltă ; 2) un lucru numai să se conceadă

că adică tot a fost un fel de școală
scă,

o instituție

cîrmuitoare,

domnea-

apărută din iniţiativa și autoritatea

şi e destul, ca să înțelegem faza nouă,

era nouă ce se deschidea dezvoltării noastre, şi
impresia durabilă. ce s'a produs şi sa păstrat în

spirite, pînă la Episcopul
1) FPISC, MELCHISEDEC,

Pahomie,

numeşte

care

Op. Cit. p. 6—7: «Calitatea de dascăl

în Moldova a lui Grigorie “Țamblac pe

timpul

lui Alexan-

dru cel Bun ne pune în poziţiune să stabilim un adevăr
“istoric, că Alexandru cel Bun, în cei d'intii ani ai domniei

-sale, a înființat în Suceava

școală.

Alexandru

cel Bun,

_care a organizat țara după modelul ţărilor civilizate de atunci,
;
care a organizat biserica prin înfiinţarea a trei Mitropolii
*
înfiiinţeze
nu
să
putea
nu
ţării,
e
diregătoriil
care a organizat

pentru tre_și şcoală, 'spre formarea oamenilor cărturari,
cari nu se
Statului,
ale
şi
buinţele bisericii şi ale școalei

pot satisface fără.carte;>
2) v. a. uREcHIĂ

ÎS ford

școalelor,

I,p.

3:

5
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în sec, XVIIL pe amBLac dascălul întîi d'inceput
în Moldova. El ar fi fost, în felul săi, primul
dascăl. Nu ca ceilalțiși ca cef mulți, cari, pe
lingă altă îndeletnicire mai capitală, pelingă aceea
de ciîntăreț la biserică, își mai ocupă vremea și cu
«dăscălia»,

cu

învăţarea

copiilor,

să

citească

și să

scrie; ci ca om, care și-a luat sarcina de învățător
ca o îndeletnicire apostolică, în acord cu înalta
slujbă religioasă a păstoriei sufletelor,
Dar nu e nevoie, la urma urmei, pentru

explicarea

titlului istoric de «dascălul întiiti» al Moldovei, nici
să

facem din șAuBLAc primul profesor ca
funcționar
de statîno școală publică întemeiată de
autoritatea
cîrmuitoare pe 'acele timpuri. Nu
e nevoe să ni-l

scoatem din norma comună a rinduelei
obișnuite
în materie de școală. Nu e nevoie
să ne închipuim
învățind în altfel de școli, decît
cele în deobște
admise ca organe culturale, răscu
te în legătură, în
dependenţă și funcție a bisericii.
E destul de escepional și impresionant să-l vedem
pe e!, învățatul, pe
el scriitorul, pe

el oratorul,

pe el care a urcat

treptele cele mai înalte ale ierarh
iei eclesiastice, îndeplinind o sa:cină ce eram depri
nși s'o vedem îndeplinită de un simplu cintăreț
de biserică. Privindu'], din
perspectiva istorică a

prezentului, pe d'asupra
veacurilor, îl vedem, în înălțimea
lui, numai pe el singur
în picioare, pe el înaltul
prelat, plecat asupra capetelor atitor
tineri,

conducindu-le

mina

la scris, în-
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dreptindu-iîn citirea şi tălmăcirea cărții. Strălucitoarea mitră mitropolitană pe luminosul lui cap de
- om superior își trimite, peste întunerecul timpurilor,

razele pină la noi, şi pune în umbră existența, de
altfel necunoscută, a numeroșilor «dascăli>, cari,
în tinda bisericii, săvirșesc, în cerc mai ingust, aceeași
slujbă culturală, pe care o îndeplinise și marea lor
căpetenie.
,
|
Şi ni se pare astfel şi noă, pe drept, «dascălul

al Moldovei. Și îl zicem

întii din început

și noi

cîntiiul>, dar mai ales în înţelesul de «marele» das-

căl. Prioritatea

în timp i-am atribui-o numai pe baza

unei iluzii de perspectivă istorică. Ochii ni se
izbesc de el în“ii, cînd privim trecutul.
X.
Dar

dincolo

de

mamBLac

mai

departe

în trecut,

at
ce a fost? De sigur împinzirea aceluiași substr
căreia
de organizaţie culturală,în care și d'asupra
și, cu
ă,
estins
puţin
Mai
.
dinsul
ca
ati trăit oameni

ire din-ce-în
deosebire, mai puțin intensă, cu alcătu
sus către
mai
urcăm
ne
cît
cu
ce mai rudimentară
i.
acecaș
ei
felul
în
tiv,
începuturi; dar, în defini
Iași,
din
polia
Mitro
în
ă
In cuvintarea sa rostit

1885, cînd sa
cu ocazia serbării școlare din anul
țarea învăînfiin
dela
împlinit o jumătate de veac
opul MELEpisc
țămîntului superior în Moldova,
din „time
şcolar
cHIsEp&C, descriind împrejurările
în
purile

vechi,

ne

face

un

tabloii care

oglindește

60
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liniamentele lui generale, mijloacele culturei
noastre
și din 'nainte de amBLac,

«Din cea mai profundă vechime, zice el,
biserica
romînă a mers braț la braț cu școala
romină. Episcopiile, mînăstirile și chiar bisericile
de enorie
din orașe. și sate, erai tot odată
și școale, Peste
tot locul era și unul saiă ciți-va dască
țai pe cei tineri carte, a ceti, a scrie, li, cari învăa cînta; Urme
de ale acestor dascăli și şcoale
bisericești, găsim
pînă astăzi prin bibliotecile mînăs
tireşti, pe unde
s'aii conservat încă resturi din
vechea cultură. Prin
documentele minăstirești se
întimpină nu odată
numiri de călugări cu epitetul
de «dascăl» sa «ritor», sati «dascăl slovenesc»,
sati < dascăl domnesc».
Școale de acestea înființa şi
moșiile lor, pentru ca să poatămulţi dintre boeri pe
și să poată ajunge preoți, dască învăța copiii carte
li și Jlogofeți. Chiar
preoții de pela satele unde
nu erai școale, uniţi
cu săteni fruntași, împrovizai
școale mici pentru
copiii lor, spre a învăța ceva
carte în tinipul iernii.
“Cîntăreţii dela biserici, sai
vre-un călugăr pribeag
făceau provizoriiă pe dasc
ălul sătesc, pentru min
care și o foarte modestă
plată. Asemenea urmati

timpul sinonim

tăzi ceteții

în limbagiul

Și

popular

1) Serdarea
cuimente
lași, 1885.

cu acela de dascăl

cîntăreții

de

încit pînă

biserică

«dascălii bisericet»

feolară

publicate

dela

D.

se

D,.

dela Jaș?. Acte
A»

SESOPrOL

şi

as-

numesc

c.

și doEnprceAxu
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mal

lele

noastre».

EPISCOPUL

profundă
Şi

cultural

a noastră

prima.
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MELCHISEDEC,

vechime
credem

societate cu regim
pină

PINĂ

șipînă
are

dreptate.

staționar,

renaștere

cum

dela

GL

<din

în ziIn o

a fost

începutul

veacului 19-lea şi mai ales pină la deplina trezire
luminoasă prin Unire și Statul constituțional, poți
studia și descrie, cu puţine schimbări, structura socială veche în tradiţiile, obiceiurile, alcătuirile, cre-

dinţele prezente. Trei-patru sute de ani nu însemnează

mai

nimic,

din

punctul

acesta

de.vedere,

pentru viața unui popor. În trei-patru veacuri abia
aii răgaz să se închege în deprinderi sociale unele
începuturi

de manifestare, croite pe dea'ntregul din

trebuințele

organice

tație

dela alte

Cum

ale vremii, saii luate prin imi-

societăți

s'a învățat carte

cu

alcătuire

pînă

mai

similară.

dăunăzi, după

spusa bătrinilor, așa s'a învățat pînă în cea mai
profundă vechime. <Eii însu-mi, povesteşte Episco-

pul MELCHISEDEC, am învățat cea întil carte, adică
cetire, în anul 1827, la un dascăl dela biserica TreiJerarhi din Piatra, apoi în satul mei natal, la doi
dascăli împrovizați, în timpul iernei, întrun an la
un călugăr, în .altul la un dascăl mirean, adus dintr'un sat vecin.»
Și o venerabilă doamnă imi povestia :
«Am învățat carte în Piteşti la dascălul Marcu,
din
poi la dascălul Apostol, în niște şandramale
lua
le
tare,
curtea bisericei. Cînd suflă vintul. mal
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acoperișul de scînduri și dascălul ne punea să ne
rugăm lui D-zeu în genuchi, ca să nu se dărime de
tot șandramaua peste noi. Plătiam fie-care copil dot
sfanți pentru învățături și patru sfanți pentru încălzit, în vreme 'de iarnă. Alte școli nu eraă pe
atunci în oraș.»

XI.
Cu

variante individuale,

după

localitate şi epocă,

iată tipul de alcătuire al învățămîntului dela Episcopul MELIISEDEC, școlar la Trei-lerarhi din
Piatra,
pină în susul vremurilor la rAuBLAc Mitrop
olitul,
dascăl la școala din Suceava, în sec.
XV. ŞI, pri-

vind

realitatea de ieri, putem să zicem

cu EMINESCU,

nu adresîndu-ne fantaziei, ci judecății
ştiinţifice:
« Vude

ai văzut

vre-o

dată

aste țări

necunoscule ?

«Cînd se petrecură acestea? La
o mie patru sute? 1)
Da, desigur, la o mie
mie opt sute. Și încă,
patru sute ca și la o mie
lul XIV, după întemeiarea

patru sute, ca și lao
și mai sigur, la o mie
trei sute. In tot secoPrincipatelor romiîne, ba

încă în tot timpul de fierbere
, de frămintare şi de
închegare al
cum
vei

societății rominești în stat
e mici, dupăne raportează istoricii
— în State ca al Moldo-

de

sus,

la jumătatea

sec,

a

1) Satira

IV.

N

XVII, şi poate şi mal
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vechii al Birladului ; în state ca al Făgărașului şi
al Maramureșului, la începutul sec. XII; al Olteniei,
şi Munteniei la jumătatea sec. XIII — inteligența romiînească a trebuit să poată comunica dela unul
la altul, din depărtări, prin semne scrise, prin «carte»
învățată în chipul cel mai primitiv ce voiți: pe ca-

lea imitației, în mod mecanic, dela un cintăreţ oarecare

gologani,

ciţi-va

pentru

dela vr'un călugăr sai

diac, dela or-cine și or-cum ; dar învățată cu sete
şi de

nevoie;

nu de

ca impunere din

nevoia venită

afară, ci din sentimentul viă al trebuinţei, din imperioasa

cerinţă a

instinctului de

conservare

trezită

în fața unui mijloc care corespunde
adinc simțite.

scopurilor. sale

închipuire

de

Nu

e: numai

o simplă

|
caprițioasă

poet, ci o curată intuiție a trecutului, tabloul zugrăvit de emuescu în mijlocul satire! III, cînd, după
zgomotul fioros al luptei dela Rovine, ne arată,
în liniștea amurgului, pe unul din feciorii MARE:
LUI MIRCEA

„.... fe genunchi scriind 0 carte,

S'o trimeaţă dragel sale dela Argeș mal debarie:
«De din vale de Rovine
«Grăim, doamnă, către tine,
«Nu din gură, ci din carte,
«Că ne ești așa departe.»

Gd4
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XII.
RIL

Cînd, pela sfirșitul veacului
IX,
ai inventat scrierea num
ită,

urmă,

chirilică,

limba

rominească

METODIU şi cHrdupă cel din

se formase
deja. Graiul: care, în sec.
VI răsuna: Zorua, torna,
Jratre, ajunsese deja pe
calea dezvoltării Sale la o
diferențiare individuala, din
fondul general romanic.
Prin secolul VII—VIII,
se poate așeza probabil
epoca de cristalizare a
limbei vechi romînești
,
cu forme deosebite, par
ticulare, ca un product
noi

al evoluţiei

psiho-filologice,

ieși

t
limbei latinești vulgare.
Graiul noă
văile și plaiurile Car
paţilor și ale
fletul vechii romînesc
se întindea

Dacie și întreaga

Peninsula

din

elementele

S'auzia la fel în
Balcanilor. Supeste întreaga

Balcanică. Chiar az
cele trei dialecte
ale limbei noastre,
dialectul dacorom în, dialectul

macedonean sai aromîn

şi cel
nu arată oare, prin
mica lor deosebire, primitiva
omogeneitate a
limbej întregului
Popor romînesc,
înainte de a se
fi despicat prin
izbirea cu Popoarele
slave? Tare prin uni
tate și întindere, cum cra să
nu
istro-romin,

miînesc

atitea

veacuri

suporte graiul

contactul

vechii

_ro-

cu mediul copleșitor al Slavilor,
în schimb de influe
nțe reciproce cu
dinsul, fără să'și
piarză individualitatea
- proprie?
Cind a învățat să
scrie cu litere chir
ilice limba
slavonă, în acte
oficiale, Romînul
a Scris'o cum a
Putut, ca străin,
care își are caracteru
l etnic, psihic,
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și istoric format. A scris-o adesea schimonosind-o,
întorcînd ordinea cuvintelor după graiul limbei sale,
întroducînd vorbe romînești
manizind cîte odată pe cele

pe ici pe
slavone.

colo,

1o-

Și mai firesc i s'a părut și mai îndămînatec să
scrie însă pe dea'ntregul chiar vorbele limbei sale
proprii, în şirul şi rostul lor' hotărît. Alăturea și
paralel cu scrierea limbei slavone, dela început,
de-cînd

ai

adoptat

alfabetul

chirilic,

Romiînii

ai

scris de sigur și în limba lor maternă. Cine învăța
una, învăța şi pe cealaltă. Cine știa să scrie, le
scriia pe amîndouă. Poate unii mai degrabă o neglijaă întiîiă, sati chiar nu învățaă din capul locului
scrierea limbei străine oficiale, și păstrai și cultivaăi deprinderea de a'și nota și împărtăși în scris
gîndul şi dorul inimei, în limba sa părintească, în
corespondenţa cu semenii ce stăteaii -mai aproape

de simțirea şi de înţelegerea simţirei lor.

Indeletnicirea scrierii, nu era deloc ceva noă în
ţinuturile daco-dunărene, ci un obiceiii social vechiă. Cine ar putea susține că tradiţia scrierii a
dispărut vre-odată la populația daco-balcanică? Şi
că în
cînd adică să fi dispărut? Inainte de trecerea
faza

etnică

românească,

pe-cînd

popor roman, vorbind limba
atunci acea populaţie nu era
batecă și barbară ci era parte
al lumii, reprezentant a unei

trăia

încă.tot

ca

latină vulgară? Dar pe
doar vre-o h ordă ssăldin poporul stăpinitor
civilizaţii înaintate ȘI
5
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pe atunci ea își nota de sigur gindirea cu semnele
învățate de -acasă, din civilizația romană, cu litere
„Jatineşii, Să se fi lepădat, așa deodată, de un obiceiă secular, după ce a evoluat și s'a metamorfozat,
întrind în faza etnică romînească? Şi să fi perdut
cu totul deprinderea

scrierii

pînă

la

venirea

Sla-

vilor şi pină la întroducerea alfabetului chirilic? Ar
fi o bizară ideie despre dezvoltarea firească a po-

poarelor. Numai
de

schimbări

la

în feeril şi operete se fac astfel -

vedere :

cu venerabila-i barbă

aci vezi pe doctor MAGNUS,

albă și cu

chica-t colilie de

savant aruncată pe spate ca o lină de oae€;
aci, într'o

clipă de metamorfoză
MEPIIISTO,

cu

coarne

magică,

de

vezi în locul lui pe

drac, rizînd sarcastic și dis-

părînd în hohote diabolice prin o trampă
din fundul: scenei.
Afară de teatrul fantastic, schimbările
se fac în

natură cu încetul, fără sărituri,
Romînii, mat mult decit probabil
, n'a învățat
să scrie pentru prima oară
dela Bulgari. De-

la Bulgari am învăţat numai doar
un anumit fe!
de scriere. Inainte de năvălirea
și stabilirea Bulgarilor,
după

foroaselor

retragerea legiunilor în tot
timpul vi-

perindări

a știut, din moși

țional, de

de

popoare

strămoși,

a-și însemna,

barbare,

un mod

pentru

Rominul

vechiă,

vederea

și

tradiînţele=.

gerea altora, păsul tulburatu
lui săi piept eroic, Cum se transm
în generație,

itea, în acele vremuri,
din generație

Ştiinţa

practică a scrierir

și

cetirii?
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documenta răspunsul la această în-

avea

stabilită

prima formă de alcătuire

din care s'au întrupat încet-încet, şi aă crescut în
mod

organic,

din

ca

materia

protoplasmică

a cul-

turii, începuturile de închegare ale întiielor instituţii
de învățămînt.

„XIII.
Intiile

de

instituţii

învățămint

s'aă

ivit, fără

în-

doială, de-cînd s'a simțit nevoia de a se învăţa
scrierea și cetirea limbei slavone, pentru cei destinaţi carierii preoțești și slujbelor publice. Şi s'aă
- ivit, ca în toată
rici,

Europa

Dar. susţinem,

occidentală,

şi repetăm

pelingă

bise-

că, cu scrierea limbei

slavone, s'a introdus alfabetul chirilic şi pentru scrierea limbei romineşti. Dacă sai păstrat mai binc
reactele slavoneşti, cauza e că, acestea fiind de
gulă publice şi oficiale, și privind mai ales interese
mare
generale și de ordine de stat, sa pus mai
răvahiîrtiile,
Pe-cînd
lor.
a
interes -pentru păstrare
romînești,
şele dintre particulari, biletele şi notițele
cine se
le,
individua
referitoare la afaceri zilnice,
, prin
deosebite
gindia să le eternizeze prin îngrijiri
în
închise
multiplicare de exemplare, prin copii
făcut aceasta
dulapurile arhivelor ?. Abia dacă s'o fi
atunci
gîndia
se
nu
Nimeni
chiar pentru hrisoave.
la studiile
istorice?

noastre

de

azi, ca să ne lase documente

68
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Dar că Rominii ai comunicat în scris între
ei, în limba lor, imediat: după-ce ai adoptat alfabetul chirilic, ca și înainte, nu: ne permite logica
lucrurilor să ne îndoim — chiar dacă nu sar găsi
nici o dovadă de fapt pentru întărirea afirmării.
La ce ar mai servi rațiunea omenească, dacă nu
ne-am putea ridica prin ea la concluzii ce trec peste
suma matematică a adevărurilor trase din experiența
cazurilor concrete, și dacă n'am suplini prin ea, la

nevoie,

lipsa

faptelor

particulare

în susținerea une!

teorii generale, care se sprijineşte, de altfel, pe ana- *
logii mal întinse în natura lucrurilor?

Să fi învățat Romînil să scrie o limbă străină,
pe
care o înțelegeaii numai ciţi-va și de care nu se serviaă, ca de

o limbă vie,

decit în

să nu fi învățat să scrie limba
palpita

suferința

și fericirea,

acte

vecinie

grija

și

oficiale,

şi

vie, în care
speranţa,

ne-

voia și biruința lor de toate zilele
? In casă, în familie, între: neamuri, între prieteni,
în afaceri, la
petreceri, vorbiai limba lor Rominii;
nu mai încape
discuție; și dacă simţiaă nevoie
să-și noteze în semne
scrise niște idei, amintiri, planur
i, hotăriri, dorinţe,
acestea nu'și găsiait oare expre
sia firească în cuvintele graiului lor părintesc?
Ce era comun între sufletul
lor şi pacostea acelei borboroseli slavone, la
care îi osindise soarta
s'o asculte în slujba bisericeas
că? Ce se petrecea
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în capul lor la auzul acelui viîjiit ne'nțeles — mal
ne'nțeles decit vijiitul morii la iaz?
Ce se petrecea în capul lor? Ne putem face ideie,
măcar în parte, după cite știam despre asta, din
relativ

epoce

mai apropiate de noi. In virtejul ame-

țitor al haosului de borboroseli nepricepute, Rominul
căuta să prinză și să combine sunete cunoscute,
după asemănarea lor întimplătoare cu sunetele lim„bei

lui, și din

ele urzia

în

mod

fantastic

povești

ciudate, fără nici-o legătură, firește, cu înţelesul cuvintelor

slavone.

Şi povestea, scoasă din apropierea

bizară a sunetelor, n'avea nici un șir, sai avea unul
glumeţ. De ciudă şi dintrun fel de pornire vindi„cativă

pentru

chinul

sufletesc.al nepyiceperii, iden-

tificaii vorbele slavone cu unele cuvinte, cari, în romineşte, aveai un sens caraghios, une-ori trivial.
Cind ascultai zicindu-se în-loc de Zi atăl nostru,
cu:
pe înțelesul tutulor, o bazaconie care începea

Orice nașu...„ Rominii se priviati glumeț, își dedeau
cu cotui, şoptindu-și:
tașta,
— N'auzi, măre, ce zice popa? O ce nașea
„o:
da bună-i budașca. 1)
șugubeț.
mai
altul
un
răspundea
— Ba nu, frate,
țarca,
prinde
Da
d...
Ci-că :. O ce nașe îje ese sine
dă-1 buliarca
1) EPISCOPUL

Grigorie

si chliban.
Viaţa și scrierile Jud
București, 1844. (Estras din Ana-

MELCHISEDEC,

Țamblai

lele Academiei

Romiîne),

pag.

76 sa,
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Cînd dascălii slavoni cîntat cheruvicul: je, îje.ay

ai noștri se întreba:
— Ce zice, vere?
Și răspundea tot ei repetînd, în șir fără şir,
vorbele asemuite cu sunete parte cunoscute
din

limba

lor,

parte

pocite

şi stranii,

— Ci-că: 32, îje, mije, mmije, Panimatea.
Cotobeica, cuțitele domnului, sabia curcanului,
dimbirici,
custurici, cioc, Boc, treci la loc!
Și așa de mult sa glumit și s'a rîs pe
seama astor născociri hazlii, aşa de mult s'aă
tot spus, și
iar S'aii spus, la fel de fel de ocazii,
în casă, pe
uliţă, la zile vesele şi la zile mari,
la chefuri și,
pentru descreţirea frunţilor, în zile
de lucru, la șezători și clacă, ba, ca intermezzo,
chiar la vizite și
în sfaturi serioase boerești, încît
ele ati trecut și la
copil, şi sai perpetuat, pină în
zilele noastre, ca
formule cabalistice în jocurile
lor «de-a mija» sai
<mijoarca».
lată efectul

produs asupra spiritelor
de

blasgoveniile şi parascoveniile graiului
străin slavon. Şi cind?
După multă vreme de apropie
re, de contact, de
înrturir
e,

cînd

pătrunseseră

împămînteniseră

atitea

vorbe

în

limba

noastră

slavone,

cind

şi se

și Ro-

minii începuseră să zică
blagoveştenie și bodaproste,
Pricină şi nevoie, 87VĂ
şi nădejde, groasă și zsp
ită,
nărav şi primejilie sai
slavă Şi cinste, etc. ;
cînd
Oare-care asemănare ext
erioară, într'un grad
cît de
mic, tot se

mal întrevedea, că prin
sită, între unele
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cuvinte ale celor două limbi, romiîne și slavone.
Ce trebuie să (fi fost în perioada contactului încă

recent, cînd limba primitivă romînească, neprihănită
de influența străină, așa pură cum ieșise de curind
din flacăra geniului matern, din substanţa limbei
Jatine,

din

zorza, Zornz,

fratre,

chiar

mai -pură

de

cît frumosul în al Jatinității de VASILE ALECSANDRI,
s'a apropiat, s'a atins, s'a frecat, pentru prima oară,
în alba el haină virginală, de tina cleioasă a duhului
străin, prin secolul VII—VIil-lea? Ce stare sufletească de ciudă și desgust, de umilință şi revoltă,
de amărăciune și dispreț, de rușine și răzbunare,
a trebuit să clocotească în sufletul vechiit rominesc
şi să caute să răsufie în glume satirice arzătoare,
aşa cum ştia geniul latin să scapere, de cîte oriil
jena o situaţie în lume! Cine ştie ce săgeți de spirit
s'or fi întors

sai lui Ye,

ca

răspuns în contra

lui Ozce

zașz.,

îje... al slujbei slavonești din biserică!

Nu doară că Rominul își ridea de religia creșl el de
tină. O, nu, de loc. Cum era să riză tocma
ea Slaînaint
mult
cu
o religie pe care o îmbrățișase

legea
vilor? Dar îl plăcea să se închine lui D-zeii în

Și, pe cînd
şi limba 74% cum apucase din părinți.
în cuvinte de
preotul își mormăia blagosloveniile
lui creştinești
pe altă lume, el își zicea rugăciunile
din

străbuni:
'n casă,

«Cruce

cruce

tru unghiuri de casă...+

'n masă,

cruce

?

'n tus pa-
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«Înger, îngerașul mei, roagă-te lul-D-zei, pentru.
suflețelul meă> 1).
«Inger, ingerașul mei, crucița lui D-zeii, apără

sufletul meii, zi și noapte. pin'la moarte»

2).

Și să fi învăţat Romiînul mai degrabă și exclusiv
să scrie vorbele pocite,: caraghioase, ale limbei de
care îşi bătea joc, şi să nu fi încercat să-și noteze,
cu aceleași semne cuvintele în cari răsuna taina

vibrătoare şi adincă a sufletului

săi? Inadmisibil.

„XIV.

Dar ne-am urcat, din treaptă în treaptă, plecind .

dela sec. XVI-lea în

susul vremii, pînă

la

înalt al istoriei, pînă

la piscul ascuns

cerurile: și

norii trecutului.

|

în

|

izvorul

|

Dacă ne-ar întreba cineva: Ce urmă de cultură
mal

cauţi în întunecimile depărtate

di, pe-cind nu
şi academii?

ale Evului Me-

erai școli și profesori,

biblioteci

Ce cauţi să mai descoperiîn negurile

reci ale pustiului cultural, d'inainte de descălicătoare,

d'inainte chiar de convieţuirea noastră cu
Slavii?
Opreşte-te. Mai departe nu vei găsi decit
îngheţ
și deşert, în care se svircoleşte urgia frămîntăr
ilor
fioroase, cu zingăniri de arme, cu țipetele
învinșilor,

cu urletele învingătorilor, cu scrişniri
vaete și blesteme. Oprește-te.
1) Aceasta o ştii din copilărie,
1) MECIISEDEC,

Op. cit, p. 78,

de
|

ură, cu

PRELEG,

Goţi

VI.

CULTURA

ROMÎNEASCĂ

în sec. JII—IV,

în

PÎNĂ

toată

ÎN

SEC.

XI.

78

Basarabia, Mol-

dova .şi Muntenia pînă la Argeș; Huni în sec.
IV—V, în toată Dacia; Slavi, Bulgari, din sec.
VI—VII înainte, iată ce te va întimpina ca noutăți
furtunoase,

istorice. Evenimente
bar, nimic cultural.

de.

bar-

caracter
|

-

Despre firea și ființa noastră intimă? Nimic și
iar nimic: decit doar că acea ființă abia se plămădia pe atunci, ca unitate etnică aparte. La suflarea vijelioasă a soartei, în focul renăscător al restriştei, se făuria şi se oţelia un popor noi. Atit şi
nimic mai mult.
Numai atîta?

EI bine,

mai

puterea :misterului,

acea
Vrem

epocă

atît

e immens.

lată toc-

către intunecimile acelei epoce:

ce ne atrage

al misterului creației noastre. In

s'a elaborat făptura noastră naţională.

să asistăm,

cu

ochii

minţii, la naşterea noas-

iră ca popor. Vrem să surprindem, în tainicul său
laborator, geniul neliniștit al naturei creatoare.
Apariţia

interesează

unei

forme

noul

de

viață

e un

faptce

istoria lumii. Trebuinţele tainice ale ar-

ei,
moniei universale aii cerut, pentru complectarea
poDin
nostru
poporului
nota particulară a vieţii

la lumina
sibilitățile de a fi ale naturel, am apărut
oglinpentru
noi
fiinţei. O simţire nouă şi un graiă

:desfăşurare
direa ej, s'a desfăcut: din:multilaterala
Spiritul lumii şi-a
a organizaţiei sociale omeneşti.
prizma, prin care se răsadăugat o faţetă nouă la

|
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tringe și pătrunde în conștiința omenească marele
necunoscut al naturei eterne. :
Aceste momente de creație sint unice în viaţa
cosmică :

sînt

odată:pentru

tot-deauna.

Și nu

se

pot înlocui prin nimic. Cele mai înalte interese de
viață ale omenirii cer păstrarea și întărirea insușirilor etnice

particulare.

Suprimarea

lor e o crimă

de les-omenire ; apărarea lor, o datorie, impusă de
suprema voinţă a naturel omenești, impusă tutulor
popoarelor

pentru

fie-care

din

ele,

impusă

în

pri-

mul rind fie-cărui popor pentru el însu'și. Căci în
el însu'și, în individualizare, se realizează multiplicarea puterilor sufleteşti ale totului omenesc,
creat prin sinteza pornirilor de înfrățire universală.
Armonia

totului. omenesc

e cu

atît mal

ideală,

cu

cit unitatea rezultă din armonizarea unei mal întinse individualizări etnice, Integrarea și diferențiarea sînt şi aci îndoita pirghie a dezvoltării. Dreptul la viață. al. popoarelor, fără deosebire
dacă sint mari sai mici, este de o potrivă întemeiat pe aspirațiile superioare ale omenirii la
viață
„tot mai largă și ma! înaltă.

-.

Prelegerea
RENAȘTEREA

ÎN

VII.
ITALIA.

a, la sfirşitul Evului
]. Starea culturei generale din Europ
e culturale, ne pare
noastr
stării
l
studiu
mediă, privită după
postumă» proectată în
o impresie subiectivă, o «imagine
zate făcut de TAINE.
civili
ei
lumea obiectivă. Tabloul Europ
privinţa culturei,
în
ţie
excep
face
a
II. Singură Zaz
de anarhic,
Starea
ă.
barbar
Manifestarea vieţii tot aproape
LI0xE.
casTIG
de
le
Conte
t.
[dealul omului bine crescu
romin, în baladele lui popuJII. Acelaș ideal la poporul
lare. CORBEA. cîntecelor bătrineşști con1V. Din coprinsul şi vechimea
culturei populare şi la asemăcluzii privitoare ia vechimea
a mediului european, în genarea ci cu starea sufletească
.
a cărturarilor, la noi şi aiurea
nere. Cultura nescrisă şi cultur
rdespă
e
ental
occid
noui
Unitatea sufletească a popoarelor

renăscute. Singură Italia
țită în doă prin spiritul antichităţei
ie.
făcînd şi aci întrucit-va escepț
spiritele către altă direcţie
ptat
îndre
aii
cari
le
Cauze
V.
. a) Cauza neg ativă:
medii
i
culturală, la sfirşitul Evulu

exemplu: filosofia, tomistă.
felul culturei oficiale. Un
ncerea experienţelor omenești,
3) Cauza pozit ivă: creşt
e.
încăpătoare în vechile formul
şi Mo-

viața reală a timpului
VI. Contrastul izbitor între

rala oficială.
noui de
elaborarea concepțiilor
VII, Italia. țara unde
le cari
jurări
Imipre
,
repede
init mai
viață și lume s'a îndepl
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civilizaţiei latine. Liniştea

interesul general

pentru

artă și

literatură.
VIII. Spontaneitatea liberă a vieţii în opunere cu formele
tradiției şi moralei creștine. Părerea lui LUTHER ȘI SAVONAROLA
despre Italieni. Petrecerile Papilor. Teoria forţei și a lipsei
de scrupul. MACHIAVELLI,
IX. Reinvierea studiilor clasice. reraanca. poccacero. Grecii din Constantinopole,
,

X. Noua direcţie culturală oglindită în organizarea învățămîntului, în didactică și școală. vERGERIUS, VEGIUS. AENEAS
SyLvius. Influența lui sw_vius pînă asupra Universităţii din
Cracovia, unde învățaă și J/o/dovenii. Strălucirea

universității cracoviene.

|

Il.

La începutul uneia din prelegerile trecute 1), ziceam că, obișnuiți cu lumina prea mare a culturii
occidentului, ochii noştri vor vedea negru împrejurul lor pe pămînt, cind se vor întoarce
să pri-

vească starea lucrurilor dela not din țară. Așa
lucruri mari și înalte, ce este drept, n'am putut găsi
şi contempla în timpul Evului: Mediu, ba
nici pînă
la sec. XVI, în sbuciumata soartă a poporului
nostru. Cite-va puncte
de lumină pe un cîmp întunecos, în adincimile căruia bănuim
o puzderie de
stele, invizibile. însă azi pentru ochii
noștri, vizibile
poate miine, cînd vor fi privite mai
riguros, cu aju3) Prelegerea
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torul aparatelor de cercetare mai perfecționate—
iată orizontul culturei noastre de pe atunci.
Acum iată parcă alt efect produs de studiul istoriei noastre asupra organului intelectual. Ne în-

toarcem
parcă

privirile din noi

o imagine
ochii

pe cimpul

Astfel cîteodată, după
la un

lucru,

fel de

un

strălucit și

afterimage

se plimbă împrejurul nostru, or-unde

sati Wachbild,
plimbăm

postumă,

Apusul

spre

îl veză

şi pe

istoriei universale.

uitat mult

ce te-ai
unde

timp

nue. Perceptul lui,

perzissub formă de post-percept, din cauza
de
provocate
e,
tenţii în spirit a schimbării psiho-fizic
ă
proiecteaz
se
excitația obiectivă, care a încetat deja,
obiectivă
în afară şi te face să simţi ca o realitate
personală.
cea-ce nu e decit o stare subiectivă
ă, ne
sufleteasc
lege
această
Deşi, preveniţi de

stăpinim impresiile
iea

înfățișarea

şi le ţinem în

iluziei,

totuși

nu

friu,

putem

ca

să nu

duce teama

întărită de
de exageraţie pină a tăgădui evidenţa
de starea
TAINE
mărturia altora. lată ce.ne spune
și Franţa, la sfirșitul
civilizaţiei în Anglia, Germania
moderne, sai mai
evului medii, în pragul epocei
|
|
scurt în Renaştere.
guerre
la
de
sortir
au
<A ce moment l'Angleterre,
horrible guerre
de Cent ans, s'engage dans cette
de sang froid,
t
s'Egorgeai
Lon
oii
Roses,
des deux
desarenfants
les
tuait
on
et ou, apr&s la bataille,
rusde
pays
mest qwun
mes. Jusqu'en 1550, elle
en
comptait
On
soldats.
tres, chasseurs, fermiers et
Linde
ville
dans une
tout deux ou trois cheminces
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terieur du royaume; les maisons des gentilshommes de campagne €taient des chaumitres couvertes
de paille, recrepies de la plus grossiăre glaise et
€clairces seulement par des treillages. — Dans les
classes moyennes, on couchait sur des grabats de
paille,

<avec

une

bonne

biiche

ronde

pour

traver-

sin>.——«Les oreillers ne semblaient faits que pour
les femmes en couches», et la vaisselle n'€tait pas
mâme d'âtain mais de bois.

«En Allemagne,

on voit se dechaîner la guerre

atroce et inexpiable des Hussites; l'empereur est
sans autorite; les nobles sont ignorants et insolents;
jusque sous Maximilien răgne le droit du poing,
c'est-ă-dire lappel ăla force et /habitude de se
faire justice soi-m&me; on peut voir dans les propos de table de Luther et dans les memoires de

Hans de Schweinichen jusqu'ou les gentilshommes
et les lettres poussaient alors Livrognerie et la grossiărete.
«Pour la France, elle est dans la plus desastreuse
pcriode de son histoire: le pays est conquis, d€vaste par les Anglais, sous Charles VII, les loups
entraient dans les faubourgs de Paris; quand les
Anglais

sont

chasses,

les ccorcheurs

d'aventure vivent sur le paysan, le

le pillent ă plaisir; un

de

et

capitaines

rangonnent

ces seigneurs

et

assassins

Gilles de Retz, a donne naissance ă la legende de

Barbe-Bleue. Jusqu'ă la fin du si&cle, L'elite 'de
la
nation, les nobles, deumeurent rustiques et
sau:

vages. Les ambassadeurs venitiens disent que

seigneurs frangais ont les jambes tout arquces les
et
torses, parce qu'ils passent. leur vie ă cheval, BABELAIS
vous

montrera,

au milieu du

XVI-me 'si&ele,

a Brossirete fingeuse et la bestialit€. persistante
gothiques. Le comte Baltassare Casti-
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glione .€crivait vers 1525: «Les Frangais: ne con:
naissent d'autre merite que celui des armes et ne
font nul cas du reste, de telle fagon que, non seulement i!s n'estiment pas les lettres, mais encore
et tiennent

ils les abhorrent

les lettres

tous

les plus vils des hommes, et il leur semble
c'est dire une grande injure ă un homme,
qu'il soit, que de lappeler c/erc.»

pour

que
quel

somme, dans toute lEurope, le regime est
ftodal, et les hommes, comme des animaux

«En
encore

farouches et forts, ne songent gutre quă 'boire,
manger, se batre et remuer leurs membres.» 1)
IL.

Doar” Italia făcea escepție în privinţa gradului de
Acultură generală. Vom vedea îndată pentru ce.
alte
în
,
Totuși
erea.
7enașt
a
colo se începe în Europ
privinţe,

anume

stare

ca

în raporturile

a spiritelor

lor sociale, te găseşti în plină barbarie curată. Viaţa
nu

omului

respectă în

se

bellunt Omnium

«Les
se

defendre

adevărat

un

Ones.

CONTA

particuliers,

E

nimic.

ne

tot TAINE, devaient

spune

eux-mâ&mes ; et, en

tice eux-mâmes ; lorsqu'on

outre, se faire jus-

avait quelque

debiteur

trait un
trop recalcitrant, lorsqu'on recon
t un
derai
consi
dans la rue, lorsque “Pon

comme

turel

de

«Les

dangereux

ou hostile, on trouvait tr&s na-

se debarrasser.

exemples

1) ui. TAXE,

insolent
homme

de

abondent,

Philosophie

lui au

et

de l'art

plus

vous

tot.

n'avez. quă

4, pg.

143—145.
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pour

voir com-

bien cette habitude des violences privees
lappel ă soi-meme €tait enracin6e.» 1)

Și, deosebit
cietatea

et de

de aceasta, idealul dominant în so-

bine

crescută

ne

arată o tendință generală

a spiritelor, care se aseamănă

tot așa de mult cu

acea

vremuri,

dela

noi,

de

pe

aceleași

ca

o ima-

gină postumă cu originara ei din momentul percepției immediate.
lată cum.ne descrie Contele Balthazar pe casTIGLIONE

tipul

omului

bine

crescut

din

elita

so-

cială a epocei sale. Parcăţi vine să crezi, cum zice
TAINE, Că e vorba, «non seulement d'un maitre
d'armes, mais - encore d'un toreador, d'un gy.nnaste,

d'un 6cuyer et d'un
«Je veux

que

paladin.»

notre homme de cour, zice contele,

<soit un parfait cavalier ă toutes selles ; et, comme
«c'est un merite particulier des Italiens' de bien gou«verner

le cheval.ă

principes
«des

lances,

la "bride,

surtout les chevaux
de jouter,

de

manccuvrer

par

difficiles, de courir

qu'il soit

en

cela

un des
<meilleurs parmi les. Italiens.
|
«Pour les tournois, les pas d'armes,
les courses
«entre barritres, qu'il soit un des
bons parmi les
«meilleurs Frangais . .. Pour jouer aux
bâtons, courir
«le taureau, lancer des. dards et
des
<soit excellent parmi les Espagnols... lances qu'il
Il convient
cencore qu'ilA
sache sauter et courir, Un
autre
“exercice noble est le jeu de paum
e, et je n'Estime

1) Op. cit, 1, p. 192,
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la voltige

MI.

Nu vi se pare că auziţi lauda entusiastă, ce face
domnița lui Lăpușneanu privind după fereastră volțile de călărie ale lui pEsPOT-voDĂ în drama lui ALE-

XANDRI ?
De acelaş ideal e înflăcărat și poporul romin, pină
în straturile lui cele mai adinci,.cind admiră forța
fizică a lui MIHU COBIUL, care își ridică numai cu
degetul mic Buaduganul miei,
Că

nu-i așa, greă,

Duraduliţa

mea,

Că nu-i grea nică ea... .

după-ce

patru-zeci și cinci

de. flăcăi: levinţi,

le-ai

nu

cinci»

«cinck-zeci fără

putut:mișca din loc ; sai

extraordinarele -7ozrs de force ale agerului COREA,
pe năzdrăvanul lui cal roșu, care uimește toată
ea.
curtea domnească și pe ȘTEFAN voDĂ împreună cu
mergea
departe
ce
aflăm
Din mărturia poporului
entusiasmul şi admirația pentru arta călăriei, admişi
raţie în care se-amesteca și călărețul și calul,
care

stăpinia

sufletele

pe tron. coRBeA

din

din bordeie ca

închisoare

și pe

spune

scoată pe 7oșu din grajd și să-l treacă

mă-sei

să-

din

adins

prin fața palatului, ca să-l zărească Vodă.
1) După

TA1sE,

0p.

cit., |, 225.

cele de

De

MODERNE.

ISTORIA. PEDAGOGIEI

PÂRTEA. II.

s2

vrei maică

căi să scap,

Du-te iule și degrab,
Du-ten țara Boldovei
Du-te la grajdue Corbi,
La groapa cu șeaple nuci
Pe roșu să mi-l aducă
Deșelat
Și desțolat
Ca păunul nerotat,
.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.:.

.

.

.

.

.

.

Și cae el de te-ă întoarce,
Sa vii dn oraș încoace.
Cu roșul legat de friă,

Cu frîul legat de driă,Fe

Vodă, de l-o vedea,

Za

suflet

l-o săşela,

EI pe mine m-o chema,
Să'i încalic pe roșul,
Ca să-i vază umbletul,

Prevederea lui conpea se îndeplinește. Vodă vrea
numai decit să vază pe conpEA călărind acel cal
minunat,

care

nu

Om. CORBEA vine,

se

lăsa

și cere

călărit

de

lui Vodă

nici

un

alt

tot felul de

concesii, ca să-i facă gustul; îi cere pină şi hai-

nele lui și paloșul lui domnesc.
ȘTEFAN-VODĂ își dă și hainele de pe dinsul și paloşul lui domnesc, numai să-l vază odată călărind,
Ștefan
Și mai
Și mai
Fluinele

Vodă,
piult
mult
căși

de auzia,
se mie diuta,
la cal poflea.
desbrăca,
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mi-și scotea,

aȘi luă Corbea le arunca.
Ci 'ncalecă ! îi zicea,

De

aci încep

cîte-va manevre de un adevărat că-

lăreţ de circ, în ograda palatului, în fața curții adunate să privească și să admire. CORBEA, îmbrăcat domnește înaintează :
FI

la

roșu

se ducea,

Frumuşel că-l neteza,
Faiducește-l fluera
"Jar roșu că-i râncheza,
Pictorwn scară punea
”
Par piciorul nuwncăfea
Și-atuncă semnul că-ă făcea :

ue

Roșu
Pină
Toată
eo...
jată

măre, "ugenunchia
Corbea. 'ncăleca.
curtea se mira.
. . [cc
|. |...
Corbea se "cerea,
Fată Corbea că gornia.
Drumul

roșului cînd di

Bhaidi neagră revărsa ;
Cînd pe roșul frîncuia
Cu copila cîud lovia,
Pietrele că scăpăra,
Prazdă

roşie

vărsa;

Cît e brazda plugului,
Alt e a roșuluil | *
O-dată

curtea

"vîrtea,

Far, cnd fu da doilea,
Printre lume se băga,
De mă-sa s'upropia, -

ei

na...
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Niment seama nui băga ;
Jar, dacă s'aprogia,
Alina pe mă-sa punea,
D'a'ncălare-o

arunca,

Lîngă el co așeza
Ș”mă pornia, măre, pornea
Curtea mare denzirtia
Curtea

Contele

ocolia

1)

de

ar

CASTIGLIONE,

ar fi aplaudat,

în fruntea

mare

Ocolia da doilea,
Dar pe cînd se învirtea,
Ochi
negri Zarunca,
Zid da curme:iş îmi sta.
Si cînd bine câ'? venea,
Unde zidul nalt era,
Fe roșul că'l sprijinia,
„Și roșul 'că'ml sforăia,
Dincolo de sil sărea
Cu Corbea şi cu mă-sa,
Toată curtea 'nmărmuria!

de

sigur,

aleșilor

dacă

și lar

'

fi

fost

fi pus

săi, spre a figura

de

faţă,

pe COEDEA

ca

vre-o curte

nobil la

italiană. «Je veux que notre homme
de cour, zice el, soit un parfait cavalier ă toutes
selles. . . . .»

IV.Dacă

ridicăm,

cu

ALecu

RUSSO,

vechimea

lor noastre populare pînă la sec, XVI,
E

acu
)6. p. rronoarscu,

.

.

balade-

cintecul lui

«Poezii populare romîne». pag. 520, sq.
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CORBEA,

lui minut, și altele, dovedesc mai întil: afinitatea de ideal ce domina în epoca Renașterii
spiritul întregei Europe, atît apusene cît și răsăritene. Noi nu eram nici mai sus nici mai jos de

concepțiile

despre

viață

timpuri.

Al doilea, vechimea
dovedeşte

mai

că. nici

ale

acele

din

societăţii

cîntecelor noastre bătrineşti
în alte privinţe. viaţa

popo-

rului nostru nu sa lăsat așa îndărăt de evoluția
sufletească a popoarelor Europei occidentale; geniul săi n'a rămas în inerție; mișcările inimci lui
căutaă un mod de a se exprima în afară. Dupăcum în apus trubadurii și truveril duceaii din castet
în castel
moderne,

poezia de-curind născută a popoarelor
în limba lor 'proprie, tot astfel, în ţinu-

dulcea
turile romînești, poporul își cînta dorurile în
namuzică
lui
lui limbă maternă şi în duioasa
.

țională.

decit
Şi, desigur, cîntecele lui ait fost mai vechi

şcolile

cărturarilor,

căci

dorurile

lui

ai

fost

mai

vechi decit trebuința de a scriie.
Sintem
unul

neam

porniţi a crede prea ușor că toată cultura
se reduce

la cit se găsește

în biblioteci

a palpitat şi
şi arhive. O viaţă adincă și zbuciumată
de
generaţii
de
s'a revărsat peste veacuri, în valuri
reci
şi
înguste
eroi, fără să fi fost prinsă în formulele
şi trisuferinţe
de
înflăcărată
ale cărţii. O simţire
și de încordările cuumfuri, de scăpărările durerii
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rajului, s'a întrupat idealizindu-se în sonuri. și imagini poetice, și a trecut pe aripele eterice ale cintecului, din suflet în suflet, crescînd cu simțirile
fie-căruia. O lume întreagă de idei şi credințe, de
doruri și aspirații, de porniri. și tendinţe, de tot ce
trăiește mai viii și adinc în suflet, de tot ce alcătuieşte esenţa unei concepții de viaţă și lume, în
literatură și artă, și-a creiat geniul poporului în melodiile şi poeziile sale simple ca natura şi vecinice
ca și dinsa, în isteţele lui proverbe,
în zicătorile lui

inspirate în fermecătoarele lui basme și povești.
O cultură nescrisă, mereă în dezvoltare, păstrată
cu sfințenie şi dată ca moștenire din tată în fii,
și-a urzit sufletul neamului nostru din propria lui
substanță neperitoare. La suprafață, ca un gul/stream în ocean, s'a înfiripat curentul stratului cult,
r și vintul împrejurărilor istorice cari
schimbăto'ca
îl aducea mișcarea şi direcţia, cînd dela un'orizont
cultural străin, cînd dela altul.
Cit a trebuit să treacă, pînă să se adincească miş-

carea superficialăa păturii subțiri şi să

ajungă în

regiunile immenselor pulsaţii ale sufletului naţional!
Abia pela jumătatea sec. XIX-lea străbate intuiţia
pătrunzătoare a unui ALECSANDUL pină la taina isvoarelor nesecate ale vieţii rominești, legind pu-

rula cnezi ale poetului de. impulziile motosic,

d

tăile inimei populare ! Abia după

veaci
veacuri și veacuri de înstreinare reci procă, începu
inteligența romînă

să -Și

plece

urechea,

surprin
u
.să
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de
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mirare, din-ce-in-ce mai atentă, la vraja cîntesublim ai graiului popular. Atunci se întilniră,

cului

pentru

prima

recunoaştere,

oară, într'o mişcătoare

spiritul

poeziei

îmbrățișare

de

culte cu geniul bătrin

şi nemuritor al inspirației naţionale, fiul de-mult
perdut şi încă neașezat definitiv, cu părintele iertător, mereii gata să-i întinză brațe ospitaliere şi
i

protectoare.

„Nică în alte ţări curentul cult n'a mers dela început mină 'n mînă cu cel popular. Stratul social
superior își trăia viaţa. sa intelectuală și. emoțională deosebită de masele obștei naţionale. In literatură, în. artă, în ştiinţă, alte ginduri, aite preocualtă limbă.
pări, alte sentimente, adesea exprimate în

Spiritul anticităţii, reînviind

în

inteligentă,

lumea

noi
despărți unitătea sufletească etnică a popoarelor

aprofunda
în doă categoril sociale: una cultă, ce
s'o realişi
reproducă
s'o
„viața antică şi tindea
populară,
cincultă>,
alta
zeze în ideie şi acţiune;
ce aspira la o viață proprie, cu
noii, original, nu de imitație.

și

formă

coprins

|

de
In o singură ţară procesul acesta

segregaţie

în Italia. Spiculturală nu s'a ivit cu necesitate:
mort acolo, ci doar
ritul antic nu fusese niciodată

se continua latentă.
cel mult adormit. Viaţa sa
deosebită, un z80A trebuit puţin lucru, o escitaţie
ca să se reideală,
o zguduitură
mot neobișnuit,
deștepte, și, după

o repede

ochire

de jur împre-

să se regăsească
jur, să se. orienteze în medii,
de mai înainte.
să-i reia mișcările și viaţa

şi

88

PARTEA

II.

ISTORIA

PEDAGOGIEI

MODERNE.

V.
Ieşirea din faza culturală a Evului Medii şi întoarcerea spiritelor către altă direcție, au fost motivate în deobște de doă cauze generale:
|
1. O cauză negativă: felul

culturei

oficiale;

2. O cauză pozitivă: felul elementelorculturale, elaborate în mod spontan de însăşi societatea medievală,
- Care-i caracteristica particulară a culturei oficiale
„în Evul Medii? O găsim în sistemul filosofie al
lui ostas. de: AQvrxo: Filosofia to mistă; deşi teo- -

logică, se întemeia pe ARistor. Curioasăi alianță de
filosofii disparate, nu e așa? Compromisurile adesea

compromit rezultatele la cari dai naştere. Așa

s'a

întîmplat cu produsul logic al amalgamului tomistic,
Din

el a eșit un

monstru,

care nu

putea trăi, care.

trebuia, în tot cazul, să deștepte o aversiune,
o revoltă, o reacție.
:

Să vă dai un exemplu, ARISTOT, în concepția
lui

naturalistă, privia lucrurile sub categoria unei
desvol„tări continue. Doă noțiuni sînt capitale
în metafizica
lui: materia și forma. Forma
e principiul dinamic ce transformă materia,
dindu-i o existență

reală în anumite corpuri. Cind:e vorba:
de corpu-

mata a, cal Sa le m
re

organice,

de om, materia corespunde _trupului,..

nu e niie fara Sr

esa

,

etul, merg unite; unul

e

ar

fi

concluzia: unei
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cît

se

IN

ITALIA.

pare?
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nu se

poate suflet fără corp, că dispărind corpul, după
moarte, prin descompunerea materiei, dispare. și

sufletul celi corespundea în ccexistențţă paralelă.
O asttel de concluzie însă era.un sacrilegiu.
Izbia brutal în dogma teologică a. nemuririi sufle-

s'o admită filosofia tomistă? Dar,
filosofie se. baza pe gindirea lui

tului. Cum era
totuși, această

apisTor. Cită

supraomenească

urmare,

prin

muncă,

cîtă

ca să oprească

a minții,

încordare
în drum

premiprocesul logic al tragerii unei concluzii din
sele

ei. S'a recurs

terzicere._

N'ai

la sancţionări..de
la

de :cercetări,

voie să

aprofundezi

înţeles,.la in-

comprimarea

premisele

gîndirii.

în adevărul lor

decit cel
complect; n'ai voie:să le dal alt înțeles
și n'ai
fixat de autoritatea teologică recunoscută,
hocea
voie să tragi din ele altă concluzie decit
tărită de mai înainte ex 0fficio.
raţiunea?
La ce mal folosia inteligența, judecata,
fireşti.
răzvrătiri
unei
Siluirea spiritului da naștere
trezia
minţii
r
Apăsarea tiranică' asupra facultăţilo
pornire
O
.
părţile de rezistenţă şi de elasticitate
inteleccătre rebeliune gemea adînc în conştiinţa
lucrurilor ceva
tualilor, cari puteai vedea în natură
și dogme.
deosebit de litera. și. spiritul cărții
|
lată cauza negativă.
punem cauza poziIn legătură cu ea trebue să

omenești, al
tivă : creșterea de fapt a experienţelor formuleior
căror

coprins

nu

se

mai putea

subsuma

90
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consacrate. -Căci or-cît ai opri cercetările, e imposibil să impedici cu desăvirșire spiritul de a. funcţiona după legile constituţiei lui naturale; e imposibil să-l împedici de a vedea . și - înţelege,. după
norma logică a puterilor lui, escitațiile lumii aceștia și raporturile lor obiective; e imposibil să impedici: sufletul de a le_aprecia după normele intereselor vieţii, și de a tinde către acţiuni și reacțiuni
în conformitate cu acestea. Tot ce poți izbuti cu
tirania, e să opreşti manifestarea în afară a

gindirii, a simţirii, a tendințelor Ja acte.

In ascuns, se urzia astfel o formulă nouă de
viață intelectuală. Și mişcarea sufletească de răz-

vrătire, crescînd în surdină, a dat treptat-treptat
„. voinței destulă forță ca să încerce să se, manifeste

în afară, ba destul curaj ca să explodeze în fapte,.

ce

inaugurară

o fază

nouă

europene.

în

evoluția

popoarelor

VI,
Explozia coprinsului noi de
viaţă sufletească,
în căutarea unei formulări adec
uate, .era ajutat şi
de contrastul izbitor dintre dife
ritele forțe ale su-

- fletului medieval. Nu

ajungea lupta

latentă dint

re
cerințele inteligenței ȘI prescrie
rile dogmei. O contrazicere
și mat

adincă,

dacă

nu mal

zgomotoasă,
sa declarat între viața real
ă a timpului și morala
oficială a' credinței.
!

4
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morala creștină?

Pace

şi înfrățire între oameni. lubeşte pe aproapele tăi
ca pe tine însu'ţi. De îţi dă unul o palmă, întoarce

şi obrazul celalt. Răbdare şi resemnare, umilință și
smerenie. Cei din urmă, ca şi cel dintii. Amse
biţia, o deşertăciune. Cel ce se mărește pe sine,
alŞi
înălța.
va umili; şi cel ce se smereşte, se va
i
tele de acest fel. * -

Şi ce

vedem

în

practica celor

ce

împărtăşiaii

le şi donteoretic aceste. învățături morale ? Castele

de turjoanele de pe înnălțimi stincoase, zbirlite:

fortificate ;
nuri războinice și înconjurate de curți
zale, căpîn
ți
călăreţii încoifaţi, ce forfăie îmbrăca
are
ucigăto
suliți
tuşiți cu fier, înarmaţi cu lungi
lance,
de
și
spade,
— ne răspund cu zăngănit de
şi de paveze, la întrebarea

noastră şi ne arată

prin-

cu cel fictiv al păcii
cipiul activ al luptei alătură
ierarhică a suși frăţiei între oameni. lar ordinea
cu jurămintele
zeranilor şi vasalilor şi va-vasalilor,
învestitatea
solemni
de omagiii în genuchi, cu
or,
feudalil
l
pămîntu
pe
turilor, cu robia țăranilor
ideile
după
viaţa
ne spune ce armonic funcționa
, resemnării,
răbdări!
ideia
după
moralei creștine,
!
umilinţei.
înfăţişează spectacolul unei
ne
Tot Evul Mediii

lupte nesfirşite dela

om

la om.

Parcă

ne-aflăm

de războiii: un
într'o vecinică tabără şi campanie
Anarhia mertuturor în contra tuturor.
război

gea

al

așa de

departe,

în cit regil şi împărații

nu în-
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Singurul drept care“

domnia, era dreptul celui mai tare. Și cind
se recurgea la «judecata lui Dumnezeii» se făcea,
în realitate apel tot la forță. «Judecata lui Dumnezeii»,

sancţiona prin duel și luptă, prin bătălii și războaie,
prin singe și omor, tot dreptul celui mat tare. Cel
mai tare, căruiai se dădeaii astfel toate drepturile,
devenia ținta selecţiei sociale,
Nu mai putea să fie vorba, negreșit, de renunțare la
viața aceasta, de renunțare la gloria și mărirea pămintească. Se uita «împărăţia cerurilor» pentru slava tre"cătoare a lumii acesteia, pe care o disprețuiai numai
în limbajul, învăţat pe de rost, al cărții. In fond,.se

simțiai pornirile

cele: mai

nereziztibile

către afir-

marea instinctelor naturei omenești, către
un na:
turalism de aceeași primitivitate funcţională ca
și naturalismul vieţii antice păginești. In lupta tuturor în contra tuturor, în triumful „eroismului,
în.
apologia celui mai.-tare, se oțelia statornic energia
personalității umane. Individualismul
de sine stă-

tător, sigur și stăpin pe destinul săi, își
lua avintul
rupind zăgazurile şubrede ale formelor
incoerente

şi incosistente. Un /abizus sufle
tesc noii se încheagă

dia condiţiile reale de viață ; și, la un moment
Gat,
acesta
dictează

intelectului

formularea

teoretică a

înțelesului săi, ca o concepţie. nouă și ca un drept.

„Direcţia, în care s'a dezvoltat şi conștiința
poporului, așa cum se arată în literaturile
populare,

.

PRELEGEREA

VII.

RENAȘTEREA

IN

ITALIA.

92

dovedeşte adincifnea mișcării naturaliste în evoluţia
i
socială.

lată în întregime a doa cauză, cea pozitivă: înmulțirea ideilor, creșterea terdințelor ce nu mai
încăpeaii în liniile culturei oficiale.
VII.

Tara, unde schimbarea modernă sa îndeplinit
în
mai ușor, unde cauzele prefaceril s'au prezintat
condiţii mai priincioase, a fost Italia.
e
Faţă cu celelalte - țări, Italia se găsea în o situați
n'a
e
roman
i
culturi
ia
tradiţ
excepțională. Mai întii,

Din generaţie
dispărut nici-odată complect din ea.
l unei. civispiritu
în generaţie se perpetuase fatal
tase, domnise în
lizaţii, care se născuse, se desvol
lumea, și de unde
acele locuri, de unde cucerise apoi

prin graiul
acum! vorbia necontenit sufletelor
neșterse ale
rile
aminti
numentelor slăvite, prin
învechite,
lor
statue
cutului,- prin ochii și gestul
literaturii
ia
mărtur
glasul operelor de artă, prin
uitate. Din

generaţie

în

generaţie

se

motreprin
ne-

transmisese

latinităţii, în
comoara de idei şi de frumuseți ale
și admiraţi veacuri
poeţii și scriitorii, citiţi, înţeleși

fără soluție bruscă
după veacuri, fără intrerupere,
ai trecut prin Italia,
de continuitate. Barbarii, cari

de desvoltarea pomat tulburat aproape în nimic linia
la nord, n'aii
du-se
aşezin
porului roman. Longobarzii,
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putut face nimic mai bun decit să se asimileze repede în masa culturii covirșitoare a populaţiei de
baștină,

ca or-ce

popor

tînăr,

neformat,

intrat

în

corpul matur, pe deplin organizat al altui popor cu alcătuiri sociale și culturale vechi și solide. Limba
vorbită pînă în .sec. XIII în Italia era încă așa de
latinească, încît Stul AmBRosiv, în predicele:
sale, adresâte poporului, se servia în mod firesc
chiar de limba latină. Și așa de nealterat dăinuise,

în toate manifestările, geniul latinității, încît în toată

Italia un singur monument mai! însemnat arhitectonic

a luat caracterul gotic: marele dom din Milan; încolo,
pretutindeni stilul latin stăpineşte în arhitectură în„treagacreaţie artistică. Gloriile civilizaţiei romane erai
așa de populare încît pante, în Divina sa Comedie a găsit foarte natural —și cititorii lui asemenea—să-și

iea de

călăuză

în Infern. pe VIBGIL.

|.

Deosebit de aceasta, prin poziţia ei geografică,
Italia putea să primească influențele noui ale unui
curent cultural, așa de luminos pe fondul
întu-

necos al Evului Medii, în toiul
filosofia arabă, |
|
Terenul sufletesc era astfe]

săă:

bine pregătit pentru

0 Viaţă nouă, pentru o Renaștere,

de

revărsarea

învăţaţilor

derea Constantinopolului,
Elabor:

elemente

greci

i

civilizației

încă înainte

din răsărit, după că-

|

area unei concepții nout
civiliza

lor

civilizația și

.

antice

ŞI

.

de viată pe baza
a

.

experimentelor
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omenirii

medievale

a fost

cauza liniștei relative, „de
ţară,

comparată

cu

înlesnită

care
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în

Italia

se bucura

şi din

această

restul Europei. Războaele, chiar

cind se întimplai, nu mai aveai nimic sălbatic, înfiorător, în Italia. Cetăţenii puteai să-și vază înainte
fie-care de afacerile lor netulburaţi şi nederanjaţi..Nu
ei se băteaii în războaele lor, ci anumiţi oameni
angajaţi şi plătiți pentru acest scop: condotierii.
Şi aceştia,la rindul lor, bătindu-se nu pentru ei
se înţeînşişi, ci pentru ambiția altora, nu aveaii,
ca adEraii
.
lege, nici un interes să se extermine

lor,
vocaţii de azi, cari se ceartă pentru clienţii
.legi,
de
aruncindu-și. în cap articole. și paragrafe
după pledestul de înverşunat, ca să mal poată încă,

la braț,
doarie, să meargă împreună liniștiți, braţ
partidă
o
continue
să-şi
or
să-şi fumeze o ţigară
din o
du-se
ințelegin
ori,
de biliard, și cari, nu arare
amiacord
comun
repede privire protivnică, cer în
la o
grabă
de
narea procesului, ca să plece mai
proectată.

vinătoare

Luptele

impresia unui joc frumos

condotierilor

făceaiL

de cadril. Rar se întim-

a eroismului—
pla să cadă vre-o dată cite o victimă
beligeranţi ;
de
onată
neintenţi
întimplare regretabilă,

de azi poate
o greșală, nu o fală. Şi în manevrele
moarte.
-de
saă
rănire.
se întimplă cite un caz de

Nimeni

nu

Pa

voit.

Mai

mult

decit

niște manevre,

artistice şi artificiale
nu eraii nici acele încăerări
n'aveaii de lucru,
ale condotierilor. Cetăţenii, cind
curse.

întreceri de
ar fi putut asista la ele, ca la niște
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Dar mai de grabă, firește, își vedea

fie-care de

ocupațiile sale pacinice: negustorul de negoț, literatul de cărţile lui. Toate straturile sociale își urmăriaii în linişte lucrarea lor de perfecționare. De
„aceea, unde se mai găsia cultura așa de întinsă, în
sec. XV, ca în Italia? Unde se interesa și poporul,

nu numai principii și învățații, de mișcarea artistică
și literară ca în Italia? Unde se mai pomenia să
alerge lumea, dela mic pină la mare, cind se anunţa vre-o lectură publică, și să se îndese cu grămada, lacomă de frumos şi de adevăr? In ce țară
din

Europa

s'a

mai

văzut, pe

vremea aceea,

ce sa

văzut în Italia, ca prăvăliaşii să-și lase prăvăliile ca
să meargă uneori noaptea, la lumina torțelor, să
asculte pe un poet, ACONTE, citindu'şi poeziile ?
O adincime şi intindere așa de mare a culturii
în straturile populare, ajutată de o linişte publică
relativă în niște timpuri așa de tulburi, sprijinită

pe tradiţia civilizației

romane,

îmboldită de influ-

ențele altor curente de idei străine, nu era natural
să alcătuiască un teren intelectual priincios pentru
fermentarea, inchegarea unei formule
culturale noui?
| Aceasta despre partea concepţi
ei teoretice de

viaţă.

VIII.

| Paralel, mergea
plina

desvoltarea

el spontaneitate

reală,

vieţii libere,
N icăeri

nu

în de-

izbia

spi-
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ritul un contrast așa:de radical între prescripţiile
dogmei dominante şi practica vieții de toate zilele.
Italienii făceau astfel, asupra oricărui
-- creștin : din
: nelegiuit.
impiă,
popor
unui
altă ţară, impresia

«Italienii, zice LUTHER, a
nu

era deprinsă

deloc:

cărui energică sinceritate
să'și.stăpinească impresiile,

nici să'și îndulcească prea. 1 mult exprimarea. lor, Itajienii sînt oamenii. cei mai: „nelegiuiţi ; . își : ;bat joc
de adevărata religie;- „râd. „de. noi. ceilalţi. creştini,
fiindcă . credem . toate. din. Scriptură, >. Ei ai un
cuvint ce'l spun cînd; se duc la biserică: Haide
să sie conformă greşeli populare. — «Dacă am
fi obligaţi, mat zic ei, să credem în totul cuvîntul
tut D-zeă,

am

fi cei mai

nenorociţi.

oameni,

n'am

putea să mai avem o clipă de veselie:> "„.. «Italienii, urmează: LUTHER, sint sati. epicumult
riani sau superstiţioși. Poporul. se . teme.:mal
Crist,
de,
decit
Sebastian,
de St. Antoniu: oră de St.:
spre a
din cauza . plăgilor . ce trimit, De aceia,
se zu'1oc,.
un
vr'
împedica pe Jtalieni să urineze în
cum *
lată
foc.
grăveşte St. Antoniu cu lancea.sa de
fără. să- cunoască
trăesc într'o extremă superstiție,
reînvierea: morîn
nici
necrezînd
cuvîntul lui D-zeă,

numai de
ţilor nică în “viaţa de veci și “temindu- ise
plăgile timporare.» 1).
(1452—1498),
Predicatorul dominican savosaRora
ic de Parl,
1) Citat de 7arxE; în- Philosoph

P- 177—78.
1
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în culmea revoltei, numeşte pe Italieni curat și
simplu —- porci |
Mai multă emancipare de forme, de tradiţii, de
obligații față cu autoritatea, față cu dogma și cu
morala creştină e grei de închipuit. Molima rebeJiunii “practice se urcă pină la scaunul S-tului Petru.

Şi papii se contagiază de valurile vieţii lumești, stăpinite de puterea instinctelor primitive. Ascultaţi
cum descrie un martur ocular, secretarul ducelui de
Ferrara, o petrecere publică prezidată de papa LEO

x. Extrag numai

cite-va pasage:

<A doua zi a fost luptă de tauri; eram cu se
niorul M. Antoniu, după cum am scris: trei oameni

fură uciși şi cinci cai răniți, doi

cari un căluț mic

de

Serapică,

aii murit, dintre

foarte

frumos, pe

care-l slobozi în arenă şi-l făcu să treacă printro
mare

primejdie, căci taurul era peste dinsul, și dacă

nu Sar fi împuns

bestia

cu lovituri de lance, nu

lar fi slăvit și lar fi ucis. Se asigură că Papa ar
fi zis: «Săracul Serapicăl» şi că se bocea mult.

Aud că in acea seară s'a jucat comedia unui
călugăr ... şi, fiindcă ea n'a procurat. mare satisfacţie, Papa, înloc de a pune să se
danseze /4
jMauresgue,
resgue, a făcut să se balanseze în aer
călugărul
învălit

o mare

ncl;

scoată

într'oO

prostire, astfel ca

să

lovitură cu pîntecele peste

ajungă

să dea

pardoseala sce-

apol a pus să i se tae jaretierele și să i se
colțunii ;

dar bunul călugăr se puse
să muște
cu dinşi trei sai patru din
acestă saegii.
at

silit la urmnă să se urce pe cal,
și i.se dădu
ituri cu mina pe dinapoi, încît,
după cite
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apoi să i se aplice multe ven-

tuze la părțile posterioare...»
Nu

IN

1).

fel nici papii

în petrecerile

lor.

Ce le trecea prin cap, se considera ca permis: Manifestarea personalităţii în toate pornirile ei, se practica, de fapt, ca

o lege

maj ce nu se

în

o formulează
Principe.
«Chacun

«de garder

sait combien

sa parole

«tenu

compte

vivre

grandes

de leur foi

«detruit

qui

se

//

avec. integrite

on voit par exp€ceux-lă, parmi les

choses

et ont

qui ont peu

su par astuce faire

«tourner les cervelles des hommes et ă
ceux

în

il est louable ă un prince

et de

«non avec astuce. Neanmoins
«rience dans notre temps que

«princes, ont fait de

preț,

or-ce

cu

xtacniavErui

regula

toată

nu-

scrupul în

lipsei de

scopurilor

şi

dorințelor

realizarea

naturală. Nu se cădea,

putea.: Teoria

fondaient

la fin ont

sur leur loyant€...

«Un seigneur prudent ne peut pas ou ne doit pas
«garder sa parole, quand cela lui est nuisible et
«que les motifs qui lui faisaient promettre ont disparu» 2).
,
Acelaş sfat îl dă statelor.
hovreo
iea
se
«Totdeauna, cînd e vorba să

nu trebue să
tărire, de care atirnă binele statului,
de dreptate sau
se oprească nimeni de consideraţii
cruzime, de onoare
nedreptate, de umanitate saă
1) arse, op Cit. p. 1852) Citat în 7AIxE, Op: cit. pag.

,
208.
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sai rușine, ci, ridicindu-se mat presus de toate acestea, trebue să întreprinză tot ce poate să scape
statul ori să-i asigure libertatea». 2).

Macnraveru

(1469—1527) apare

astfel ca filo-

soful practic al Renaşteril; nu dă vieții reguli di-

rective, ci mai mult copiază

regulile funcțiunii ei

obișnuite. O formulează, ri'o reglementează. «Ca un
adevărat

om

al Renașterii, admiră desfășurarea for-

ței ca atare, indiferent în ce direcție ar lucra acea

forţă 2). Şi, 'se poate adăuga, admiră manifestarea

vieţii în stilul anticitățir 3).
AI.
In direcția

aceluiași

spirit,

de

veche

origine na-

tivă în Italia, se aruncă şi curentul stirni
t prin re-

învierea studiilor clasicității eline.
Naturalismul vieții

antice, revărsat din operile poeților, scriit
orilor, artiştilor Greciei vechi, ridică valurile
sufletului modern, în mișcările lui către emanciparea
de tirania

autorităţii și regăsirea de sine

parcă să se descopere
lui pornire

însuşi, Omul caută

pe sine însuşi, în adevărata

naturală, studiindu-se în
oglinda

poeziei
_ŞI artei antice. Curentul notă:
se potrivia de minune
cu dispoziția sufletească
a Italiei; era un fel de ar1) Discorsi, UI,
41. La HOrF DING, Gesc
hichte
Philosophie, I, p. 20.
1) nOFFDIxG, Op. cit,
I, pag. 19
3)
|

Vezi introducerea la
cartea |. din Discorsi,

de

neureu
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monie prestabilită între tinerețea naturalismului elin
şi setea nemărginită de viață exuberantă a Italienilor. De aceea afinitatea a provocat aici prima
atracţie şi a determinat efectul istoric al Renașterii. Şi înainte de căderea Constantinopolului învățaţii “greci găsiaii în Italia o primire cordială,
mai- ales la curtea familiei mEnrcis. 1). Dar, după cădere, fu o curată învazie. Toată lumea se întrecea
să: înveţe greceşte, ca să pătrunză în frumuse-

țele închipuirii eline. PETRARCA, liricul cîntăreţ al subiectivităţii umane, nu-și mai preţuia gloria d'a fi
un

oMER

poet

latin.

în original. lar contimporanul săi BOCACCIO,

fermecătorul
tepta

adevărat

un

și

de cînd se vedea în neputinţă de a ceti

(Africa),
pe

italian

poet

mare

uimirea

povestitor
şi

strălucia

glumeț,

admiraţia

tocmai

prin

şi deş-.

cunoștința.

aprofundată a literaturii grece,
inta învăţaţilor se fixase: restaurarea trecutului
clasic. "Ținţa or cărui om cult asemenea: cunoașterea
Conşi imitarea civilizaţiei antice. Grecil veniți din

stantinopole, îşi găsiai repede

locuri pela curți, în

de
casele bogate, în familii, ca profesori. Italienii,
vr'unui
toate virstele, făceaii cerc şcolăresc impre) urul
alţi
cu
și
condiţii
alte
în
literat fugar. Se repeta,

scena istorică a modei
actori, dar cam în aceluș decor,

grece în educația
1) Astfel
BESSARION

Italiei, de pe timpul Romanilor.

cut pela 1385),
Georgios Gunistos pLEruox (năs

(născ. 1355), JARSILIUS

FICIXUS (născ. 1433).
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X.

„Era: natural ca o nouă direcţie să apară și în organizărea învățămirtului. Şcoala și didactica se în-,.
fluințează de spiritul timpului. Cunoştinţe noui, tendințe -și scopuri noui, modifică și coprinsul și forma
activității educative. Schimbarea de direcţie în funcţionarea școlii se oglindește apoi, firește, în teorii
corespunzătoare despre educaţie și instrucţie. Pedagogia Renașterii în Italia o putem astfel extrage
din - cîți-va scriitori ai timpului. Nu mă voiii extinde

asupra ei, ca să ajung mai de grabă la pedagogil

cari aii ilustrat știința educaţiei la începutul evului
modern. Vă voiii comunica numai: o scurtă bibliografie, indicînd autorii marcanți și tendinţa generală a operelor lor.
1) PATER PAUL VERGERIUS în opera sa «De îngemuis moribus ac liberalibus studiis
libellu s», pune între științele ce trebue
să se înveţe: Istoria, morala filosofică și
e/ocvența, iar ca
principii în conducerea
copiilor: auda. Aceasta

are mare importanță, căci pină
la el principiul fusese mai mult bătaia. Se ocupă și de educaţia
fizică: recomandă jocurile. Iată,
prin urmare, deja
citeva

inovații.

Pedagogii

încep

să

se

întereseze

și de viaţa copilului, să-i dea putinţa de a trăi, ca
atare, în faza
2) MAPIEUS

educaţiei

vEGIvs

catione liberorum

lor.

(1406—1458)

în

et claris eorum

«de

edu-

moribus»
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de

se ocupă,

la început,

vat,Şi

tot la el găsim
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ÎTALIA.

morală

și

vor-

beşte mult de puterea exemplului, amintind, pentru
educaţia băeţilor, exemplul SE. AUGUSTIN şi pentru
fete exemplul mumei SE. AUGUSTIN, VEGIUS accentuează importanţa școlilor publice; pînă atunci era
ca ceva de sine înţeles numai învățămîntul pri-

primele

rudimente

ale.

recoînvățămîntului mutual. Intre scriitorii ce
dar
ESOP;
VIRGIL,
mandă pentru cetire, sint; SALUST,
.code
şi
ocupă
interzice pe TERENȚIU. VEGIUS se
forma liteprinsul etic al scrierilor, nu “numai de
z a 1îsrară. Nu trecuse definitiv în -faza pur
pentru formă,
Ză, care se entusiasmează numai
care nu are
medii,
Evul
cu
în opunere diametrală

deloc

În prisimţul formei, ci caută numai fondul.

vința. asta,

mai vechiii,
:
PETRARCA, deși

era

în prac-

perfect latiică mal umanist decît vecIs; scria
pentru plă: |
neşte asupra oricărul subiect, numai
Cind
cerea de a făuri forme frumoase literare.
resa
de
vede pe Cola di RiexzI ocupat de ideia
muza. și
tabili imperiul roman, i se înflăcărează
PETRARCA
îl cîntă ca pe-un eroii. Cind eroul cade,

de artă.
îl părăseşte ; nu mai găsia în el subiect
cu nupapă
ajuns
SYLVIUS, care a
3) AENEAS
melede pus 1, dela

1458—1464,

autorul operei:

interesează în special pe
De liberoruim educattone, ne
peda-

noi, fiindcă el îşi întinde

influența umanistă

Cartea a scris-o
gogică şi didactică pină în Orient.Ungariei și Boerege al
pentru LADISLAU, viitorul
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miei. Chiar înainte de a fi papă, sta în relație prin
scrisori cu episcopul din Cracovia, care îi trimitea
cadouri, simțindu-se măgulit de laudele ce primia
pentru stilul săi.
„Astfel mișcarea Renașterei

în educaţie, sub forma

umanizmului, a ajuns în sec.XV, pînă aproape
„de noi, pină la -Universitat
cea. ea
mal orientală. La

Universitatea

din: Cracovia. găsim, pela 1401,

prevăzute burse pentru Galiţieni, Lituani și. 4foldal, în scopul propagandei catolice, Deci
din
sec. XV trebue să admitem că se duceaii
la Cracovia Romini, să facă studii superioare.

Ce se știe pozitiv, e că mai tîrzii, în
sec. XVI

și XVII,

cînd Universitatea intrase sub
influenţa Je-

suiţilor, tinerimea

nobilimi! moldave se ducea

să
învețe la Cracovia. Universitatea
Cracoviană devenise un focar cultural remarcabil
în Europa. La

1518, cînd s'a căsătorit regele Sigis
mund cu o ita-

liancă, s'aii găsit aici destui
cînta carmen nuptiale,

poeți

/azut,

spre

a

P'aici s'ati perindat cîțiva
din cei

mat de seamă
poeți latini pe. cari
i-a avut Germania în
acel
timp.: ceLzss, AESTICAMPIUS,
doi scriitori cari, esşiți
din mişcar
ea Culturală a u
a
manismului, sis'aă simțiţit
destoinici a compune,
din inspiraţia personală,
în
limba latină, poezii liri
ce, epice, didactice,
des
vol
tin
d
astfel mai departe lit
eratura latină, ca nist
e autori
romani, trez
.

.

.

.

!

iți

după veacury

de somn

în o lume
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nouă, ale cărei idei şi porniri caută să le oglin|
!
|
dească în operile lor.
în
că
c
povestes
ne
logii
Arheologii şi paleonto
grii
de
boabe
găsit
sarcofagele egiptene sar fi
intacte, cari, scoase la aer, și puse în condiţii ' de
viaţă, ai germinat din noi. Astfel] ideile şi tendindin
țele antice, eşite din noi la iveală, ai încolțit
noii, s'aii desvoltat într'o

naturală.

reviviscenţă și eflorescenţă

|

Prelegerea
"UMANISMUL-IN
- AGRICOLA.

I) Teoria

GERMANIA.

ERASM.

umanizmului

VIII.
STERu.

pedagogic

se

desvoltă în
Germania, nu în Italia, Din
ce cauză, Determninarea înţele
sului termenilor z manism
, renaștere.
II) Deosebirea umanistului
italian de cel german. Uma-

nizmul ca mijloc şi ca scop.
Degenerarea umanismului dela
literatură la filologie. — Doă
forme ale renașterii — cca li-

terară și cea

religioasă

sau

reforma — în conflict
una
cu alta,
III, AGaicoLa. primul și cel mai
perfect reprezintant al mo„ dernităţii umaniste în
“Germania.
IV) nas. Importanta luj
literară şi pedagogia lui. :
Studiul să fie plăcut. Formal
ismul literar, In contra
modei de
a imita pe Ciceron,
V) sonaxxes szuny. Elev
al şcolii fraţilor hieronim
i. Student și conferenţiar
la

Colltz

e de Frau ce. Orga
gimnaziului săă umanist
nizarea
din Strassburg. Scop
eus ct elogueus pietas.
ul:
sapiLimba latină
temelia

Cum

învățămîntului.

:
iului clasic din Sfrass
durg.
se realiza Zielas ca
Teligiozitate sai ca
educație moEmulaţia. Colaborarea

rală.
realiza piețas

„e Zog uez 5.“

Furtul literar ca Prin
cipiă,

familici cu şcoala.
— Cum
Lecturi convorbiri, imit se
ație.

Ozortet furem

esse...

Reprezea-
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VIII.

taţii teatrale în latineşte. Şcolarii /rszriones. — Cum se realiza epitetul ziezas

Superficialitatea..

„Sapiens.

VII) Influenţa lui sruns. Organizarea gimnaziului săi din
Strassburg luată ca model, Importanța, succesul clasi-

cizmului

unde

antic în o ţară

triumfa

reform a.

a
VIII) Incrucișarea celor doă curente culturale : reform

şi renaşterea.

Cu

scopuri

şi mijloace

accen-

asemuite,

In ce stă
tuiază tendinţe şi interese culturale deosebite.
religios.
ului
umanizm
tăria
și
literar
slăbiciunea umanizmului
ajuităților
național
ul
principi
și
materne
limbei
rea
Cultiva
|
tate de reformă.

timpului, a treŞcoala, ca să păşească înainte cu mersul
pe curentul mișcării religiouse.. Efectele
Duit să se razime

.
asupra învățămîntului superior și secundar.

re formei

1
Am

citat cîţi-va pedagogi

curiozitate

Din

istorică.

mai

italieni

scrierile lor

mult de

n'am

putea,

direcție pedagogică
drept. vorbind, să formulăm o
renașterii și umamai conştient articulată în senzul
şi humaniznizmulul. Marii pedagogi al renașterii
se dezvoltă, în
mului îi găsim în Germania.: Aci
alcătuirea şcoaconsecuență logică, teoria educaţiei,
ideile şi tendințele
lei, îndrumarea didacticei din
și
timpului

noi.

Şi,

totuși,

renaștezii sa născut
numai

importată.

mișcarea

umanizmului

în Italia; în Germania

Tocmai

aci stă

a fost

și explicarea

fe-

era prea mult o esnomenului. In Italia renașterea
conească a factorului in
crescenţă biologică fir
nu
e;
lic
pub
turale,.a vieţii
stient, a tradiţiilor cul
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și numai mișcările re-

flectate sînt conștiente, pot avea teoria lor.: De aceea, nici teoria renâșterii n'o găsim chiar acolo,
unde acest curent și-a luat naștere, ci mat de grabă
acolo, unde a fost adus ca o modă contractată prin
imitație.
!

Am întrebuințat adesea acești doi termeni u-

manizm și renaştere, cînd împreună, cînd deosebiți, cînd unul pentru altul. Să precizăm coprin-

sul lor. de idei, să lămurim nuanțele lor de înţeles.
Și-renașterea şi umanismul
se confundă

uneori cu reînvierea vieţii şi literaturii antice. Eo

confuzie. Se restrînge înţelesul lor la puţin
lucru.
Renașterea, dacă privim evoluţia
omenirii ca
tot, coprinde, desigur, mai mult decit
simpla reînviere a vieţii și literaturer antice,
|
Inrenaştere, ceea-ce se redește
aptă, nu este
numai antichitatea. Geniul omenir
e întregi își re-

vine

în sine, Puterile

înăscute

ale firei omenești,

se
desmorţesc de sub apăsarea
dogmei si doctrinei
medievale. Natura umană
se renaşte.
Umanismul înseamă
acelaș lucru: renaște-

setul de renagaepeecit

în loc să se accentueze

turei uman e, care se renaşte.
Sea jimiează su
biectul în loc de predicatul. L;
ma urma cară tea
numi și naturalizim tot
aa del i
tere.saă umanism, Se renăşte
aura
naşte
natura
ua .
humană

VIII. UMANIZMUL

PRELEGEREA

“Totul

ideia

de

atîrnă

IN GERMANIA.

109

lasă

tonul.

căreia

asupra

se

Fenomenul este determinat: la sfirşitul Evului Me-

o tendiii omenirea europeană se caracterizează prin

dință pur naturalistă în viaţă, omul: își dă drum
se
liber puterilor sale psiho-fizice native, individul
a sa
afirmă în toată plinătatea sa de om, în toată
autori,
tradiției
e
lanţuril
de
humanitas, dezlegat.
1ăţii, corporației sociale. 2)
- Şi a fost o curată întîmplare, cu-însemnate
de: viaţă
urmări istorice, negreşit, că dorul acesta
litera:
integrală, complectă, a intilnit curentul de'
peste
tură antică, în special greacă, ce se revărsa
greci
lor
învăţaţi
fugei
urma
„occident, mai ales în
prori
literatu
unei
lipsa
din Constantinopol. Atunci,
ale
ste.
naturali
e
pril, care să oglindească pornirii
antică, în care
-epocei, a fost suplinită prin literatura

trăia tocmai

şi naiv al

acelaș .naturalism” spontan

se prezintă

greacă
vieţii libere. In special, literatura

omenești neînca: o splendidă manifestare a vieţii
turale. Așa
cătușate de dogme şi prescripţii suprana
4

aste

doă

curente,

curentul

reinvierii

individua-

oglindirei vieții
Jităţii umane și curentul literar, al
într'un moarmonic
s'a întilnit
intense individuale,
ajutindu,
reciproc
ment istoric fericit, atrăgindu-se
altul.
se şi întărindu-se unul.pe
1) Să se vază

Dultur

în

der Rennaissance

„concret a acestui

proces

“vieţii publice şi private.

de

a lui puRckAEDT,

operă

interesanta

Die

în Italien, descrierea în

emancipareîn

|

toate direcţiile

a
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Astfel, umanist în Italia nu însemna a fi numai un erudit cunoscător al literaturei antice, ci un
om ce caută să trăiască viața complect individuală, după concepția. naturalistă antică.
In acest înțeles nu prea găsim exemplare de
humanişti, dacă trecem graniţele Italică, în restul

Europei. Umaniștiiîn Germania, Franța

ori" An-

glia, devin, de regulă, cu foarte rare excepţii, niște
erudiți, literați, teoreticiani. Studiile umaniste, reprezentante ale curentului Renașterii, se reduc numai la cunoaşterea și reproducerea formelor literare ale literaturii antice. Negreșit, studiul scriitorilor vechi se face în primul rînd pentru înțelegerea

vieţii antice și pentru imitarea ei, dar mai ales
în
formele de manifestare literară,
.

Urmărind degenerarea curentului umanist,în
scurgerea timpului, găsim că, de unde mai
întit umanismul și renașterea eraă sc opul, iar
literatura antică mijlocul pentru atingerea scopu
lui, mai tirziu se transformă mijlocul în scop
: cultura umanistă, humaniora, însemnează numai
cunoașterea.
amănunţită a literaturilor
antice, pentru ele însele,
cel mult pentru înțeleger
ea viețe i antice,
O fază mai departe de deg
enerare va fi, cînd se
vor învăța

limbile

antice

numai: pentru

filologie,
pentru înțelegerea limbil
or în ele însele. Se va
găsi
şi pentru susținerea ace
stej faze un argument,
a-
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nume că ocupaţia cu literatura greacă și latină dă.
spiritului ocazia de a se exercita, întrun chip excepţional, printr'o escelentă gimnastică mintală, care
nu s'ar putea înlocui cu nimic.

cultu-

Cit de complicată e în general mişcarea

rală a omenirii, se mai poate vedea şi din faptul
cucă un curent umanist, în înțelesul strict.al
vîntului,

născut

tot

din

renașterii, se ridică în contra
prin

literatura

antică.

caută

să se

culturală

mișcare

marea

formei

a ..

de renaștere.
i

tot o
Ce este reforma religioasă, în fond, decit
a
mișcare de. renaștere a omului ?.
Omul

emancipe

de

tirania

unor

le-.

gături autoritare, caută să înțeleagă prin el însuși,
prin

aprofundarea

directă

a Bibliei,

raporturile

reformei,
dintre el şi divinitate. Totuși mișcarea
contra
une
reacți
o
fi
va
deşi o renaștere religioasă,
Aceste
antice.
urile
renașterii preconizate de literat
t dat, în
doă mișcări se-vor găsi, întrun momen
ar al miş-.
conflict. Așa LUTHER, considerat ca advers
era, la rincării renașterii de către umaniști, consid
i ai adevăratei
dul săi, pe toţi umaniștii ca dușman
renașteri,

ratura

ai renașterii

religioase,

fiindcă

din

lite-

contrar reantică, păgină, rezulta un spirit

Jigiunil creştine. -

i

:

reformei religioase se
De aceea, cînd mișcarea
, se atrofiază curentul
accentuiază ca curent literar
treptat-treptat, într'o mișprotivnic, transformindu-se

112

PARTEA

II. ISTORIA

care pur abstractă,
de viaţă.

de

PEDAGOGIEI

MODERNE.

erudiție .filologică,.
iar nu

IL.
Dintre pedagogii ce ai propagat în Germania
mișcarea umanistă și sati adăpat mal direct dela
viața umanistă, cum se dezvoltase ca în Italia, citez mai

întiii

pe. AGRICOLA.

AGRICOLA are importanță în desvoltarea umanistă
a Europei

nu

atît prin scrierile lui școlare, prin ac-

tivitatea lui didactică proprii zisă, cît prin cultura
sa pur humanistă, Spirit și caracter cu desăvirșire
liber, om cult, și căutind să-și trăiască viața în
conformitate cu ideile sale, AGaicoLA servise Ger-

maniei

ca

model

de

om

modern,în

toată pu-

terea cuvîntului, luat în înțelesul Renașterii. Nimeni ra putut să-l lege de o îndeletnicire mat sistematică şcolară. Ocupaţia dăscălească i
se părea
sterilă, plicticoasă, ingrată, ba chiar desgustătoare;
iar școala un iad, în care viața omenească
zace
comprimată,. AGRICOLA nu avea expresii destul de

energice,ca să-şi arate revolta
în contra practicei

Seolare casca

e institațit unde antichitatea făcuse

dată numele de ludus eclit
, îi Pai a
schimbate în niste - ade ara e : a
ia iai
+. Deşi AGRICOLA
n'a
voit
funcțiunea
a
vunej idee s -şI lege
e iiide
lege activitatea
școli, a influențat -totuși asupra
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direcției educative prin scrierile
:și viața lui, luată
ca exemplu. In special, s'a influenţat dela: el corporaţia religioasă a fraților /zieronimi (fraţi de viață
comună), de prin regiunea Rinului ; iar din spiritul
pedagogic al Hieronimilora eşit un celebru umanist,
renumit atit ca scriitor cît şi ca promotor decurente de idei
— gRass (1467—1536). IV.

ERASM, deşi originar din Roterdam, nu se poate
considera ca aparţinînd unei anumite și singure
țări, In timpul cind literatura şi limba latină servia de limbă şi literatură universală, localitatea
unde trăia și de. unde își împrăștia unul “ideile, nu
avea

nici

o importanță.

ERASM,

ca și ceilalți

uma-

nişti, se considera ca factor şi membrual culturei
internaționale. Il găsim de altminteri călătorind necontenit

din loc

în loc;

dar, fiindcă

mai

sa oprit

mult timp la Paris, pedagogii francezi ai încercat
n
să-l considere ca al lor.
euculturale
mișcării
a
și
literare
O stea a istoriei
istoria
în
și
onoare
de
loc
ropene, ERAsu ocupă un
pedagogiei. Primul sfert al sec. XVI-lea a fost cu desăvirşire dominat şi cîrmuit de superioritatea lui inte-

ce scria şi
lectuală. Pontif al literaturii şi al gîndirii,
se asculta cu
zicea ERASM în -scrisorile, în operile lui,
pină la cel :de
respect de toată lumea, dela Papă

pe

mersul
urmă. călugăr. Vasta lui erudiție literară,
s
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spiritual
vioiii şi energic al stilului săi nervos și
vieții
ra
'cont
în
lui:
-atrăgea. și se impunea.. Satirele
călugărești

şi-a

cîtva

cu

:celei. școlare, ai, căzut ca

niște-u-

-sturătoare lovituri de. bici pe spinarea. contimpo„ranilor, cari nu puteai, prin urmare, să le treacă
ușor :cu: vederea.
2
Cu drept cuvint s'a comparat influenţa lui ERASM
cu cea exercitată de voLzrare în sec. XVIII și
întru

a lut

v. n06o

în

care

al XIX,

avea

curajul și-și lua dreptul de a scrie monarhilor, ca
să le dicteze hotăririle în afaceri. superioare de stat
și' de cîrmuire de popoare.

“Ca pedagog, ERASu sa manifestat, printrun şir
-respectabil de scrieri: :De razione studii. Colloquia

puerilia. De ratione. couscribendi epistolas. Ciceronianus sive: de optimo dicendi genere. De civilitate
moruin puerilium, etc. etc.
"Se constată o preocupare didactică durabilă, în
aceste! scrieri apărute în deosebite timpuri, cea întii
pela 1512, cea din urmă pela 1534.
Ca

inspirator al gîndirii lui pedagogice, ERASMI f€-

ca noaşte pe QUINTILIAN;

dar, negreşit, cînd e vorba

să aplice teoriile la chestiile timpului săi, se inspiră

direct din observarea lucrurilor. Găsim în scrierile lui

pair de o elocvență admirabilă, în care. adminis- |
iai
aspre “dascălilor, ce nu cunosc
aceştia

II trimit

isciplină

decît

bătaia;

pe

ite curat și simplu la plug, ca să- mine
-.

)
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vor să mine voinţa copiilor.

“ Pentru.prima. oară. se: cere cu insistență dascălilor: un lucru, ce -pare “astăzi banal, cel puţin în
teorie
:: anume să facă studiul:-plăcut.: -Pentru
atingerea acestui: scop, ERASM exagerează ” chiar

une-ori mijloacele. Așa, el recomandă
să se facă,
«pentru copiii ce învaţă citirea, niște litere de aluat
dulce, pentru ca, mîncîndu-le, să le şi înveţe. De
-aci se'vede cită aversiune îi inspira lui ERASM' metoda ursuză, rece, moartă, întrebuințată în timpul să.

Faţă cu studiile literare, ERAsu era un umanist
în toată puterea cuvintului şi în accepţia lui clasică. Se preocupa numai de frumuseţea formei, puțin
îi păsa de coprins. In alegerea autorilor, se uita
la

stil,

RENȚIU

nu

nu-l

decoltat

se

inchieta.

speriati

al comediilor

educative. Nu da
la cum

'spune.

de

deioc

fond.

lor cam

atenţie la
<Aerzaz:

ARISTOFAN

cu scenele
ce

cognitio

riscate

şi TE-

și limbajul
ca "opere

spune autorul, ci
polior,

verborum

prior» zicea el. Nu era contra învățăturii: elementelor de îszorie naturală, geografie, fizică.
Dar nu uita să spue că acestea nu formează adevărata hrană: sufletească, ci sînt numai niște” gustări:
« Flaec degustare,
Sal eril.>
o
Subiectele de compoziţie, în cari trebuiaii exercitate

“viaţa

talentele

oratorice, ERASM

timpului,

cere

să

se

ia

din

nu din reminiscenţele literare ale

antichităţei. De aceia admite,ba chiar recomandă,

latine,
la nevoe, .cite-o- modificare necesară a limbei
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păstrindu-se însă amploarea, eleganța stilului clasic.
Ridiculizează pe imitatorii 4 auzrazce.ai lui CICEROY,

care devenise idealul scriitorilor și vorbitorilor din
sec. XVI, şi o modă enervantă pentru un spirit cu
o puternică individualitate proprie. Nu mai citiai,
nu mai auziai decit fraze cunoscute, întorsături de
construcţii, cuvinte şi perioade din cicERo. Unii
mergeaii pină acolo, că puneaiă şi pe sigiluri chipul
lui CICERO. Nu mai era viața cutărui om concret
din sec. XVI exprimată în vorbirea lui personală,
ci o imitație de viață, o maimuţărie ridiculă, demnă
de batjocorit

ca

ori-ce

contrafacere

omenești.

a

unei vieți

Să
V.

O importanță didactică deosebită, din punct de
vedere al umanismului, are în Germania. vestitul.
JOHANNES STURM (1507—1589). Acesta s'a ilustrat
mai ales prin organizarea şi conducerea celebrului
gimnaziu din Szrassbaurg, alcătuit după principiile
umanismului literar.
Dar în lunga lui viață, de 82 de ani, a avut pri-

lejul și putinţa

de

a exercita

o influență

hotări-

toare asupra mersului învățămîntului în
genere, nu
numai din Germania, ci aproape din
Europa întreagă, Să ne oprim dar puţin asupra individualităţii acestui însemnat pedagog.
STURM şi-a
șa
primi
primit educaţiaia îîntrun gim
i nazii
ii
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din Liitich, condus de societatea
ronimi, deci influenţaţi de. umanismul
In gimnaziul

din

Liitich,

compus

11'7

fraţilor -hielui AGRICOLA.

din

opt

clase,

cu o promoţiune riguroasă după examene duble
anuale, .se învăța foarte sumar regulele gramaticale,
apoi se

făceai

lecturi

vaţie şcolară, figura
și ebraică.

ain

autorii

în program
.

clasici.

Ca

limbele

greacă

ino-

În. virsta ce doă-zeci de. ani, srunu deschise
cu un profesor o tipografie, ca mijloc de traii, şi
edită cărţi de literatură pe cari căuta apoi să le
desfacă. In acest scop de afaceri se duse și la Paris;

aci se căsători şi rămase să studieze medicina la Collge

de France, unde a ținut apoi prelegeri de medi-

cină, dialectică și despre

Ciceron, Demostene, etc.

In timpul acesta, sub înriurirea reformei religioase,

31 vine.în minte ideea măreață de a căuta să influenţeze asupra lui Francisc | și să-l facă reformat.
Intră în relaţii cu mELAxCuTOX și cu alţii; dar
aceştia nu-şi prea făceaii iluzii de izbîndă. Si în
adevăr că sruRu ma reușit. Se reintoarse în Germania, unde, după citeva oscilări, se aşeză la Strassburg. Aici a luat conducerea celebrului gimnazii,
ce.a servit de model gimnaziilor umaniste, în
|
Germania și aiurea.
din SIrassumanist
Cum era organizat gimnaziul

burg? Cum
Scopul

funcționa? Ce rezultat a dat?

umanismului, formulat de sruRM în Fpis-

'olae clasicae era: pietatea înţeleaptă și elo-
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cventă: «A nobis propositum est sapientem algue
eloguenten pietatem fincm esse studiorum:>'
„ Cuvintul

câzze/eapră»

nu-i

traducerea

tocmai

e-

xactă a lui. <sapientenz» ; mai just ar fi erudită,
căci accepțiunea lui ne duce cu mintea mai mult
la. cunoștințe, se raportă la intelect, pe-cind înțelep-

ciunea se referă 'la voință, la. felul echilibrat al manifestării în afară, al activităţii. « Sapientia» a fost
redată cu alte cuvinte: <cognitio rerum», cerudilio»Deci scopul școalei lui Sturm era pietatea elocventă și erudită,

» Cum se căuta să se realizeze acest scop? Intregul

gimnazii

se

împărția

în zece clase, -ce se puteai
percurge.și în noă ani. Numai clasa decima,şi noua
puteaii fi absolvite amîndoă întrun singur
an, pentru

fiecare din- celelalte se cerea cite un an de studii.
Tot învățămîntul se întemeia pe limba latină.
Se începea în Zecima și zona cu învățămîntul ele“mentar al limbei latine și se progresa
atit de re-

pede că deja în octava se propunea

în limba

lecţiile

latină:la toate materiile.

A

- Cită greutate punea pe învăţarea vocabulelor, ca
material
brut

al 'vorbirii ! Un.

învățat,

ce

n'a

avut

de lucru, pe semne, a făcut statistica cuvintelor ce
se învățaii în cei întîi seașe ani, și a găsit
modesta

țifră de 21.000!

Chiar din anul al doilea se poate

zice că se începea predarea în limba-latină, căci -tra-

ducerile se făceati tot în latinește, prin parafrazarea
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înțelesului, prin circumscriere,
s'a inţeles cuprinsul.
- Se cetia mai ales CICERON,
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spre: a se “vedea
«magister

că.

omnium»

pină
temelia învățămîntului dela clasa cea mai de jos
găsiau,
mai
la cea din urmă. Puţini autori clasici

în secunda
graţie în faţa purismului umanist. Deabia
espre ceilalţi:
și prima se introducea SALUST. Cit-.d
ional „şi întru
CAESAR, TACIT, TIT LIVIU, numai excepţ

enţei. . a
cit puteai servi scopului. şcoalei, elocv
oameni
Idealul era de a se. scoate Ciceroni,.
și scriorator
marele
ca
cari să vorbească latineşte

şonadă pedaitor' roman. O utopie, negreșit, o donchi
tea iucrurealita
la
- gogică şi literară, care nu lua seama
ui și
timpul
a
rilor, nu considera puterea covirşitoare

vital:eşi noul
vieții ambiante: Ce păsa intereselor.
r..cicero:!
frazelo
ale societăţii de cizelarea. clasică a
de ceea ce le ardea
niane, cari nu le spuneai nimic

a fost urmălor? :Şi o-astfel de fantomă culturală
a, ba încă
rită de învățămîntul clasic în secolul XVI-le
şi mat

a

tirziă |.

!

In guaria se cerea deja declamaţia

troducea,

pentru

interesul

ia

și se in-

rctoricei, "VIRGLL

întru

ze forme pentru
cit poetul Eneidei putea să furnise
<20Micut 012:
arămine
N
elocvenţă; încolo "CIGERO

nium diterarum. exemplu».

şi elocvența împodobită;

Ca să se dobindească

«elocutio ornata»y. Se da,

și .diaretoricel,
în clasele superioare, ca ajutor
să se cea
începe
r se
lectica. Tot în cursul superio

tească în grecește

DEMOSTENE şi foarte puţin PLATOX,
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întru cit folosiaii negreșit

VI.

Care a fost rezultatul acestui învățămint clasic?
Scopul era: sapiens et elogurus pietas.
Cum se realiza pietatea? Luată în înțelesul de
religiozitate, nu prea vedem, în gimnaziul lui
Sturm, cum se putea realiza. Invățătură sai cultură
religioasă—nu se prea observă în organizarea şi
tuncția acestui gimnaziă. Luată ca educaţie morală,
ca umanizare și îndulcire a sentimentelor, mijlocul .
ce găsim întrebuințat, mai cu seamă, este emulația,

reluată mai sistematic de jesuiți și care, pînă azi,
joacă un rol însemnat ca mijloc de educaţie, deși
pedagogia modernă

precum şi. valoarea

i-a pus în evidenţă și defectele

morală mai curată

a altui sti-

mulent educativ: compararea cu sine însuși.
Pentru emula ţie, se împărțiaii elevii în decurioni,

căprării şcolare cu grade, ca să se poată influența

reciproc...

|

Un principii, pus ca mijloc serios de educaţie,

Și care pînă azi a rămas tot numai un deziderat, îl

găsim la siunu: co/aborarea armonică
a
scoalel și familiei în opera de educație a co-

piilor. Educaţia familiară se face

separat

în familie,

cea şcolară Separat în școală, și foarte
rare sînt Cazurile, cînd

aceste doă direcții de
influențe se unesc
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își exprimă încă și azi necon-.

tenit dorința ca familia să dea concurs şcoalei, și se
pling că mare parte din influența profesorală se risipeşte pe drumul dela școală acasă și că, ceia-ce mai
rămîne neatacat se prăpădeşte îndată-ce copilul

intră în cercul familiei.

In ce privește epitetul principal al pietăţii, de
a fi celoguens>, s'a văzut în parte cum vrea s'o realizeze

sruRu:

prin lectura lui

cICERON

prin

Și

con-

Dar mijlocul cel mai de căpetenie
vorbiri în latineşte.
era imitația. Aceasta s'a numit de unii pedagogi
o adevărată şcoală de plagiare, de hoţie literară.
Se cerea elevilor să fure din cicenox fraze, expresii,
fragmente şi cu acest zot-pourri literar să alcătuiască

un

discurs, dar

aerul

lui

CICEROX,

astfel ca

să

nu

se

bage

de seamă imitaţia. < Oportet furem esse, sed îta tatei
ut ipsum furtum non appareat» zicea STURM. Căci,
dacă apare, e o stîngăcie de răi gust. Pcticile rupte
din CICERON şi “cusute cu măestrie, trebue să aibă
dar

să pară ceva

noi.

In sfirșit mijlocul cel mai complect pentru desvoltarea geniului elocvenţei latine eraii reprezentarea pieselor latinești în original. Elevii
;
jucau comediile lui PLAUT? şi TERENȚIU în latineşte
parte
mare
a
şi şcolarii /iszriones, cari întrebuinț
mare merit
din timp cu învățarea rolurilor, își făceai
în cete de
din jocul lor. Unii chiar s'aii organizat
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jucînd,

ca societate

dramatică, piesele învățare.
:
STURM însuși și mâi ales, negreşit, criticii, observară 'deja dela: timp că învăţarea şi jucarea pieselor
face de se neglijează celelalte studii, dar tot nu-și
putură închipui că din acest 22770z de învăţare a
limbei latine se va desvolta în elevi pofta de ase

face actori ambulanți. Lucrul era: totuşi de prevăzut.
Cu mai puțin zel dramatic şi tot se dă impulsii
fantastice. tinerimii. Măsura înrîuririi în această direcție nu e totdeauna. așa de lesne. s'o păstrezi
în justa ei mijlocie bine făcătoare.Sub ochit noștri
se prezintă

cazuri:

elevi,

anunțindu-se

întro

vacanță

pe

demne

ca

de

meditat.

trupa

cutărui

zidurile

unui: oraș,

O

trupă de

liceu,

afişa

reprezentații

teatrale. O modă -nouă începe a se ivi de curind:
fanfara

școlară.

Trombonişti,- flautiști, trimbițași

suflă: în instrumentele lor, în mod mal. mult saă
mai puțin armonios, mai ales în marșuri, adesea
obositoare, pe-stradă, la serbări publice. O singură
modă nu se întinde și nu se prinde, deşi ar.folosi
mai permanent

și mai general: exercițiul militar sis-

tematic și:riguros
cîntece eroice,

practicat

şi marșuri

însoțite de

Cum a căutat mai departe STURII, 'să. realiz
eze
cellalt epitet al. pietăţii: de
a fi «Sapiens», erudiția

adică?

Aproape

tot așa de puţin

ca și pietatea.

PRELEGEREA

VIII.

UMANISMUL

IN

GERMANIA.

123

, căuta de umaniști
- Cognilio rerum, erudiţiase
numal în cărți, în literați, nu în natură. STURM
se abate dela umanism, în astă privință, căci el'nu
era numai
caută erudiţia nici în autori. Sapientia
.
elogueutia.
interesa
îl
dinsul
Pe
o formulă goală.
cunoștința
erudiție
de
Pusese el între: mijloacele
aritmeticei,

geometriei,

etc;

aceasta era

-dar

mai

mult numai în plan. În realitate, doar în cea din
urmă clasă se da numai o superficială orientare în direcție reală, Intregul mecanism era :formalist:

se cetiai. autorii pentru

formă, nu

cuprins, dovadă că se recomanda,
juca TERENȚIU Şi PLAUT.

pentru

se studia şi se

VII.

. alui
- școlii sale; influenţ
Cu toate neajunsurile
l Strassburg
mun a fost colosală. Gimnaziudin
celor mai
zarea
organi
.
a: servit de model pentru
chiar pentru
multe școli din Germania protestantă și

graşcolile :Jesuiţilor. Ba încă înrîurirea lui a trecut
,
France
de
nița Germaniei. Cînd preda lecţii la Col/age

STORM. avea

între ascultători

RAMUS,

pe PETRUS

Ma-

i
rele pedagog francez din acest timp.
univer
-lui
nţei
influe
e
Poate că una din cauzel
cauzele puţisale, dar în acelaș timp 'şi una din”:
tatea multila:
activi
nului succes'al instituţiei, a fost
ocupa srunu ? Il
terală a: lui sug. Cu ce nu se
deși în totdeauna
găsim făcînd pe diplomatul,
>
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succes
; îl găsim amestecat în discuţii teoloîn cari de altminteri se încurca grozav. Prin
.astea izbutește să-și creeze așa de mulți vrăjîncît în cele din urmă nu mai îndrăznea să
din casă decit escortat.de studenţi. Studenţii

aă putut

doar

să-i scape viaţa, dar nu

să-l apere și

de persecuții. Așa că,la urma urmei, i se puse în
vedere să se demită din funcția de rector al gimnaziului. sroRx nu se crezu obligat să se supună,
și fu destituit, pur și simplu.
Retras în viaţa privată, sruRu nu rămase în ne:
activitate practică; merse, chemat în -multe părți,
ca să reformeze şcolile. El şi elevii lui împrăștiară
pretutindeni modelul gimnaziului clasic din Strassburg, ajuns așa de celebru încît, chiar aproape de
timpurile noastre, umaniștii noui se gindiră un moment să-l imiteze.
Succesul

tipului

didactic

reprezentat

de

gim-

naziul din Strassburg este caracteristic pentru
puterea de rezistență și de impunere a curentului
clasic, mai ales cînd considerăm că s'a realizat

chiar pe un teren

protestant,

și chiar prin forțe

Păginismului

literar antic, a tre-

sufleteşti cîştigate de reforma religioasă, ca STURN.
Ca să izbutească a se prinde formalismul literar
al
clasicității umaniste, formalismul așa de
extrem
al şcoliI lui “STURN, întrun timp cînd
glasul, lui
avitoare în peperestanților tuna cu autoritate
sgu!

i

buit ca mișcarea Renașterei

clasice să fi fost spriji-
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covirşitoare pentru'spiritele

timpului.
VIII.

Incrucișarea ideilor celor doă curente culturale,.
renaşterea şi reforma, în sec. XVI, prezintă o importanţă deosebită.
Amîndoă păreaii că pleacă din acelaș izvor și
că se îndreaptă spre aceiași ţintă: liberarea om ului. După

cum, din punctul de vedere literar, se

caută oglindirea în literatura antică, a sufletului timpului pornit spre

emaricipare, tot așa mişcarea revo-

"Juţionară a lui curieR
formele

prea

închise

mului teologic şi
științei omenești,
cultului.
Umanismul şi
loace

pentru

căuta să dezlege pe om

şi

mărginite

ale

din

dogmatis-

să sădească religia în fundul coniar nu în formele religioase ale
a
reforma se slujiaii de aceleași mij-

atingerea “unui

cerea la izvoare;

scop comun:

întoar-

la literatura antică unul, la

punct de
textul primitiv al Bibliei, cealaltă. Cu acelaș
curind se acplecare și cu aceiași intenție comună,
e deosebite.
centuară totuși tendințe, interese cultural
și liberarea
Umanismul literar voeşte dezvoltarea
aliindividu
ea
plinătat
omului întreg, în toată
Umafirii.
orul
laborat
tății lui, așa cum a ieşit din

în om conștiința 'religioasă,
nismul religios slăvește
E
ca esență“a umanităţii lu.
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Soarta acestor doă curente n'a fost la fel. Umanismul literar, or-care ar fi fost temeinicia scopului săi, caută să se ajute cu un mijloc de natură
a-i scădea

puterea,

anume

literatura

veche

în o

limbă moartă, greacă ori latină. Acest mijloc nu
putea mulțumi şi entusiasma decît minoritatea cultă;
latina -şi. greaca nu-și puteaii deschide tezaurele: frumuseţilor sale, ca să fie văzute și admirate
de spiritul mulţimii...

mr

|

“LUTHER însă găsește un mijloc efectiv pentru
sprijinul umanismului religios: în popor :. limba
maternă. Mișcarea lui dezvoltă formele de viaţă și

de manifestare ale: popoarelor,și apare

asttel ca

una din forțele istorice care-a dat caracterul :mo-

dernității în evoluţia

omenirii,

prin . intensificarea

pornirii către creşterea firească individuală a neamurilor omeneşti. Reforma religioasă conţine în sine
germenul de dezvoltare al principiului naționa-

lităţilor. Atins de repercutările spiritului ei, chiar

neamul. nostru se trezește din înstrăinarea de secole
și începe a-și reveni în fire; a-şi exprima simțirea
şi gindirea religioasă în limba sa proprie,
Umanismul literar, cu toată baza lui destul
de
largă, sta pe un echilibru nestabil, pe virful
piramidei celor puţini ; mișcarea . reformei se adresa
marelui public, Puterilor sufletești.
ale conștiinței

obștești; era na tural să aibă un viitor mat
asigurat.

Unul degener
erudiţia de anti

ează treptat, dela -AGRIcoLA, ptnă la

car a filologuiui mărunțişar, Cellalt
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se întinde şi îmbrățișează sufletele, clădind
cetăţuia neînvinsă a libertăţii credinţei.
Școala,

înainte
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pe ele

cu pasul timpului

săi, a trebuit să se rezeme în cele din urmă pe
curentul mişcării religioase. Efectele reformei asupra

şi secundar,

învățămîntului superior

la început,

ai fost în aparenţă deprimante, fiind-că atrăgea
atenţia spiritelor asupra sa,. distrăgindu-le dela studiile literare umaniste. Prelegerile umaniştilor literari şi scrierile lor eraii din-ce în-ce mai puţin căutate, pe-cînd sălile unde se discutai chestiile _reli-gioase,

nu

mai

şit, impresiona

încăpeaii

de lume.

Aceasta,

"pe umaniști,şi
defavorabil

negre-

ERASM

nu-și ascundea amărăciunea. Dar glasul lui ggAsM ori
cîtă autoritate

avea,nu

mai

putea întoarce spiritele

dela interesul așa de vitalşi actual, stirnit de lupta
N
i
religioasă.
reforma
că
concluzia
De aci nu se „poate trage
a exercitat

asupra învățămîntului, ca atare, un efect

distrugător ; numai o direcţie de învățămînt, a
suferit din cauza ef. LUTHER combătea' păgînismul
literar. Omul păgîn, antiteza omului creştin, nu trebuia să inspire admiraţie tinerilor generaţii. Formalismul literar, care nu căuta
buit să cedeze cu timpul.

deloc fondul, a tre.
.

șeTreptat, treptat, şcolile, pătrunse de curentul
efectul
de
şi
ligios reformat, incepură să țină seamă
conștiințel. Uni.educativ.al operei literare asupra

nouvezsităţile, ca totdauna, se puseră în fruntea
lui curent.

A

——

Prelegerea

IX.

PEDAGOGIA
IN FRANȚA.
RABELAIS,

ASCHAM

şi PRTRUS

RAMUS,

MONTALONE.

L. Influenţa lui srun în Franţa și în Anglia. Eraus na:
us și AscaA. — Cite-va notițe despre pedagogia lui
Ascnast.

“Importanţa dată

limbei grecești.

formalist şi mai cumpănit al Angliei.
Il. RABELAIS.

Invățămîntul

Sapiens. e! eloguens pietas.

Umanismul mai puțin
|

individual,

Cum să se

|
Scopul

capete

educaţiei :

erudiția (sa-

„Bientia) ? nanxLars reprezentantul polimatiei
moderne.
III. naperArs reprezentantul idealurilor moderne.—Uhn citat
din Gargantua e Pantagruel.
”
IV. nabELas recomaadă lucrul manual ca complectar
e
a educaţiei armonice. Sugestii de prăcticitate
şi de activism
pedagogic,
E
:
V. PETRUS RAMUS — Pierre La Rame,
Temperament re„Yoluționar, atacă pe amsror:
<paricid>. Profesor la col-.
lîge de France, atacă pe colegi. Viaţă
svinturată în Germania. Sfirşitul seu tragic.
!
VI.. Ideile pedagoșice ale
lui.n Asus și practica lor scoasă
din agitațiile vieţii
sala intelectu ale. nAmus primul profe-

„“Sor

universitar

gicei.

"VIL.

Formula

m odern. Innovator.
mișcări i raţionaliste,

noxraraxe,

Reformator al lo|

|

sa iui de sistem, Capitolele
din £smai
special de educație,
VIII. Creşterea 1u
i MoNTiraxE. Copilăria.

3 aisy cari se 'ocupă

Lip

lui fericită: n-
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de copilărie și dreptul
fucnţa asupra vicţii. Respectul
copilărici la fericire.— Indemnul lui moxrarexe de a se crește
S
|
copiii la țară. Urmările.
IX. Cum-a învăţat moxrarexe latinește, Precocitatea învățăturii lui, ncforţată ci naturală. — Părerile lui MOXTAIGNE
despre clasicitatea școaiei. Cum judeca pe cicenox. Despre
metoda de a se învăţa limba latină în timpul săă.
X. Scopul, nu erudiţia, ci dezvoltarea puterilor sufletești.
Tendinţa social-umanistă a studiilor. Invaţă mai întîiă de

Programul studiilor şi ordinca

toate a fi 'esage et meilleura.
lor de merit.

.

XI. Fizosefi a. ca studiă central, Filosofia accesibilă or-

cărui spirit; scopul ei, virtutea.— Limba maternă şi limpile moderne. Traducerea din limbile moarte. Studiul naturii

direct din natură, Educaţia fizică. în contra bătăii.
1.

sroRm, despre care fu vorba în prelegerea treîn
cută, a semănat ideile umanismului său clasic

prelegerile ţinute la Colltge de France, în timpul șederii sale în Paris. Intre auzitori se găsia și
PETRUS RAMUS — PIERRE

LA RAMEE — 0 puternică per-

sonalitate pedagogică a Franţei în sec. XVI, agitași
tor ca și STORM, agitat ca şi dinsul, dacă nu
Temmai zbuciumat decit confratele său german.
peramentul francez nu face nimic pe jumătate.
DinInfluența lui sruau s'a întins şi în Anglia.
peistoria
cari
pe
tre cei doi pedagogi umaniști,
pentru
miîndrie
dagogiei engleze îi aminteşte cu

secolul

XVI:

Ascua

(1516—1568)

și MULCASTER
9

- 130

PARTEA

II. "ISTORIA

PEDAGOGIEI

MODERNE.

"(1520—1613), cel dintii stă vădit sub înriurirea lui
STURM.
„Nu vreaii să mă estind asupra pedagogiei engleze în secolul XVI. Ea n'are însemnătate istorică
universală. Pentru complectarea cadrului mişcării
umaniste și reformate în Europa, totuși, e necesar
să pomenesc, în treacăt, măcar caracteristica operei
unuia din cei doi scriitori de mai sus,
ASCHAM,

care

sta

în strinse

prezintă în scrierea .lui,
negreşit, în Anglia: Z/e
dagogul),

aceleași

relații cu

sToRu,

re:

adesea citată, : mai ales,
Scholemastey (Pe-

principii pedagogice

ca și huma-

nistul din Strassburg. Ce-i caracteristic, însă,
pentru
-pedagogia teoretică şi practică din Angli
a, e importanța mai deosebită dată limbii
grecești.
ASCIIAM merge pînă a:spune că, afară de 'CICE
2OY
şi alți cițiva, adevărata! clasicitat
e se găsește la

Greci, idee pe care-a reluat-o și. clasi
cismul mai
noii. E de remarcat că, în școlile
umaniste engle-

zești, nu găsim

tendințele extreme ale formalismului

german, ci un umanism mai cumpănit.
Nu se citea
"ȘI se studia autorii clasici în
scopul ca elevii 'să

devină oratori, ci spre a se instrui

frumuseţea

literaturii

antice. De

și a cunoaște

aceea

se si citeaii
mai mulţi autori decit
în gimnaziul lui Sturm.
Acestor scol
ȘColI.i. își datoreşte,
îîn parte, cultura sa
umanistă marele geniu
a] drama turgiei moderne,
snaKESPEARE,
„e
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FRANȚA,

Las amănuntele, desigur interesante și ele, asupra
a
mișcării pedagogiceîn Anglia, și mă grăbesc
frani
trece la strălucitoarele manifestări ale geniulu
XVI.
cez pe terenul cugetării pedagogiceîn secolul
i
gîndiri
a
proprii
ării
dezvolt
Ca să păstrăm şirul
să
trebue
Franţa,
în
ie
asupra chestiilor de educaţ

căutăm puţin îndărăt dela PETRUS. Ramus.
dea îndată
gărului

ridicîndu-se

erudit

și mucalit

de bonomie familiară,
ştiinţă veselă.

colosul
dela

Vom ve-

al călu-

sarcastic

Medun,

de: sănătate

aerul

lui

hilariantă,

de

cu

II.
spus gindirile pedagoRAGELAIS (1483—1553) și-a
c
lut scriere, în acel ameste
gice în celebra şi bizara
rea nina
poartă titlul de «Ga
de glumă și serios ce
Deşi împrăștiate, pe
>

it

Pantagruel

ici

pe

lui staii în o legă-

ideile
colo, în capitolele cărţii,
şi sistematiza. O deosetură logică, se pot culege
dintre RADELAIS ȘI ERASI
bire, nu fără însemnătate,
in
e de educaţie ca stră

“e că acesta privește

chestiil

lui Gargantua
Ciudatul autor al
de practica şcoalei.
fost un juisor şi un

medic, a
a fost călugăr, apoi:
procul nEgoiii*.
ce privea lumea
sceptic tot-odată,
își pere
de afaceri- şi evenimente;

Străin de viață,
mu eze: |
și căutind să le for luţie
-le
ndu
dii
stu
ul
evo
cea timp
ca documente ale
Si notele lut aă rămas
elevulu
ea
tar
vol
lul, urmărind dez
sociale. In scrierea
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săă din copilărie pină la virsta înaintată, are prilejul să atingă tot felul de chestii privitoare la educaţie, viaţă, societate,
,
„RABELAIS, Ca și LOCKE și ROUSSEAU mai tirzii, se
ocupă de educarea unui singur elev, nu se îngrijește de educarea maselor, nu'și bate capul cu
greutățile unei didactice școlare. Invățămintul individual în familie, nu colectiv în școală, e ţinta lui.
ERASS,

Care,

asemenea,

avea

oroare

de

școală,

căutase o cale mijlocie: nici învățămînt individual,
cu un educator pentru

cu un dascăl
mulțimi

de

credințeze

pentru

copii,

un

copil,

disciplina

ci un

un număr

dascăl

dar

și

nic! școala,

educarea

căruia

unel

să i se în-

zzsfrîus de copil și să lucre»e.

sub supravegherea familiilor. Cite-va familii
să an-

gajeze un singur dascăl, în loc să aibă
fiecare unul
deosebit,
ii
o

RABELAIS îşi mărginește gindirea la educaţia
unui

singur elev, a cărui formare

o urmărește

doă-zeci de ani, II trece mai înttiă prin

timp de

sistemele

de educaţie ale epocei, şi rezultatul
este că bietul
copil 1eușește aproape să se prostească
destul de

bine: capătă o stingăcie incompatibilă cu viaţa,
învațăo mulțime de lucruri

ce nu

trebuesc şi

a-proape nimic din cite i-ar folosi
în lume. Se hotărește să i se schimbe educaţia. Il
încredințează unul .
educator ideal,
Tinta
i ce punea IABELAIS educaţie
i era aceeaa
uma
nismului

în genere

;

să tacă pe un om

elocvent
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şi învățat; pe-lingă acestea ei mai cere omului să
aibă şi pietate. « Sapiens et elogueus pietas» era ideaca
lul ce trebuia să atingă omul. Doresc, zice el,
de
d
profitin
a
tinerețe
fiul mei să'și întrebuințeze

studii şi cîștigind virtuţi. 1) Pentru dezvoltarea pietăţii,
recomandă

contemplarea

ceruiui,

lectura

Bibliei.

relor Creatorului,

observarea

opc-

nit
Pentru erudițieşi elocvență: respectul nemărgi
RABELAIS
de carte, de autori, cetire necontenită,
dimide
4
orele
dela
pune să se scoale elevul
dupăBiblie,
din
neaţă și, după-ce a citit mai întîit
educaţia -crece a privit și admirat cerul, pentru
să citească nedinţei, să citească apoi din autori,
sete ce aveai '0acontenit pină la dejun, cu acea
în curent cu toate
menii Renașterii de a se pune
s'a scris înaintea
producţiile antichităţii, cu tot ce
şi care vrea
letargie
din
lor— setea omului trezit
lungului
timpul
în
să cunoască tot ce s'a făcut

săii somn.

|

,

- după dejun puţină
Pină la dejun deci -lectură,
în fine după masă
şi
plimbare, apoi iar lectură,

lectură după
incă odată lectură. Lectură dimineața, lectură toată
iar
şi
seara, lectură
amiază, lectură

dimineaţa şi în timziva. Chiar în timpul îmbrăcării
piardă vremea; „să
lor trebuia să nu se

pul mese
îi
ul” se îmbrăca; unul
se înveţe ceva. Pe-cînd. elev
dascălul gă-

minca,
citea dintro carte; iar pe-cind
cap. VILL.
1) Op. cit,, cartea II,

.“a-

da.
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Dad...

..

sia ocazia cea mai nimerită să-i facă intuiţia lucrurilor, /es /egons des choses.
"Dar aceasta e curat și simplu surmenajul modern,
veţi zice, surmenajul cu toate urmările lui fatale;
e revoltătoarea ocupaţie a minții chiar în timpul
cînd corpul are nevoie de repaos pentru reculegerea forțelor perdute; e ucigătoarea polimatie, ale
cărei efecte nenorocite se cunosc, se simt în deajuns.
HI.

Da, așa este. nABrras e reprezentantul . clasic
al polimatiei moderne; da, în adevăr, el pretindea
ca

copilul

să

știe

totul.

reprezintă și toate

Dar,

totodată,

idealurile noastre

de

RABELAIS

azi. Con-

templarca directă a naturii, intuiţia, îngrijirea de dez-

voltarea fizică,

de

igiena

corpului,

practica

escur-

siilor la cîmp, toate tendințele educat
ive, ce abia
după el şi foarte tirziă aă început a se dezvolt
a,
le găsim

preconizate

de

RABELAIS.

a

Inainte de masă, are grijă, ca,"după

studiilor, copilul să
masă,

copilul pleacă

iasă la exerciţii

terminarea

fizice. După

numai decit în escursii la cimp,
învaţă călăria,
și, la întoarcere, vine—lucru
noii chiar

astăzi, dar încă pe atunci—încărcat de observ
aţii culese din natură cu spiritul îmbogă
ţit cu fapte, cu
date privitoare la științele
natural
însuși pentru Propria lui instruc e, strinse de el
ție. Activitatea, dez-
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voltarea voinţei, a spiritului de inițiativă personală,
exercitarea spontaneității minţii, unul din idealurile
superioare și mai cu viitor ale educaţiei și doctrinei
În
moderne, iată-l schițat în opera lui RABELAIS,
ri
scăpără
haotica lui creaţie, plină de neguri şi de
geniale.

Toate

defectele

şi - calitățile

mari

ale

edu-

tua.
caţiei moderne se găsesc in germene in Gargan
/ua
Gargan
lui
e
sfaturil
Să ascultăm cîte-va din
pentru

educarea

lui Pantagruel :

restituces, les lângues
«Maintenant toutes disciplines sont
honte qu'une perc'est
lle
instaurces: grecque, sans laque
, latine. Les
aique
chald
ue,
aicq
sonne se die scavant; hebr

correctes en usance, qui ont
impressions tout clegantes ct
inspiration divine, comme,
est inventces de mon uăge par
. Tout le

on
ă contrefil, artilerie par suggesti
nts,
sgava
gens
de
monde est plein
es,
doctes, de librairies tres ampl
Ciceron,
temps de Platon, ny de

diabolique
de precepteurs

tris

et m'est altois que, nY au
ny de Papinian n'estoit

y voit maintenant. El ne se
tele commodite d'estude qu'on
en place ny en compaignic,
er
fauldra plus dorenavant trouv
le
Vofficine de Minerve. Je YoYy
qui ne sera bien expoly en
s e

palfrenier
les aventuriers, les
brigans, les bourreaux,
prescheurs de
et
urs
docte
les
maiîntenant, plus doctes que
AR
mon temps
coste
filles ont aspirc â
les
et
es
femm
a
Que diray je? Les
)
ine. Tout
te de bânne doctr
louange et manne celes
prendte les ere

contrainct d'ap
Taage ou je suis, j'ay este
e. ae
is contemne. comm
n'avo
je
grecques, lesquelles
PE o
mo
en
re
rend
de comp
de
mais je n'avois eu le loisir
x
u
les Mora

delecte ă lire
e quril
aage. Et voluntiers me
Mon
s de: Platon, les
ogue
Dial
tarche, les beaux
Ihe
dant
atten
;
ncus
de Athe
Pausanias, et Antiquites
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ct commander îssir

mon fils, je t'admoneste gu'emplope Ta icunesse

ă Bien, Profiler

cu

esludes

et cu

vertus.

Tu

es

â

Paris,

tu

as ton precepteur Epistemon, dont P'un par louables exemples, te peut endoctriner,
Jentends ct veulx ge /4 apprennes les Jaugues parfaiele-

ment, Premierement la grecquc, comme le veut Quintilicn;
secondement, la latine; et puis I'hebraicque pour les sainctes
lettres, et la chaldaiquc, et arabique pareillement; et que

tu formes

ton style, quant

â la

grecque,

ă

limitation

de

Platon; quant ă la latine, de Ciceron, qu'il n'y ait histoire
que tu ne tiennes en memoire prescente, â quoy t'aidera la

cosmographie de ceux qui en ont escrit. Des ars liberaux,
ucometrie, arithmetique et musique, je t'en donnay
quelque
goust quand tu estois encores petit, cn laage
de cinqă

six

ans;

poursuis

le reste,

et

d'astronomie

les canons. Laisse moy Vastrologie

saiche

divinatrice,

en

tout

et T'art de

Lullius, comme abus ct vanites..Du droit
civil, je veulx que
tu saiche par cour les beaux textes, et
me les conftre avec
Philosophie.
,
.
Et quant & la cognoissance des faicts
de nature, je veulx
que tu t'y adonne curieusement : qu'il
n'yait mer, rivitre,
ny fontaine, dont tu ne cognoisse les
poissons, tqus les

Oiscaux de I'air, tous les arbres, arbustes, et fructices des

forestz, toutes

les herbes

de

la

terre,

tous les metaulx
caches au ventre des abysmes,
les pierreries de tout Orient
ct Midy, rien ne le soit
incogneu.
.
Puis soigncusement revisite
les livres des medecins grec
s,
arab
es

i

latina, sans

contem

ner les thalmudistes
eat cabaistes; et, par fr
i
i
i e
"cogPnoi>ssan
et co
p
d e cque
anat
acqu
toy
parf
oict
iers
omies,
Vaulntes
tre monde
qui est l'hommce. Et,
queiques heures du jour
par
, com
mence

a visiter les

Jettres. Premitrement, en grec, le Nouveau

sainctes

Testament, et
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Epistres des apâtres; ct puis, en hebrieu, le Vicux Testament. Sonime, guc je toye un abysme de science: Car, doet le fais grand, ct il
renavant quc tu deviens. homme
fauldra îssir de ceste tranquillit€ et repos d'estude, et apprendrela chevaleric ct les armes, pour defendre ma maison,
et nos amis secourir en tous leurs affaires, contre les as-

saulx des maliaisans, Et veulx que,

de

brief,

essayes

tu

combien tu as profite; ce que tu ne pourras miculx faire
que tenant conclusions en tout scavoir, publiquemant envers
tous ct contre tous, ct hautant les gens lettres qui sont
tant ă Paris comme ailleurs.

«Mais, parce que, selon le sage Salomon, sapience p'entre

point en ame malivole, ct science sans

conscience

m'est gue

ruine de Pame, îl te convient servir, aimer, et craindre
esDieu, et en luy mettre toutes les pensces et tout ton

a luy adjoinct,
poir; ct, par foy forme de charite, estre
pech€. Aye
en sorte que jamais n'en sois desempare par

cour a vanitc:
suspectz les abus du monde. Ne metz ton
dede Dieu
car ceste vie est transitoire, mais la parole
prochains,
tes
tous
ă
meure cternellement. Sois serviable
rs,
precepteu
les
Revere
mesmes.toy
ct les aime comme

fuis les compaignies des gens
ressembler, et, les graces

que

esquelz

Dieu

tu ne veulx

point

ta donnces, icelles ne

tout le
regois en vain. Et quand tu cognoistras quc âurâs

que je
scavoir de par dclă acquis, retourne Vers moy+ afin
mourir.
que
te voye, ct donne ma benediction devant
«Mon filz, la paix et grace de Nostre Seigncur soit avec
toy, amen.
De Utopie, ce dix septiesme

«Ton pâre

,

jour

des mois

<GARGANTUA»

-

de mars,
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“lată

deci

pe

parte intuiţia,

RABELAIS
pe

recomandind

pe

de

0

de altă parte exerciţiile fi-
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cu practica educa:

a Renașterii.

Dar gisim în el şi ceia-ce caracterizează timpul
lui, polimatia, „adoraţia - cărții, erudiția verbală
și realismul verbal, după-—cum găsim şi idei, sugestii,
îndemnuri

pe

Să mai indic
nu se
mandă

cari

și

azi le urmărim

ca idealuri.

unul din acestea. Pe timp urit, cînd

pot face mișcări la aer,
elevului să lucreze, să facă

RABELAIS TEcoceva cu miinile,

să dea materiei brute o formă utilizabilă,
Nu-i aceasta ideia complectării educaţiei armonice prin îndeletnicirea lucrului manual? Ele
dar inspiratorul acelor recomandaţii, propagate cu.
atita entusiasm de nou:sEAU, ca fie-care. copil să înveţe un meșteșug; la el: descoperim începutul acelui spirit de practicitate, pe care PESTALOZZI
și
FRODEL vor căuta să-l dezvolte mai tirziă.

Astfel, glumețul scriitor francez,! ni se în făţișează ca un bazar de tot ce e mai bun și
de tot

ce e mai rău în materie de ştiinţă a
educaţiei.. Și
e ciudat că şi. din punct de veder
e moral, B4-

BELAIS tot așa a fost caracterizat,
V.

Cel întiită pedagog ce merită să ne atragă atenţia după RABELAIS e PETRUS RAMUS—
PIERRE LA RAMEE—

(1515 — 1572). Viaţa acestui pedagog, talentat
scriitor și orator,. înzestrat cu mistuitoar
ea. putere
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a agitatorilor, viaţă întunecată de valurile tulburi
ale atitor peripeţil dureroase, menite a-l duce
la un sfîrșit tragic, ne apare ca productul firesc al
împrejurărilor și al caracterului

săti combativ, veci-

nic nemulțumit cu realitatea imperfectă din jurul săii,
vecinic îmboldit de demonul

răzvrătirif, a arăta pe

față cauzele revoltei sale sufletești.
Pină să se ridice la înălțimea ce i-a permis să fie
auzit de lumea întreagă,

a trebuit

să iupte

cu gre-

utățile zdrobitoare ale sărăcie! umilite. Copil sărac,
nevoit să slujească pe un coleg al săi, ca să aibă
cu ce trăi, se folosi de situaţia aceasta, lucrind pe
apucate ziua și mat ales noaptea, şi izbuti să ajungă,

ba chiar să întreacă pe colegul săii stăpin.
Primul lui pas în publicitate, făcut cind a luat un
titiu academic, l-a făcut, cu temperamentul lui revoluţionar,ca un vrăjmaș neimpăcat al culturii timpului.
Cine strălucea în mai luminoasă glorie, cine se
bucura în tot timpul Evului Medii de o reputațiune mai universală şi netăgăduită, ce nici în perioada Renașterii n'a putut fi știrbită, decit ARISTOT?
ARISTOT a

avut

asupra

culturii europene deosebite

influențe în mai multe rîndur
In i.
Evul Medii domnise un Anisror mutilat, desfigurat, așa cum ni-l reprezintă citaţiile și compilațiile. In contra şi în locul acestuia, Renașterea a ridicat pe adevăratul ARIs-

Tor care, deci, sub o formă nouă, influenţează din
noii spiritele. A-i tăgădui valoarea tocmai acestui

stilp al științei şi filosofiei, însemna mai mult decit
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curaj de răsvrătitor, însemna, un sacrilegiă. Şi totuși,
de o îndrăzneală așa de uimitoare s'a făcut vinovat
RAMUS încă din prima lui scriere, prin care căpăta titlul de magistru, scriere ce purta titlul insultător:
« Quaecumgue ab Aristotele dicta essent, commenlicia
0556.
o
„Să declari de. «mincinos pe ABISTOT, pe adevăratul și singurul profesor universitar, de fapt,în
“acea vreme! Să arunci, prin urmare, insulta și discreditul asupra întregului învățămînt universitar!
Acest atac nu i-a fost ertat lut Ramus. În contra lui saă ridicat profesorii, declarindu-l de paricid. Chiar regele raaxcisc 1 fu nevoit să dea un
edict,

prin

care

îl oprea

de

public şi de a mai profesa

a se mai

pronunța

în

ca magistru.

Cu venirea lui ExBIC 11 la tron,

Ramus

fu ertat

şi scos de: sub interzicerea de a-și spune gindirea, ba chiar i se dete o catedră de elocvenţă
şi filosofie la Co/fige de France, instituție înființată

de Francisc I']a: 1529. Intenţia cu'care se
crease in-

stituția Colegiului, era de a deschide drum
liber spi-

ritului noii,

care

nu-și găsia loc în tradiţiile conser-

vatoare ale vechii Universităţi de Paris.: Prin tendinţele lui moderne, Ramus se recomanda, de
sigur,
ca forță didactică potrivită cu menirea
Colegiului

lui Francisc |. Aceasta se dovedi, în,
curind. chiar,

cu prisosință.

Abia ridicat la înălţimea catedrei, furtunosul
pro-

fesor începu o nouă

serie de

atacuri ; de

astă dată
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fulgerile

alți doi

în contra

profeți

mai

spe-

ciali ai Renașterii. Şi nu se mulțumi să se atingă.
numai de morţii adoraţi al timpului, ci temperamentul lut de gilcevitor şi militant căută să se descarce

şi în contra

colegilor

"O discuţie ridiculă
alarme

publice.

Cum

se

săi proprii.

ridică la importanța

unei

să se citească guisquis şi guam-

guam ? Cu au: cuiscuis ori fără u: chischis î < That
is the question !» lată obiectul savantei discuţii. Atita
zgomot neobișnuit şi neîntemeiat sa făcut împrejurul acelor czuamerazz şi camcarn, incit cancanul 1)
a ajuns

să fie desbătut

și elucidat

în

parlamentul

o
Franţei.
de incărcată de elecorcit
filologică,
Dar vijelia
tricitate, nu-i

atrase

atitea fulgere, ca încercarea lui

Unipamus de a propune regelui reformarea
con:
actuale,
relele
versităţii. Trebuiaii lovite

deprinderile, acticretizate în mare parte în rolul,
natural,
Profesorii,
vitatea unor anumite persoane.

ignoranţii, şi
ai replicat. S'aii ridicat contra lut şi
îi ataca de
absentiştii, și pedanţii, pe cari p. gams
altfel cu destulă vehemenţă.
Căpetenia

- şi reprezentantul ignoranților era unul

mateCIIARPENTIER, ce fusese numit profesor de
ştiinţă,
această
din
nimic
matici, deşi nu învățase
1) Se crede că vorba camean
ceastă

împrejurare.

şi-ar fi luat naștere din a-
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făgăduelii că se va pregăti timp de
«pe credit>, cum s'ar zice. De oare-ce

CHARPENTIER era bine susținut de puternicii timpului, atacurile inimosului și ne-astîmpăratului reformator și-ait întors efectul în contra lui însuși.
Nici absentiștii nu-l ertară că a cerut înlăturarea
lor, pe motivul că o catedră nu se poate considera
ca o moșie, pe care ai dreptul s'o arendezi, cind
ai la îndămină

pe

cineva

capabil, în schimbul unei

sume oarecare, să-ți țină locul.
.
Dindu-se extraordinarul talent de vorbire și expunere al lui Amos, se mai adăugară la vrăjmașii săi și
invidioșii. Ar fi fost destul, de altminteri, numai marele săii talent, ca să-și atragă disgrația acelora ce
nu permit cu nici un preț cuiva să se ridice mal
resus de ei,
- In cele din urmă, viața lui PETRU RAmus deveni
imposibilă în Paris, trebui să se exileze singur în
Germania,

și să

umble

dela

o Universitate

la alta,

cu traista plină de adevăruri, pe cari nimerii nu voia
să le primească dela acest idolatru, ce lovia fără
cruțare în zeitățile culturale ale timpului,
Cind se liniștiră luptele religioase în Franţa, P.

RASMUS, devenit protestant, se întoarse la Paris. Aci
muri, cum a
revoluţionare.

in mișcarea

trăit, în tumultul
Pus

la index

de

agitaţiilor febrile și
dușmanii

săi, pieri

singeroasă din noaptea St. Barth6lemy.
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VI.
lată o viață, ce nu se aseamănă deloc cu a unul
RABELAIS, bunioară, un ginditor care, departe de furtunile vieţii, sta privitor ca la un spectacol amuzant și instructiv, Gindia, studia și ridea de lume.
RAMCS, în arena prăfuită a luptelor pătimaşe, amestecat în virtejul vieţii practice, da și primia lovituri
ameţitoare, singeroase.
Ca pedagog, ideile şi teoriile și le scotea din
contactul intim cu funcțiunea instituţiilor, din experiența
ţile

lui

directă,

ca pornire de
mișca

ciştigată

didactice

le

adesea

scria

ca

contra-curent

în mijlocul

De

dureri.

cultural.

învălmășelei

geţi, în totdeauna.

cu

manifeste

aci și

de

Cărluptă,

Trăia și se

practice

printre

puternica

lui

să-

influ-

ență asupra epocel sale.
Poate că namus merită să fie considerat ca primul profesor de universitate, in înțelesul modern

al cuvîntului, Nu

se

mulțumia,

ca

profesorul

me-

dieval,.să citească și să interpreteze un text; ci, pelingă comunicarea

informatoare

despre

punctul

unde a ajuns gindirea omencască, adăuga
rea

personală

dea

merge

cu

pină

încerca-

cercetarea, măcar

cît de puţin mal departe.
Ca cercetător de adevăruri no! îl
MOS la Co/lâye de France, E dete
caracterul de liberă gindire și de
care o deosebia atit de mult de

găsim pe PETEL>
asestel instituţii
liberă cercetare,
Universitatea de
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toate

direc-

țiile. EI, cel dintiiii, scrie o carte filosofică, DiaJectigue, în limba franceză, și se prezintă astfel ca un precursor al lui DESCARTES, nu numai prin
faptul că a întrebuințat limba franceză, dar și prin
modul lui de a trata chestia.
E un reformator al /ogicei. Pe-cind logica școlastică se mărginea

la formele seci,

aristotelice,

Ra-

MOS căută să-i dea viaţă, aplicind-o la natură, și
căutind necontenit să-l hrănească formele abstracte
cu date din experiență. In această privinţă, trebue
să-l considerăm ca un spirit cu totul modern.
„RAMUS a căutat să dea învățămîntului, atit în
procedarea: practică

cit

și în teoria

procedării, o

direcţie mat plăcută și mai adaptată la viață. E un
contrast între tendințele lui și practica şcolară din
timpul lui RAsUSs, cu școlastica cei, cu
torităţii care o domină şi o apasă.
O

propoziţie

misă:
der.»

spiritul au-

a lui merită să fie reținută și trans-

<hRa/io auctoritatis regina dominagute esse dePropoziţie

<simplă»,

însă cu uriașe urmări,

ce

vor stirni mișcarea raționalistă a suc, XVIII-lea, a se-

colului

marei

revoluţiuni politice și sociale. Afirma-

rea că rațiunea

e mai

presus
de

autoritate, e

nici mal mult nici mal puţin decit curat revolu-

ționară.

Totuși,

atitudinea

lui RAMUS

nu

poate

caracteriza epoca sa, nu putem considera sec. 16-lea

deja ca secolul
caracterizează

raționalismului, căci o epocă

după

Cugetări

şi

scrieri

nu se

rezleţe

ale
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unui ginditor înaintat, ci după. tendinţele şi convingerile majorităţii scriitorilor de seamă. Nu-i
mai puțin adevărat, însă, că în acest secol găsim
germenii ce vor da roade abia peste o sută doă.
de ani.
pi
VII.

Și MONTAIGNE

(1533— 1592) este un înaintaș al

mișcării pedagogice. Dar cită deosebire în atitudiEi
nea lui față de RAMUS.
Ca și RABELAIS, MONTAIGNE se prezintă numai ca
un teoretician 'al educaţiei, ca un scriitor ce observă, reflectă şi 'și spune părerile, fără să lupte
ca să impună împrejurărilor practica gîndirii. sale.
Spirit reflexiv, nu putea să treacă nepăsător pe lingă

un fenomen cultural aşa de însemnat ca şcoala și
educaţia. Incidental și în treacăt, cu eleganța lui
ușoară şi cu neglijența lui aristocratică, MONTAIGNE
iși presară,

pe colo, gindirile sale preţioase în
pe ici'

atrăgătoarele și spiritualele lui Fssais. Cee drept,
anumite capitole din cartea I (cap. 24 Du pedanzisme şi cap. 25 De J institution des enfaiits) şi din
cartea IL (cap. X, Des Zivres) a operei sale, pare
ocupă

mai

de aproape de chestiile privitoare

la educaţie;

dar

ca

că

se

să

sintetizezi

şi

să

coordo-

de alt-fel
nezi în sistem unitar părerile lui, ce nu-s
. cărtoate
citești
totdeauna consecvente, trebue să
ce
ideile
de seamă
țile, extrăgînd cu multă băgare
s'ar

raporta măcar

indirect la acest subiect. :

10
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Spiritul luf MONTAIGNE, vi, nestatornic, elastic, e grei
de strins în forme rigide de sistem. El caută să vază
lucrurile

pe toate fețele, sare

din o direcţie în alta;

cînd crezi că ajunge la' o concluzie, cîrmeşte de
odată către alt orizont, cu date şi premise ce duc

la încheieri deosebite. Te iei după el, îl întrebi în-

cotro merge ? — Spre adevăr. — Unde-i adevărul? —

« Que sais-je» P
|
Aci îţi formulează o teorie, aci începe să se îndoiască de ea, întrebindu-se dacă lucrul n'o fi
stînd poate cu totul altfel. Cetitorul atent, doritor
să afle adevărul, rămîne de sigur cu impresia că

MONTAIGNE € un
perde

sceptic,

care îl tachinează; și își

crezarea.

De altfel el o spune

pe faţă :

< Qui sera en cherche de science, si la pesche oi
elle se trouve ; îl mest rien de guoi Je face mois

de profession.

Ce sont

îci, mes fantaisies, par les-

guelles. je ne tasche point ă donner ă cognoistre
les

Choses, mais moy. 1
Sint totuși unele idei mai des

repetate,

ce par

a oglindi credința lui mat intimă, întru cit sînt
luate

chiar din viaţa lur proprie de

elev. .

Această viață e concretizare
a unei intregi teorii
asupra educaţiei datorite
principiilor
pedagogice ale
tatălui
săă,

pentru

Cine

n'ar sim

un părinte,

————
1) II, cap. X, Des

ți recunoștință și adorație
ce ar căuta a face, ca tatăl luf Monlzores,
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taigne, din copilărie un adevărat paradis al vieţii ? De
fericirea aceasta a avut parte MONTAIGNE. Sa bucurat poate de cea mai frumoasă copilărie imaginabilă. Tatăl săi, un gentilom cu porniri extrem de
democratice, l-a dat să fie crescut între țărani, spre
a-l deprinde cu viața celor de jos, și a-l hrăni de
mic cu temeinice simpatii pentru viaţa și suferințele lor. Şi întradevăr, MONTAIGNE a arătat, cit a
trăit, dragoste sinceră pentru clasele obijduite ; și
săgețile lui, ce nu dădeaă greș, saii îndreptat numai în contra aristocrației.
VIII.
Cit se îngrijia tatăl său de copilăria lui și căuta să nu
fie turburată nici un moment! Chibzuia lucrurile astfel ca ochii lui să se deschidă dimineața, deșteptat
din somn, în sunetul muzicei, pentru ca impresia
plăcută de dimineață să se păstreze în tot cursul
zilei. Ce pioasă adoraţie pentru sufletul copilului !
Și ce adincă și prevăzătoare preocupare de soarta
vieții pămîntești | Cind s'ar respecta, măcar în parte
tendința aceasta umanitară în practica educaţiei de
azi,

ce de oameni

n'ar fi. în stare să zică la matu-

ritate ca MONTAIGNE: « Ye ne foys rien sans gayete! (1)
Prea des se uită că copilule şi el un om, cu
drepturi la fericire proprie; că copilăria e şi ea o

) (Iâia).
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parte din viață, care trebuie trăită și pentru ea însăși, nu numai ca mijloc pentru un viitor proble„_matic. E necesar să se reamintească, din cind în
cînd,

acest

respect

de virsta copilăriei,

pentru ca

alăturea și în același timp cu instrucția, 'ba chiar
prin instrucţie și educaţie, să se asigure copilului fericirea vîrstei, sădind astfel în sufletul lui, din această
fază gingașă, germenul fericirii viitoare. Altfel puține probabilități vor fi că omul va şti să guste
mai

tîrziă

sibilitatea
cîștigă

o curată

şi deplină

de a simți

treptat,

parte integrantă

pină

din

fericire,

fericirea

devine

se

învață

o facultate

organizmul

căci şi po-

și se

naturală, ca

psiho-fizic.

MONTAIGXE, în teoriile sale asupra educaţiei, dă
și el acest sfat-părinţilor. Ba încă, în dorința de
a se generaliza felul educaţiei sale proprii, îndeamnă
pe toți părinţii să-și ducă copiii să fie alăptaţi și

crescuțila țară, cum a fost el. Indemnul de astă
dată, ajutat negreșit de interesul mumelor de a-și
face viața mai comodă, a prins mat mult decit de
obiceiii. S'a ivit.o modă, ce a ajuns cu încetul
o

adevărată

calamitate,

ca: mamele

să nu-și mai alăp-

teze singure copiii. A trebuit glasul
răstit şi patetic

al ui d. 3. RoussEAU, ca să întrerupă un moment de-

zastrul ; dar ca dovadă că nici efectul revoltei
lui
ROUSSEAU na fost așa durabil, ar fi destul
să ci-

tiți unul din romanele mai din urmă ale lui zoti,
“Ficonditd», care, intenționat, pune în relief tocmai

această plagă a societăţii fianceze
de azi, plagă de

,
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bintuită, ..

lată cum teoriile educative nu rămîn numat în
domeniul abstracţiei, ci se complică pătrunzind în

problemele vieţii şi în mișcările

sociale.

IX.

MONTAIGNE, graţie metodei întrebuințate în casa
părintească, ajunsese la vrista de şease ani, să vorbească latineşte. E ușor de înțeles cum a obținut acest rezultat, dacă știm că limba latină a fost pentru

el aproape

un

fel de limbă

maternă,

în or-

ce caz o limbă vie. Profesorii lui nu știait franţuzeşte, erai străini și vorbiai cu el în latineşte;
în familie se vorbia înadins latinește; pînă și servi-

toarele trebuiră să înveţe un număr de cuvinte lala
tineşti, ca să-i poată vorbi. Ce mirare deci că,

virsta de șease ani, MONTAIGNE nu știa franțuzește,
ci latineşte și că a trebuit să înveţe limba franceză

Contrarul

la Collage?

ne 'surprindă. 1)
La trei spre-zece ani
precocitatea învăţăturii

mai

de grabă ar trebui să
|

își termină
n'a, apăsat

studiile; dar
deloc asupra

ans avant que jen1) Quant ă moy, j'avois plus de six
que d'arade frangois ou de perigardin
plus

“tendisse

non

besque:

c/ sas

sans fouet,

arţ, saus

et sans

aussi pur gue mon
cartea I, chap.

25).

Îarmess

maitre

diore, Sans grammazre

f'avois

apprius

du

peschole le sţavoit

ou pereti,

latin

tou

(E ss: Si
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inteligenții lui. Căpătase în mod firesc instrumentul
de

cultură,

limba

latină,

care.pentru alții era poate

un instrument de tortură. Cetia autorii clasici, cum
ar ceti un copil de vîrsta lui o carte de basme în

limba maternă. Astfel se explică erudiţia lut destul

de mare. Desele citații din autorit clasici eșiaii fără
voe la iveală, necăutate, în chip firesc pentru scriitor şi neobositor pentru cetitor.
Să nu credem totuși Că MONTAIGNE, era entusiasmat pentru clasicitatea şcoalei. Pentru
CICERON

nu prea găsia multe laude;

destul de severe.

mai de grabă rezerve

|

«Quant ă Cicero, les ouvrages qui me peuvent
luy ă mon desseing, ce sont ceulx qui traicten servir chez
t de la phi- losophie, signamment (a) morale. Mais, ă
er hardiement la verit€ (car, puisqu'on a franchi confess
les barrieres de
limpudence il n'y a plus de bride), sa fagon
d'escrire me
semble ennuyeu

se ; ct tout aultre pareille fagon
: car
nitions, partitions, ctymologies, consume ses
nt la
plus part de son Ouvrage ; ce qu'il y a de vif
et de

prefaces,

de

mouelle
est estouff€ par ses. longueries d'apprests. Si
i'ay employ€

Nu

se sfieşte să pună

“SAB, «Certes
1) Cartea
:.

Mid,

mai pe sus de el pe cEavec un. peu plus de

Je lis cet auteur

II, cap.
”

x.
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reverence et de respect, qu'on ne lit les humains
ouvrages. . .»
Poate tocmai! fiindcă cunoştea în fond literatura
clasică, i se părea o parodie încercarea sterilă, cum
se căuta să se înveţe limba latină în școli. Nu numai că metoda întrebuințată nu ducea la scopul
clasicităţii adevărate, dar MONTAIGNE mărturiseşte
iasingur, din experienţă, că aproape uitase limba
după
tină în Collige de Guyenne, unde se învăţa

pedantica procedare a'regulelor gramaticale. «C'est

que le
un bel et: grand adgencement sans doubte
2)
cher.>
trop
grec et le latin, 7pazs oz Pachete
X.

a limbei laAfară de aceasta, simpla cunoştinţă
de educaţie.
tine ori grecești, nu constitue un ideal
ştie grecește
«Noi întrebăm mai ales de un şcolar::
? Nu treşi latineşte? Scrie în versuri sai în proză
bue

bun,

aceasta,

să cercetăm

mai cuminte,

Scopul nu e dar

ci dacă

a devenit

mai înţelept»
erudiția, cunoştinţa,

mai

ci purtarea,

cît ştie cineva,
moravurile, educaţia. Se întreabă nu

căpătat o deci cît poate, cît înțelege şi dacă a

în viaţă.
prindere bună de conducere
m pe MONTAIGNE,
găsi
e
veder
"Din acest punct de
sar declarat al pedantisca şi pe RAMUS, Un adver
2) ESSAIS,

JI, ch.

25.
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MODERNE,

îngrămădește

cunoștințele în capul tinerimii pină se asfixiază
inteligența. El cere să se ştie din toate cite ceva,
spre a se da inteligenţii ocazie să se dezvolte. Cere formarea inteligenţii, deci e-

ducaţia ei formală.

Știința nu-i decit un prilej de

exerciții al. minții.
De sigur moNTAIGxE aci a văzut just, dar necomplect; căci ştiinţa mai dă și activităţii practice instrumentul de a supune natura la trebuințele vieții
şi a ne da posibilitatea unei adăptări mai complecte la condițiile existenței mai fericite. Ştiinţa
are și un scop practic, pe care MONTAIGNE nu-l vede,

Pe cit de just pune în lumină prima funcțiune a
instrucției, desvoltarea inteligenței, pe atita ignorează utilitatea practică a științei, adică tocmai ca"racterul ei 'cu deosebire modern.

Și totuşi, în altă ordine de idei, găsim în MoxTAIGSE sugestii în adevăr moderne, aș putea zice

aproape

contimporane,

în ce privește direcția

nerală a studiilor. Accentuează
umanistă,

sfătuește

tendința

ge-

social-

să se dea preferinţă acelor

studii, ce caută să orienteze pe om
mai direct în

mediul

immediat

deschid mintea

încunjurător, în mediul

asupra

uma n, și

naturii omului și societăţii

omenești ; şi numai în al doilea rînd să vie stiințele
exacte, ştiinţele de interes netăgăduit în prima
linie

pentru specialişti. EI zice, reprezentind
direcția so-

cial-umanistă, deși nu cu toată conştiinţa deplină

-..——..—

——r

PRELEGEREA
IS. PEDAGOGIA

ÎN FRANȚA.

153

a unui teoretician pedagog : «C'est une grande simplesse dapprendre ă nos enfants la science des astres,
et le mouvement de la haictiâme sphere avant: gu2
les deurs propres» 1). Cind ambiția, avariţia, temeritatea,

superstiţia îți ruinează, ca vrăjmași interni, su:

Aetul,ce cauțiin afară altă mărire, știință și stăpînire?
Invaţă mai întîi de toate să fii înţelept și bun.
aApres qu'on lui aură dict ce qui sert ă le faire
sage et meilleur, or Pintretiendra Que C'est Que
logique, physigue, geometrie rhetorique. . > 2)
XI.

lată programul. In centrul lui stă tendința de
auxiliar.
umanizare a omului. Restul e accesorii şi
și ca
,
oameni
de
şi
In scopul cunoaşterii de noi
epţi,
înţel
mai
şi
mijloc de a deveni mai buni
3).
ofia
filos
MONTAIGXE pune, tot ca studii central,
bilă
E greşită părerea că filosofia n'ar fi accesi
copii, nu
elevilor. Dacă a ajuns o sperietoare de
it-o aşa de
este ea de vină, ci aceia cari aii zugrăv
grozavă. «Qui
hursuză, de posacă, încruntată și
e! hideu 2»
pasle
pisage
me ba masquec de ce Jauls
de viață
plin
mat
,
In realitate, nu e nimic mai amabil
trieste
mine
«Une
şi voioşie, mai drăgut şi atrăgător.
24

iransie

miontre

que

1) Cartea 1, Cap. 25..
2) Cartea II, Cap. x.

3) Essais,

ce

cartea |, ch. 25.

nest pas

lă son piste.»
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Scopul ei este virtutea, care nu este o stafie
uscată, cu privirea îngheţată, moartea fericirii noastre

pămiîntești, ci soarele care radiază în noi și în jurul
nostru adevărata fericire suavă, înaltă, omenească.

Ea ne învață 'să trăim. De ce n'ar fi ascultată şi
de copil? « Oz nous apprend ă Vivre, Quand la vie
est passde.» Lucrul e cu atît mai uşor că, «/a hiJosophie, qui comme formatrice des Jugements et des
Wioeurs, Sera sa principale lecon, a ce griviloge de

se mesler partout.>

1), Cu

ori-ce

ocazie

se

poate

face o aplicaţie cu tendință educatoare și cu putere
de organizare a minţii și inimei,
Nu vedem aci preocuparea modernă cea mai te-

meinică,

nu pentru-că

e mai

recentă,

e cea mai aprofundată tendință de
studiilor, tendinţa social-umanistă ? 1)

Și

în

alte

privinți

e modern

ci pentru-că

organizare. a

MONTAIGNE.

EI,

care știa așa de bine latineşte, propagă import
anța

învățămîntului limbii materneşi a limbilor vil

ale popoarelor învecinate, < Je vouldrois
premitreent bien savoir ma langue et celles de
mes voisins
ci jai plus ordinaire commerce»
2). Chiar clasici
tatea greacă s'o cunoască în tradu
cere franceză.

< Quaut ă mon

aultye erou

gui mesle

1) Să se vază acest
sistem reprezintat
Curs de pedaş ogi
e, pag. 322-333,
2) Zssais C. 1, ch.
25

unu peu plus
în opera

mea :
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1
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t
de fruct au plaisir... les livres gui my serven
ois.>
frang
est
Cest PLUTARQUE, depuis -gu'il
MONTAIGNE a

timpului

înaintea

luat

săi

şi.

în

chipul cum apreciează valoarea cărții pentru studiul
din
naturii. Cere să se studieze natura direct
contactul
natură și să se dezvolte inteligența din
călăcu oamenii şi lucrurile. De aceia recomandă
cărora
aceia
pentru
ios
torii dese, un mijloc lesnic
se adresa sfatul luf,
unui copil de om cu

căci
stare

scria pentru educarea
și nobil, cum ai scris

pedagogi din acel
de altfel mai toți teoreticianil
:
timp.
doă note însemnate
ctare,
Mai adaug, ca comple
nouă în MONTAIGNE,
ce caracterisează pedagogia
în contrazicere

cu

obiceiul

de

atunci:

importanţa

a fizică, și revolta
dezvoltării corporale, e d ucați
practicate în şcoli prin
în-contra disciplinei brutale
bătaie.
pentru stabilirea orNuiaua era mijlocul clasic

dinel şi a disciplinei; şi nimeni

nu

se mira.

De

din timpul Renașterii și din
aceia mai toţi scriitorii
n nu uită să atingă
prima parte a Evului Moder
mijlocul acesta ne- chestia bătăil şi să condamne
nuzicinuman,
pedagocic şi ne- omenesc,casă
cuvintătoare
ființe
pentru
bun pentru dobitoace, nu
o
și înțelegătoare.
cari vom începe să
PE
LOR,
Numai şcolile JESUIȚI
a
viitoare, şi încă şi aceste
le studiăm în prelegerea
înflode
lor și în perioada
mai mult la începutul
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rirc, au înțeles că se poate și. trebue să se caute
a se face studiul atrăgător prin el însuși, și că se
poate şi trebue să se caute a determina voinţa elevilor prin mijloace psihice, nu brutal fizice, ca bătaia. Mai tirzii însă ati degenerat și ele, provocind
o reacție revoluționară în contra lor.

Prelegerea >.
ŞCOALELE YESUIȚILOR.
deşteaptă
]. Părcrea lui nacox despre şcolile Jesuiţilor. Ce
ă. rocultural
luptă
de
te
Societa
în suflet cuvîntul jesai/.
lumea.
cu
intime
ri
Raportu
luptă.
de
nouă
soua. Tactica
Misionarii. Şcoala.
în legea lui de
1]. Preocuparea pedagogică a ordinului
unei societăți
rea
Infăţișa
it.
PAUL
PAPEL
organizare. Bula
didactice.
societăţii jesuite.
ŢII. Fazele de pregătire ale membrilor
soldaţi ai creultimă,
Faza
oriă.
Coadjut
.
Nooicii. Școlarii
ului peseminar
l
germenu
dinţel. — Repeflilio humaniori,
rilor.
profeso
dagogic pentru pregătirea
pedagogic urmărit:
1V. Organizaţia şcolilor jesuite. Scopul
1599—1832, ca
dela
i
Aceleaş
tot clogaueus el sapiens pietas.
înfertora Cu
Studia
um.>
studior
tio
în crafio atgue înstilu
preocupări.
ce
cu
și
citeai
cele cinci trepte. Ce autori se
greacâ.—
Limba
—
e.
latineşt
Cum se făceaii lecturile din
—Invăţăclasă.
de
orele
ocupate
eraă
Cum
Orarul.
ică şi sugestii zilnice. Mijloa“mîntul religios, din pract
unerii latine.
comp
cele pentru deprinderea
voinţei în educaţie. Emularea
stimu
u
pentr
acele
- Y. Mijlo
onorurilor şi oprobriului.
ea
citat
laţia. Concertationcs, Publi
iilor» şcolii jesuite
«prem
şi
nelor
exame
Resturi din pompa
dua
— Studi superiora. Intro
în practica şcolilor noastre.
N

noui mai dezvoltate.
cerca în program a ştiinţelor
Cum elaboraii studenţii
z0c€.
va
ile:

VI. Procedăr
rile
notele cursului. Recapitulă

pătă și cele lunare.

simdupă curs. Discuţiile de
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Marele BACO DE VERULAN

nu

găsește

în

timpul

săii nimic care să întreacă în valoare pedagogică
şcoalele Jesuiţilor: « Cousa/e scholas Yesuitarum, zice
el: pzi/hil enim guod în usun venit his meliuso. 1)
Să urmăm sfatul. lui şi să cercetăm în ce consta
excelența instituțiilor educative ale unei societăți
religioase, care a jucat un rol așa de mare în istoria culturii moderne. Sentimentele deosebite ce
deșteaptă

numele

lor, aduc

o probă

mai

mult de

acţiunea energică ce ai exercitat asupra spiritelor.
Admiraţia - și neîncrederea, ura și entusiasmul,
teama și disprețul se nasc, ca atitea puteri antagoniste, în sufletele ce aud cuvintul 7es4;z, Pentru
cei mai mulți însemnează ipocrizia periculoasă, care
își pîndește,

nebăgată

dormită, prada

în seamă

dar

scop urmărit sistematic, fără răgaz,
tenacitate,
Societatea lu! sus înființată - de

(1481—1556)
a

tost

vecinic

în prima jumătate

concepută,

din

capul

cu

neînfrintă

IGNATIO

a

augmentis

LOYOLA -

secolului XVI,

locului,

și

bată în vederea luptei pe terenul paşnic
1) De

nea-

plănuită în vederea unul scop tainic,

înjghe-

al cul-

Scieutiarum,

lib. IV, cap. IV.
In cartea I a aceleași opere spune,
că văzînd a.lor <ândustriam sole,
Ziamgue

moribus în formandis>
silaă:

<Fazis

cum

tam

în doctrina excolenda

îi vine în

Sîs,

ufinam

minte

guam în

vorbele! lui Age-

noster

essesa

IESUIȚILOR
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turil, cu scop practic anumit în mișcarea timpului.
Ca societate de luptă a trebuit negreșit să-și atragă aliaţi și să aibă vrăjmaşi. Mulțimea epitetelor,
cind culogiste cind disiogiste, ce-l însoțesc numele,
e un rezultat firesc al amestecului direct în arena
vieții. Nu poţi să te miști în înghesuiala lumii, fără
să împing şi să fil împins, fără să calcl și să fil
călcat. lar cînd, în mersul tăă, al o ţintă, şi, ca să
ajungi la ea, vrei să dat în lături lumea care
merge în alte direcţii, or vrei s'o tirăști după tine,
atunci, se înțelege, trebue să te aștepți să fil nu
numai împins şi călcat, în imbulzeală, dar şi lovit.
Societatea Jesuiţilor, organizată de LoxoLa la
1534 şi sancționată de Papa la 1540, inseamnă o
schimbare de tactică în luptele pentru preponderanță ale bisericei catolice, Pe-cind, cu un secol în
urmă, papalitatea căuta, după observaţia lul RAXEE,
să utilizeze influența spirituală spre a căpăta puterea
lumească, acum, în secolul XVI,își schimbă metoda:
cu puterea lumească, deja cîștigată, caută să lupte
pentru întinderea şi menţinerea autorităţii spirituale.
„Unul din mijloacele prin care catolicismul căuta
să-și lățească influența spirituală, a fost și societatea
lui sus,
Jesuiţii, ca armată religioasă, trebuia să recucerească spiritele perdute prin intervenirea mișcării

religioase a Reformei. Duşmanul imediat

era deci

concurența protestantismului în lupta pentru cîştigarea lumei spirituale. Spre a se potrivi cu puterea

"a.

ŞCOALELE

a.

X.

tat 9 mit.
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adversarului, catolicismul a trebuit să împrumute de
la protestantism unele arme de luptă. Se văd nevoiți.să intre, de acum înainte, în raporturi mai întime cu lumea; nu mai staă izolați în congregaţii

monahale străine de interesele timpului. Catolicismul,
prin societatea Jesuiţilor, străbate în mijlocul societății, caută să atragă sufletele, să gîndească cu gindurile lumei, să simtă cu simţirea ei, ca s'o poată pătrunde mai d'aproape apoi cu gindurile și simțirile
sale proprii.
In vederea acestul scop, societatea se silea să-și
pregătească şi să-și trimită pe membrii săi ca misionari,în contact cu mediul omenesc spre a-l cuceri. Alcătuirea ei nu era aceea a unul ordin monahal ce trăeşte izolat, pentru cultura filosofico-teologică, ci aceea a unei pepiniere de misionari practici meniţi a converti sufletele, a se pune în atingere
imediată cu gîndirea omenească, prin conferințe,
predici şi. mal ales prin şcoli.
Mijlocul de căpetenie a fost școala; de aceeae
importantă

tratarea

societății

de vedere pedagogic.

lui Isus,

din

punctul

IN.

In legea constitutivă a ordinului
dată de 16SAȚIO
(1541) se..vede, dela început, în
partea (IV-a) care
tratează de educaţie și instrucţ
ie, tendinţa pedagogică, preocuparea

de influența morală

asupra tine-
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rimil. Jesuiţii ai înțeles foarte bine că, pelingă
confesiuni, predici, mijlocul de.căpetenie pentru cîștigarea spiritelor .e'şă .te adresezi tinerimii şi să-i
inculci, în perioada de germinaţie a sufletului, anumite

idei, anumite

criterii

de apreciare, și să-l ho-

tărești astfel, modul de a privi lumea şi viaţa şi
de a aprecia evenimentele sociale. Sădind în suflet
anumite. moduri de a simți și voi, formezi omul
după. un tip dat.
PD
ale legii
propoziţii
dintii
lată de ce, încă din cele
preoînainte
pune
sale organice, Societatea Jesuiţilor
Se zice acolo că
cuparea de influența pedagogică.
scopul societăţiie de a ajuta sufletul să-și ajungă

pentru

menirea
prin

e făcut. PAPA PAUL III, în bula

care

recunoaște

care

spune

„societatea,

curat

că

ea

se înființează «special pentru instruirea copiilor și
persoanelor ignorante în religia creştină».

Pentru aceasta e necesară doctrina şi arta didac-

rămase
tică. Şi «specialitatea» instrucției religioase
ofelor
școalele
numai formală şi ascunsă. In fond,
” Tiati

instrucție

complectă,

decit

o societate

în

colegii

şi

universități

organizate 'după normele timpului. Parcă nai vedea
alt-ceva

devotată

numai

învăţă-

ȘI în
miîntului şi educaţiei,o societate pedagogică.
chibașa
e
Isus
lui
adevăr, organizaţia societăţii
zuită, că membrii

ei trec prin o

filieră de pregătire

Le
treptată, în scopul de a deveni buni profesori,
meni

cu putinţă

de.a

înrîuri

asupra

sufletelor.

greşit, parte. din .eă. era destinaţi predicei o
Ă

-1

o

ca
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rierii de confesori, dar cea mai mare

votaă învățămîntului,

educaţiei.

de

catolice,

ce, în toate

ţările

Astfel

parte se de-

se explică

învățămîntul a

fost

în miinile acestei societăți didactice, pînă la jumătatea secolului IX-lea.
TIE
Membrii Societăţii
studii de pregătire.

jesuitice

-.1) Noviciatul. Ca

trecea . prin

poz,

patru

intrați cam la virstă

de 16 ani, rămîneaii doiani şi nu învăţai carte, ci
practicaii unele dispoziţii pentru formarea caracterului, pentru disciplinarea firii; erati supuși la încercări, spre a se deprinde cu lepădarea' de sine,
cu înfringerea voinții, pregătire necesară pentru fazele superioare de militari creștini și didactici.
.
|
:
2) Scolasticiy, şcolarii, Aceştia invățaă
limba latină și greacă, cunoştinţele formale și reale
din

colegii.

3) După

complectarea

studiilor, intraă în faze de

coadjutori:- un fel.de practicanți în arta de a

învăța pe alții. Vedeai

cum

lebri, îi ajutati

lor de educatori și învăță-

în

opera

proceda maeștrii ce-

tori, şi se formai pentru a: patra fază, cea superioară, de profesie.
E
4) In ultima fază, ca membri desăvirșiul ai. so-

cietăţii, steteaă la dispoziţia ordinilor Papei, pregătiți
pentru

menirea

lor.
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i-ar fi trimis trebuia

plecare, ca

niște

|
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să fie tot-deauna

soldaţi, veșnic în stare de

mobilizare, veşnic pe. picior de războiii. „Aveaii și
drepturi însemnate: ei alegea pe superiori, pe generalii lor; şi aveaii locuințe separate, pe-cind şcolaril şi coadjutoril locuia impreună în colegii.

De remarcat, ca ceva superior în organizația societății, e faza în care se făcea repetiţia cunoştinţelor, <repetitio humaniorum>», după terminarea studiilor. Aceasta corespundea cu faza coadj utorilor..
cu
Aci vedem începutul unei instituții pedagogice
secunîntului
totul moderne, în organizarea învățăm
că. *
dar: instituția pregătitoare pentru cariera didacti
ul,
început
« Repetitio humaniorum» nu e deci decît
Seminarului pedainteligent chibzuit şi executat, al
secundari. Nugogic pentru pregătirea protesorilor

mai pe baza unei

astfel

de

alcătuiri

. se
înțelepte

Jesuiţilor și sucînţelege influența predominantă a

lor educativă.
cesul uimitor în întreprinderea
tem mai de acunoaș
să
Pe not ne interesează
şcolilor jesuite și
„proape organizarea şi funcțiunea
în una din prespus
pentru cuvintul ce l-am mai
s'ait găsit în floare,
legeri, anume. că şcolile acestea
noi, în Polonia, unde
în ţările foarte. apropiate de
cunoştinţelor, tise duceau, pentru perfecționarea
nerii nobili din J7oldove.

164

PARTEA

11.

ISTORIA

PEDAGOGIEI

MODERNE,

IV.
Cum erai, mai în concret, organizate aceste școli?
Ca scop al.lor și:al întregului învățămînt, se pune
acelaș :lucru 'ce urmăriaii -şi .școlile protestante,

bunioară a:lui srunu din .Strassburg:: „anume tot
celoguens et sapiens pietas», tot religiozitatea, pieZatea însoțită de erudiție.și de darul perfecționat
de

a-și exprima gîndirile şi sentimentele : e/ocoenfa.

Aceasta a făcut pe sruRu să zică de Jesuiţi că
ai luat scopul și mijloacele după școala sa din
Strassburg. E adevărat că se aseamănă în unele
privinţi ; dar -observaţia lui PAULSEN 1) că acest scop
era 'atunci în aerul civilizației timpului,
“că era luat

din împrejurări comune ale dezvoltării Europei, mi
se .pare plauzibilă. Nu

e nevos

să.recurgem la imi-

tație pentru explicarea asemănării, căci aceleași îm“prejurări

sociale,

aceeași

fază. de

dezvoltare

cul-

turală și sufletească trebuia să ducă la aceleași
concepții, la aceleași idealuri şi la aceleași mijloace.
Poate că atit srunu cit și Ignaţiă de LoyoLA s'aii adăpat.la acelaș izvor. Se ştie din biografiile .lor că s'ai.
întilnit-la Paris, că aă stat în contact intelectual;
și: din

corespondența

ideilor,

reflectate

de

lumea

obiectivă a culturii timpului
în s piritul lor,. a.putut
ieşi aceeași tendință genera
lă.

Organizaţia şcoalelor jesuite, așa cum a făcut-o
1) Geschichte

des gel.

Unterrichts,

vol. 1.

PRELEGEREA X, $COALELE IESUIȚILOR.
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IGSAȚIU de Loroca, a variat foarte puţin în decursul vremii. Găsim pe la 1599, deci cam după o jumătate de secol dela înfiinţarea societății, o complectă redactare a scopurilor și mijloacelor, ce se
poate considera ca a doa ediţie a constituției date
de întemeietorul ei. Redactarea se datorește lui
AQUAVIVA şi a avut meritul de a oglindi definitiva
organizare a școalei jesuite. Cum se vede înfăţişată
în cratio atque înstitulio studiorum» din 1599, așa
a rămas neschimbată pînă la 1832, cînd a încercat
foarte puţine şi neînsemnate modificări.
Studiile se împărțiai în doă categorii sau trepte
principale: studia înferiora şi studia superiora. Stu-.
diile inferioare ţineaii şease ani și corespundeait
cu gimnaziul, după acesta urmai trei ani de studii
superioare, în cari intrati studii filosofice.

După acești noă ani de
un loc întreg învățămîntul
trecea în învățămîntul
unde începea învățămîntul
sebire cel teologic.
Gimnaziul era împărțit,
limbii

latine,

studii, cari alcătuiaii la
secundar complect, se
superior, în facultăți,
special, și mai cu deoîn ce priveşte studiul

în cinci trepte principale:

-

.

.

1) Grammatica înfima, 2) Grammatica media, 3)
Grammatica suprema, 4) Humanitas, 5) Rhetorica
Pentru clasa din urmă se întrebuințati doi ani
așa că avem un curs complect de șase ant. In
clasa ultimă, de retorică, se punea clar ca scop
perfecta eloguentia, cu doă facultăți foarte însem-
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"nate: oratoria şi poetica. Studiul întreg al retoricii
se compunea din praecepta dicendi,. din exerciţii
de scriere (sus) și cunoştinți din cărțile clasice

(eruditio).

In tot timpul acesta, precum și în cel trei: ani
de interpretare a literaturii ssuperioare, autorul, care
servia ca bază lecturii și interpretării, era tot inevitabilul 'cicenon, al școlii lui szoRu. Jesuiţii, însă, mai
citeaii și alți autori, pe lingă CICERON, mai ales în
clasele

superioare,

anume

CAESAR,

SALUST,

TIT-LIVIU,

iar dintre poeți ovi», viaair, HORAȚIU. Dar, negreșit, se citeai numai părți din ei, și fragmentele se
alegeaii după c oprinsul lor.
Ceia ce

preocupa în adevăr,

foarte

mult pe edu-

catorii catolici, era coprinsul de idei și sentimente
ce

se

găsia

în autori.

Din

cauza

aceasta

se

făceau

extracte, se evitau pasagiile ce ar fi făcut profesorului interpretarea dificilă sat penibilă din cauza

coprinsului. La nevoe, se scotea fraza suspectă, se
trunchia fără cruțare, ca să nu se introducă
în spi-

ritul școlarilor idei ce ar fi dat loc la îndoeli religioase orl la Sugestii periculoase pentru educaț
ia
moralei.
Lecturile se făceati, mai întiite în cursul
inferior,

sub formă de traducere din latineşte
în limba maternă ; dar, mai tirziă, traducerea
. se înlocuia . cu
interpretarea făcută tot în latinește,
ca în scoala

lui STuRs.
Pelingă limba latină,

'

se învăţa

'
limba greacă, dar

PRELEGEREA
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secundar

plimentar, cîte un stert de oră în clasa V;
clasele

următoare,

se

mai

adăoga

cite

şi

su-

iar, în

o jumătate

claselorde
de oră, şi aceasta totdeauna la sfirșitul
se acorda
după prînz; în fine, în cursul superior,
însemnați.
o oră întreagă, se citeai oratorii mai
se cereau
limbi,
aceste
Pentru perfecţionare în
suri.
discur
compoziţii de scrisori, de narațiuni,
şi jumătate dimiOrele de învățătură eraii doă
şi întrebuințate
neaţa şi doă după prinz, împărţite
în mod stereotipic.
atică, sub conÎn ora întiia: regule de gram
l superior, pecînd
ducerea decurionilor, din cursu
profesorii

se

ocupa,

în

clasă,

cu corectarea teme-

următoare. lor oni cu pregătirea lecţiunii
interpretare;
şi
In ora a doa, lectură

urmă, repetiţii.
apoi, în jumătatea din
ce se făcuse în cursul.săpSimbăta se repeta tot
-

și declamaţii.
tăminii, se învăța catehismul

am putea zice, deși
invăţămîntul religios
dacă
era neglijat de Jesuiţi,
se pare paradoxal, că
catedupă
de studit şi
ne luăm după programul
îl vedem
predate. Doar sîmbăta
goria cunoştinţelor
deci
explicare a catehismului;
figurind în orar ca
se
nu
pietas,
părea: că tocmai

scopul principal,

nu trebue
interes și atenţie. Dar
urmăria cu destul
ci la
la orele din program,
să ne uităm numai
școlarii
In toate zilele
practica de toate zilele.

sar
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mergeaii la biserică, în toate duminicele ascultai
leturghia şi în fiecare luni se spovediaii. Rugăciunile se îndepliniaii cit se poate de des, iar confesiunea servia ca mijloc Practic pentru sugerarea
şi inculcarea dispoziţiilor religioase, zi cu zi, ceas
cu ceas. Se făcea, deci, mai mult decît instrucție
religioasă, se făcea educaţie.
E interesant să cunoaștem mijlocul practic pentru
învățarea compuneri! latine. Se dicta, la
început, puține rînduri.în limba maternă și se cerea
să
se reproducă în latineşte coprinsul. In . cursul
superior, se alcătuiaă astfel scrisorile și se cerea,
pentru

fiecare lună, o compunere

liberă în latinește. La

versificare, se exercita în modul următor: se
strica
versul unui poet și se dicta ca proză,
cerînd apoi

elevilor să recompună poezia stricată.. In cei trei
ani din urmă se da. să se imiteze vre-un
pasaj

dintr'un

scriitor

latin

nește evenimentele

sai

să se descrie

în lati-

la cari. elevii luaseră parte, ori

să se facă epigrame, epitafuri,

|

V.
Măiestria Jesuiţilor se distingea, însă,
în alegerea
mijloacelor de a stimula voința,
de a mișca

sufletul la acţiunile voite de dînșii,.
în educaţie

.
Evitind mijloacele violente, bătaia,
se serviaă de sti-

mulentul psihologic al ambiţiei, al iubirii. de onoar
e,

de distincţie, al emul ației. Atingeai. cu dibăcie
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X.

coarda egoistă a iubirii de sine, amorul proprii.
In aceasta excela pedagogia jesuită.. Cu un spirit
-de

miraculos,

invenţie

se

căutat, se alegeaii, se ra-

finati îmboldirile, menite să pună în mișcare rezortul
ambiţiei personale și spiritul de întrecere.

, pe
In fiecare clasă, fiecare școlar avea un aemulus

să-i
care trebuia să-l supravegheze, să-l controleze,
miştoate
în
arate greşelile în vorbire, în scriere,
cu dincările și manifestările, compârindu-se mereii
sul și luptind

necontenit să-l întreacă.

Se împărția

ce stăteaă în
apoi clasa întreagă în doă părți,
şi Romanii, saă .
raporturi de rivalitate.. Cartaginezil
întrecere în facerea
Greci şi Troienii se laaii la
în tot ce se dătemelor, în discuţii, concertationes,
|
dea de profesor ca lucru.
şcolar al JeNu apreţiez deocamdată sistemul
Voiii reveni în urmă
suiților; caut numai să-l expun.
asupra

|

|

inconvenientelor.

încurajare, titluri: pomSe. dădea elevilor, ca
pretori, censori, decurioni,
poase : magistrați,
deie; și meritul sai
după gradul lor de distincţ
mai
cît
căuta să se afişeze
meritul lor relativ se
nefericirii sali a ruşinil>
mult în public. «Banca
Zg0. Publicitatea,
era ocupată de vinovați
erai folosite cu meșteșug
motul, fastul, solemnitatea
Se organizau
i stimulant.
pentru producerea efectulu
discuții

publice,

premii

în public

timp

dat,

cea

reprezentări

pentru
mai

bună

acel

publice,

distribuții de

ce săvirșiau,

lucrare,

O

într un

compoziţie

in
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latinește bunioară ; se invitati şi persoane străine
de școală și se striga în mod solemn, numele celui
ce reușise mai bine, i se da un premiă, însoțit de
un vers de laudă din partea prezidentului serbări,
și care se cînta pentru preamărirea și gloria triumfătorului,
„.
o
Se organiza examene publice, cu. pompă, la finele anului; la ele asista. directorul de studii al
in-

stituției și doi membri,

cari nu făceaă

parte din

profesorii școalei, Aceștia cercetai, iarăși
cu pompă
și solemnitate, valorile relative ale școlaril
or şi de“cernaii în urmă gradele cuvenite,
Resturile sistemului se mai văd și azi
în practica
școlilor. Ce sînt premiile, cari de
curînd ai început,
de altfel, a nu mat avea.la noi așa
mare însem-

nătate? Ce-s examenele publice dela
finele anului?

A

fost

un

timp,

miilor era un

nu

de-mult,. cînd

eveniment

împărțirea

public, 'chiar

pre-

în orașele

mari, o festivitate la care asista tot
ce avea orașul
mal strălucit, începînd dela domn și
vlădică, pină
la cel mai sărac şi smerit
părinte al vrunul elev
meritos.
a
:

D'apol examenele publice de
sfîrşit de anl Se
considerai ca un prilej de distracție
pentru orășeni
cari veniaii,

culos răspund
care

doria

să

ca

la teatru, să vadă cit de mira-

Copiii la întrebări.
treacă

de

<om

Cite-un

asistent,

>, punea, la întimplare, întrebări
Preparate de ac asă, darpe cari
adesea singur .nu
le pricepea; Şi plăcerea lui era
cetit
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profesorul
să vadă că nimeni din clasă, nici chiar
nemulcap
din
dădea
nu le poate deslega. Atunci
os,
gener
mai
era
țumit de știința școalei ; sai, dacă
îngăicaţii
expli
binevoia să o lumineze cu câteva
să poată răselevii
ca
era
ul
Ideal
mate de ocazie.
punde ia orice întrebări din

materia pusă la examen

clase şi a profein acea zi. Criteriul valorii unei
tințelor și recunoș
soriior se punea în mulțimea
peziciunea răspunsurilor bune.
Azi pompa și însemnătatea

examenelor

publice

noi. E un semn bun.
a cam început să dispară la
oare judecă mai
că lumea şcolară şi cea conducăt
didactică a învățăjust scopul, mijloacele și opera
tot a rămas ceva din
mintului și educaţiei. Dar
ţie a şcolilor jesuite,
pompa mijloacelor de emula

aprecia sistemul întreg,
şi vom vedea, cînd vom
vre-o
dacă i se poate atribui
dacă merită să persiste,

“

valoare.
Mai

adaog,

pentru

cadrului de cu-

complectarea

cei șease
lile jesuite, că, după
noştinți predate în şco
ă, Cururm
din
au în cei trei ani
ani de studii, urm
suri superioare de:
Alăturea

cu

retorică, fizică,

fizica,

în

mod

metafizică,

secundar însă,

şi

se

tare de
lea cunoștinți elemen
dădea în anul -al. doi
ă, iar
meteorologie, matematic
astronomie, geografie,
psihologie.
inţi elementare de
în anula! 3-lea cunoșt

etică.

Un

merit

al

școalei

tat
jesuite a fost că a cău
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să-și asimileze şi să. reprezinte întregul
complex al
cunoștințelor omenești, fără să omită nici
o ramură
din cele ajunse întru citva: la vre-o dezvol
tare, şi,
cind vor degenera, vor ispăși greșala
tocmai pentru
călcarea normelor cart le-aă ridicat,
vor degenera
pentru că nu vor mai ţine seamă
de noile curente
de viaţă.

Nu trăește o instituție ce ignorează
viața din ju-

rul ei!

Moare,

cine

fuge de viață.

Şi moartă

este

o:
instituție câre nu mai influențează asupr
a timpului.

Și nu poate influența asupra lui,
tează și face abstracție de el,

dacă se depăr|

VL
" In şcolile jesuite se prevedea
, în detaliu,
modul cum trebue să procedeze
profesorii,
dacă trebue să-și dicteze curs
ul ori numai
pună prin viă graii,
Se făcea apologia, de altfe
l întemeiată,
geril viva voce, în “opunere
cu prelegerea

pînă şi
anume
să-l esa prelecitită:

Se raţiona că ideia vorbită
liber se prinde mai de
grabă de spiritul
Și Citit,

care

se

ascultătorilor decît cuvintul
scris

înfăţişează

ca

ceva

rece

si mort.
Se mai discuta şi chestia
dacă e bine ca cel puţin
să se alterneze dictarea
cu explicarea. In proectul
de regulament se
in terz ic ea expres
dictar

tirziă s'a admis
alternîndu

-se cu expunerea.

ea, mat

Practica dictării
cursulu I, însoţită de
explicare, se
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găsește pină şi:azi la Universitățile mari germane,
chiar la profesori.celebri. Așa, unul.din cei mai însemnaţi profesori de filosofie al Universităţii din Berlin,
ZELLER, eminentul istoric al filosofiei grece, :precum
Şi DILTHEY,: autorul însemnatei opere: Einleituug
rul
în die Geisteswissenschaft şi. pătrunzăto
psiholog

al vieţii

lui SCHLEIERMACHER, aveai

obiceiul

părții
de a-și alterna dictarea cursului cu explicarea
partea
date .saii a-și formula într'un dictat scurt
prelegeri! expuse mai întii liber.
din secolul
Dar, desigur, observaţiile făcute încă
sînt valabile şi
at XVI-lea. asupra acestei procedări
tul, adesea
dicta
scris
a
„azi,în mare parte. După.ce
formulate,
ţei
ştiin
urat .de adevărul
asigl,
auzito. ru
rte încă
depa
mal
lta
se simte dispensat de a mal ascu

se ocupă cu revederea,
odată aceleaşi idei vorbite,
curate în :cele scrise.
cu corectarea erorilor stre

oaştem mijlocul cum
E sugestiv şi folositor. să cun
cunoștințele ascultate, fie
utilizaă studenţii notele şi
Imediat după prelegere,
la liceă, fie la universitate.
inşi, căuta în o jumătate
adunaţi în grupe .de zece
Unul vorbia, iar ceilalți
de oră să şi-o recapituleze.
lectaii. La această reca
ascultai, întimpinai, comp
de un
pitulare "asista

cîteodată

și

magistrul, timp

explicări la nedumeriri.
stert de oră, spre a da
cursuri se desăvirșiau
Cunoștinţele căpătate la
simprin discuţii în fiecare
apoi și se aprofundaii
ie
cuţ
dis
o
iar lunar în
bătă, în timp de doă ore,
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publică, la care luai parte.și străinii. Unul ţinea
o:
prelegere: se numeaii doi sati mai mulți oponenți,
ce îl combăteai, sub forma silogistică a argume
ntaţiel logice. Şi propunătorul, în replică, repeta
silogismele adversarilor în propoziții diferite,
spunînd
după fiecare: concedo. ori ego majoren,
minore
Sai conchustoneut,
PE
Aceste exerciţii logice ajutaii nu numa! la
aprofundarea și întărirea cunoștințelor, ci dădeai
i spiritului ocazie să se. exercite, să se fortifi
ce în luptele intelectuale vii.
lată filiera pregătiri! prin care
se trecea în șco-

lile jesuite: cum ajungeaii
gramaticei

pină

treptat dela cunoștința

la interpretarea

autorilor,

adincea apoi în clasa de „retorică,
de

literatura.

înaltă,

şi se

complectaă

prin cunoștinți reale de
din

urmă,

venia

ca

criteriile formale

filosofie, şi cum,

încoronare

cum se

lumanitas,

dezvoltarea

ștințelor teologice, cind intrai,
în fine, în
magistru, de professus.

în cele
cuno-

faza de

Vom vedea, în prelegerea viitoare, în ce consta
valoarea și defectele sistemul
ui de educare al

Jesuiţilor.

e

|

Xl.

Prelegerea
VALOAREA

SISTEMULUI DE EDUCAŢIE
AL JESUIȚILOR.

ţia fizică. Studiul plă1. Meritele şcolilor Jesuiţilor. Educa
iii, a fa-

cut.

Neajunsurile:

cultăţilor
- morarea.

receptive

II. Suprimarea

şi

dezvoltarea

gustului

amorului

propr

de efect exterior. —

dle-

mintale.

Spi-

spontaneităţii

Tăealul: ziformitas ef solidiritele innovatoare înlăturate.
ac cadaver.»

bă— «perinde
doclrinae. Supunerea oar
de
jesuitismului. Stăpînirea
rea
pute
ică
II[. Cum se expl
N
.
corp
de
na
sine individuală, discipli
agogice a Jegrafică a mișcării ped
_1YV, Extensiunea geo
rea ci

as

Cuceri
ersităţii din Vieza.
suiţilor. Organizaţia Univ
Franţa. |
în
nia;
Polo
şi
a
ari
de Jesuiţi. Jesuiţii în Ung
|.

-

edumeritele sistemului de
Să relevăm mai întiii
it,
mer
de
notat doă puncte
caţie jesuite. Sint de
ale
ale
tur
celelalte instituţii cul
ce nu le găsim la.
timpului:
educaţia fizică şi să1) Ingriji rea atentă pentru
nătate;
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2) Preocuparea, tot așa de serioasă, de
învățămîntul plăcut și atrăgător.

Chiar în ce privește

plina,

putem

releva

modul de

o inovație,

care

a face

a stabili disciconstituia un

pas spre mai bine. Pecind în celelalte școli se
întrebuința bătaia, jesuiții căuta și știaii să stabilească ordinea și disciplina prin admonestare, prin
dezvoltarea ambiţiei,: emulaţiei, prin captivarea sufletului.
- „Acestea
ar fi.deajuns pentru justificarea însem-

-nătăţii de care se bucurati şcoalele. jesuite și -afluența
lumii către dinsele.. :
a
Să nu trecem, însă, cu vederea defectele.
Intrebuințarea rafinată, pînă la exces, a mijlocului

„ emulaţiei pentru stimularea la studii, și pentru sta-

bilirea disciplinei, tindeala dezvoltarea excesivă a
amorului propriii, ce-pune în umbră respectul de

alții, în dauna iubiri! obiective de dreptate, Căutarea

efectului exuerior,

fățarnica goliciune a aparențelor

uimitoare ce amăgesc spiritul, iată ce
s'a imputat

cu

drept

cuvînt Jesuiţilor.

Puneaă prea
cultăților

mare

preț pe

receptive

dezvoltarea

şi pasive,

voltarea: spontaneității “suflet
ului. Memorarea

tințelor, înscrierealor
. în “minte

fa-

neglijaii dezCunoș-

în mod

indelibil,

Pentru

aceasta se

era o maximă. didactică. de
frunte la Jesuiţi. .<PriIenortar

FU

îpsam

Perficere>.

recomandă repetiţia: <repetitio mater studio
7u >: repetări silnice ale lecţiilo
r, repetări. sumare
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săptăminale, apoi
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alte' repetări
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E

Maxima lor nu era fireşte fără oare-care temeiii.

Memorarea cunoștințelor dobindite servesc ca organ spiritual pentru cîştigarea altor cunoştinți noi;
dar, mal ales, ajută la persuadarea oamenilor.
Una din pricinile pentru cară oamenii, oricît de învățaţi, nu reuşesc

în discuţie

să convingă

pe alţii,

e uitarea acelor cunoștinţi pe cari în realitate le
posedă, dar cari atunct le scapă din memoria
conștientă. Jesuitul, spirit înarmat pentru luptă, trebue să fie totdeauna gata, totdeauna pe picior de
apărare saii de atac, avind la îndămiînă în orce mo-

ment puterea cunoștințelor învăţate.
IL.
Se insista, însă, numai asupra calități! receptive
se
a spiritului; activitatea liberă a spiritului nu

exercita. Intregul

sistem de educaţie

al jasuiților

eiducea, din contra, la suprimarea spontan
genera
ale
precise
pțiile
prescri
tății mintale ; și

lilor, şi practica lucrului
rezultat.

ţinteaii conştient la acest
|

Faza de profesorat, o fază pregătitoare pentru
menirea de misionar, de predicator, etc.; începea, câ
şi pregătirea didactică, la o virstă imatură, cînd puterea de judecată nu și-a luat încă avint indestulător,
cînd cunoştinţele abia puteai

fi

asimilate,

necum
12
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să aibă timp

și prilej să germineze, să producă al-

tele

se

noi. Şi

interzicea

îndoiala

în

mod

categoric,

Cum
unde

să se dezvolte o mișcare
libera. cercetare.

idei noi se osindește,
lată

ce

miteaii

citim

se

științifică, acolo

suprimă

şi nașterea de

ca o nelegiuire?

în unele

din

ordinile

inferiorilor : Profesorii de

ce se trans-

filosofie

trebue

învățămîntul

lui să

«nu numai să fi absolvit cursul de teologie, ci să
fi repetat

doi

ani,

pentru

ca

prezinte mai multă siguranță

şi să

servească

mal

bine teologiei. Dacă. însă vre-unii din ei s'ar arăta

cam înclinați spre inovaţii și cu spirit prea liber,trebue să fie înlăturați fără şovăire din învățămînt>. 1)
|
După ce erai primiți, li se recomanda că «chiar
in lucruzi în cari credința și pietatea nu încearcă
nici un

pericol,

nu

trebări noi sai vre-o

trebue

oare-care importanţă,

nimeni

idee

nouă

să vină

în

fără să se fi

cu în-

chestiuni de
consultat

mal

întîi cu superiorii. Și nu trebue să propună nimic

în contra

vederilor

anumite

ale

doctorilor

sati în

contra organizării generale a școaleior. Ci din contră

toţi trebue să urmeze

doctorului

celui măi

noscut și să adopte vederile
cele mai
mal ales în Academiile cato
lice» 2),
1) fRaflio

studhorum.

gelehrten Unter. [, 425.
2) Jbia.

Citat

de

PAULSEN;

i

recu-

acceptate,

Geschichte

d.
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et soliditas doctrinae»,
ridicată la dogmă pedaorganizare, mișcarea

de

principii

acest

AL

instinctivă a spiritului, în căutarea adevărului, se
comprima. Nimeni nu putea să vadă saii să afirme
ceea-ce nu era admis ca adevăr. Așa că MICHELET
avea dreptate: «La mdcanigue des Idsuites a et
active et puissante, mais elle ma rien fait de uvant: Pas un homuane en trois cents aus!» De alt-fel
nici

nu

se lăsa

timpul

inteligenţei

necesar.

pentru

aprofundarea măcar a unei ordini de idei. Se trecea
repede

de

la

o

alta,

la

catedră

de

facultate

o

la

la alta. Un docent, din ordinul superiorului, putea
de. cufi mutat de la o specialitate saii categorie
adincească
să
răgazul,
noștinţi la alta fără să fi avut
puţin pe cea veche.
urmei, nu era
instrument

Tinta lor, la urma
om, cia unui
unui

Pentru

atit si numai

campanie
mată

soldatul:lor

aceasta, trebuia
aşa,

dat de statul major.

disciplinată,

ascultarea

cerea

cum
se

cerea

necondiționată

formarea
de luptă.

să ştie numai

planul

general

de

ŞI, ca în ori-ce ar-

supunerea

oarbă,

de ordinele şefilor. Indi-

sale de natură, de
vidualitatea, cu particularităţile
avea locui, nu avea ce
gîndire și voință, nuși
perfect al mişcării
căuta, strica ordinea, mecanizmul
proprie și
personalitatea
la
colective. Renunţarea
absolută la comandă
rezolvirea eului în' supunere

«periude ac cadaver>,

iată formula.

Obedienlia
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lun

în

volun-

întellectu».

De altfel, principiul libertăţii învățămîntului nu-l
găsim formulat expres nici la alte școli din acel
timp. Poate o ideie de așa ceva se arăta doar în
şcolile protestante, poate mai mult din cauza imposibilității de control; dar şi în ele domnia tendința uniformităţii și solidității doctrinei.
Totuşi Universitățile, crescute pe teren protestant,
au ajuns curînd la stabilirea principiului de libertate în cercetarea şi învăţarea științei. In școlile catolice, însă, iibertatea de cercetare
şi expunere a adevărului s'a cîștigat foarte tirzii.
III.

După ce am arătat citeva calități și defecte, ce

legitimează

atît admiraţia cît şi critica stirnită de

sistemul de educaţie al Jesuiţilor, e important să
ne punem întrebarea: Cum se explică marea
pu-

tere de care s'a bucurat jesuitismul?

Una din forțele prin care sia ridicat și întemeiat

jesuitismul

sine

a

fost

a membrilor

extraordinara

săl. Un

caz

stăpînire

concret

ne

de

va ilus-

tra aceasta. Voi relata o mică
scenă dintre un jesuit și directorul gimnaziului
din QGratz. 1)
———

1) Paurszx, op. cit.,
|, pag. 409.
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să vină adesea la lecţiile gimîntrebări elevilor; dar modul

Jesuiţii obișnuiau
naziului şi să pună
lor

SIST.

VALOAREA

vedea

nu

sfîrșitul lecţiei enerva

la

elevi,

ochi buni pe

cu

acești

mosafiri în școala sa: îl considera ca spioni. Odată,
ul
în urma unei cestiuni puse de un jesuit, director
mai
face
ar
că
ui
jesuitul
izbucni. Supărat, spuse
duce să
bine să-și vază de şcoala lui, că el nu se
viziteze şcoala jesuiţilor.
— e Utinam venias ! Experieris omnent humanitalem», fu răspunsul jesuitului.
— «Vă cunoaștem not, jesuiţilor.»
_— « Sumus amatores 'veritatis.>
ultime vorbe
_— « Amatores mendacii !». La aceste
jesuitul

Ştiai jesuiţii să-și

timentele

ce

fără

liniştit,

plecă

stăpînească

ar putea

răspundă.

să mai

turbura

pornirile

şi sen-

raporturile

lor cu

să reprezinte idealul
lumea. Dar deși ajunsese parcă
ştiau și cum să perabsolut al raţiunii incarnate,
și să rămită

în ascuns

pasiunii

să se

descarce,

Heo sciat>. În apa:
mină oameni: «umtazat
rolul concretizării marenţă, totuși, țineaii perfect
maSuccesul în comprimarea
teriale a ideilor lor.
a
cucerire
în
dat succesul
nifestării patimelor le-a
spiritelor.
de
ale catolicismului față
Intre alte caracterizări
Catoliprotestantism,

se

poate

pune

caracteriza

cismul

se

dusăla

extrem,

şi aceasta:

prin

0 disciplină

nimic
prin “organizare riguroasă;
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nu se permitea peste legile şi regulamentele ordinului; iar individualitatea, ce nu încăpea
în aceste cadre înguste, trebuia eliminată. Direcţia protestantă din contra: lăsa liberă
dezvoltarea spontană a fiinţei omenești. Aceasta explică propășirea culturală a instituțiilor protestante
și aversiunea ce a inspirat mișcarea Jesuiţilor.
IV.
O

repede

privire, pentru încheiere, asupra esten-

siunii geografice
lor. 2).

a mișcării

pedagogice

Prima instituţie apăru în Roma
ium

romanu,

în genere.

Tot

la

a Jesuiţi-

1550, Cole-

ceiitrul şi modelul şcolilor catolice
în

Roma

se înființă,

curind

după

propagatori

ai ei

aceasta, o instituție de preparare a tinerilor germani catolici, Co//egiun germanicum (1552), unde
se formaă «atleții» spirituali, mcniți să fie trimeși
să lupte în Germania, prin exemplul vieţii
lor, prin
învățămînt, predică, confesiune, în contra
reformei,

ca

apărători

mai

ai

credinței

atacate,

departe.

Afară din Italia, prima țară cucerită de campania
școlară a jesuiților a fost Bavaria, unde,
timp
de doă secole, învățămîntul fu stăpinit și condus

de spiritul ordinului,
1) PAULSEy,

Op. cit,

I, p

începînd
3s7.

dela palatul prin-
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cipilor pină jos. Curind se prinse influența lor în
țările Rina lu? şi din Nord-Vestul Germamiez, avind ca centru de operație Co/ouza. In jumătatea sec. NVI, se întinse în ținuturile austriace
de sub coroana habsburgică, şi anume mai repede
în părțile de sud, în Zizo/ cu centrul în În sbruck, apoi mai departe în Graz şi spre părţile
de ost, Freiburg; mai grei, dar după lupte încoronate

cu

succes,

în

regiunile

cu centrurile

Praga

și

Viena.
Citeva amănunte asupra mișcării şcolare din Pena
fi fără
centrul cel mai apropiat de Romini, nu vor
jumăinteres. Invăţămîntul se reformase în prima
după
protestantismului,
tate a sec. XVI, în spiritul

univerinspiraţia lui MELANCETON. Organizaţia
să locuputeaii
cari
sității prevedea 13 lectori,
erai cănu
dacă
iască chiar în clădirea instituţiei,
sătoriți.
patru ani, doi ani pînă
«Cursul complect durează
steriun. Pentru bamagi
la
pînă
doi
la bacalaureat,
:
an:
ul
prim
calaureanzi propunea în
latină (Sinaa
atic
gram
6,
ora
la
1) grammaticus
i).

potrivit (s. e. Terentii
cer, Priscian), cu un autor dialectica lui Caesarius,
S,
ora
__2) dialecticus la
SI
|
Agricola sati altul;
it oral.
part
n.,
Flere
ad
Cic.
3,
3) zhetor, la ora
al lui Ciceron, ca ilusQuintilian, cu un discurs
;
trație pentru praecepia
,
În anul Il-iea:
prime
u
patr
cele
7
ora
la
4) physicus primus
un compendiii de amma.
cărți ale fisicei arist. şi
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5) matematicus primus la ora 9 aritmetica, geometria,. astronomia (s/hacram Yok. de Sacrobusto) ;
noaptea va arăta stelele “pe cer cu ajutorul unui
glob.
Pentru 7zagistrauzi:
6) professor - Organi Aristotelici la ora 9, în
doi ani,
o
7) Physicus secundus, ora 8, scrierile fizice ale
lui Aristot, în doi ani.
”
|
8) mathematicus
sec., la ora 3, în fie-care an,
cele cinci cărți prime ale lui Euclid, și astronomia

în doi ani,
telor ;

și întrebuințarea
.

tablelor

și instrumen-

„Pelîngă acestea:

9) un astronom sai matematic celeb
ru
despre matematică sati astronomie
;

la ora 1

10) un e/hicus, la ora 3, despre Etica și Politica

lui Aristot.

11) un professor litterarum Politicarum gui
histo-

7iarum

lectionem

cum

Pocsi

conpingat:

la ora |,
Horatiu, etc.;
12) un Flebraeus, la ora 7, gramatică
și
13) un Graecus, la ora 12, în primul an lecturi;
gramatica cu bucăţi de cetire din Lucian,
Arist
ofan,
De-:
mostene, etc.; în al doilea,
Omer, Orfei (Argonautica, Epieramm
despre

Cesar,

Salustiu,

ata

Liviu,

aul ejusmodi

ahquid).»

Universitatea, astfel alcătuită, avea
privilegiul învățămiîntului : nică o.altă inst
ituţie de educaţie și
instrucție nu putea funcționa fără consimți
mintul
ei. Regele Ferdinand chem
ă însă la Viena, 1551,
vre-o cîțiva catolici. Veniră 12 jesuiţi, Itali
eni, Sna-

nioli și Olandeză,

voie să țină doar

cu pretenții

mici:

să li se dea

prelegeri teologice la Universi-
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tate, şi să deschidă și un colegiii. Un jesuit superior
căpătă în curind ascendent

CANISIUS,

asupra

regelui.

catedre staDupă vre-o șeapte ani obținură doă
l de a
dreptu
şi
tornice de teologie la Universitate
luară
mai
ani
învăța şi predica în țară; după doi
regele
de
conducerea unef școli noul înființate
pentru

educarea

nobililor ; după

vre-o

zece

întin-

seră mîna

altă
asupra altor catedre universitare din

facultate.

Atunci

Universitatea

se trezi,

dar

cam

nu mai avură efect.
tîrziă : mijloacele de represiune
învăţaii prealacari
Măiestria didactica a jesuiţitor,
își arătase
te,
cunoaș
bil.arta de a instrui şi de a
de auzitori, pecînd
puterea. Sălile lor erai pline
parte. N'a trebuit
la ceilalți abia urmau a zecea
autoritatea 'să încormult și forța lucrurilor a silit
Universitatea şi, în cele
poreze colegiul jesuit cu
mintul sub influenţa tedin urmă, să lase tot învăță
pela inceputul seconace şi dibace a «părinţilor»,
lului XVII.
treptat dar mereu asupra
Puterea lor se rezlăți
asupra Sileziel şi
Moraviel, ca şi a Boemiei,

Polonie. Marea Universitate

poloneză .din Cra-

i Moldovei să ica
covia, unde mergeaiă tineri! nobili
jesuiţilor
instrucție

superioară,

a stat

sub influența

,
dela jumătatea sec. XVI.
a
tot din a doa jumătate
intrați
deşi
In Ungaria,
ia
ară deja un colegiă la Tyrnao

sec. XVI, cînd înființ

abia
(1561), totuși perioada de înflorire & puterilor
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în sec. XVII își iea avint, sub protecția împăra.
tului Leopold (1658—1705).
Dacă în răsărit aă ajuns așa de depart
e și ai

putut

să prindă

rădăcini

în

țările

clasice

ale re-

formei, ca Germania, ne putem face ideie
cit de
întinsă şi de tare era stăpinirea Jesuiţilor
în apus,
în țările de unde își trăgeau originea,
în /zalia,
reședința șefului suprem al catolicismul
ui, în Por.
zugalia şi Spania, patria lui Iguaţ
iu de Lo-

poa.

Ceva mai grei se stabili școala
Frauza, 1) deși înființarea ordinului

jesuită în
(1534) s'a

realizat în Paris și se părea la
început că împrejurările le sînt favorabile propagande
i. In adevăr,

Enric II dete Jesuiţilor voia (1550)
să deschidă
școli în tot regatul. Dar parlamentul
și universitatea

luară

îndată

o

atitudine

dușsmănoasă

față cu aspi-

rațiile ordinului. O sută de ani de
rezistenţă legitimă de o parte, de persistență îndără
tnică de alta,

constituie

istoricul

cuceririi

treptate

tului de către Jesuiţi în Franța.
După

a învățămin-

ce Sorbou

na
i-a declarat periculoși, un concil
ii dela Poissy le
îngădui practica! învățămîntului,
nu ca ordin religios ci
ca

societate

de

studii,

7

.
n
1) Vezi T pes
Fă
.
yannis
1.
s,
Les Jesu
zites ! et î'Un
iversite
devant le parlement de Pari
s eu 76 szecle. Paris 1877.
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înfiinţate îndată în Paris, sub numele
mulde Clermont (1564), atraseră atita

didacțime de lume, prin gratuitatea și iscusința
lor
ul
succes
u-se
tică a învățămîntului, încit, văzînd
e
gradel
i
confer
a
repede, li se refuză dreptul de
Academice.

ux, Toulouse
Afară din Paris, la Lyon, Bordea
atentatul în contra lui
izbinda lor creștea mereu, cînd

ieşit din școala lor,
Enric IV, încercat de un fanatic
urfusese

unde

hrănit

cu

idei

regicide,

le

atrase

izgonirea complicilor
gia parlamentului, care hotărî
Paris şi din Franţa, ca
morali ai atentatului din
tinerimii şi vrăjmași

pervertitori ai sentimentelor
IV revoacă în curînd
ai statului (2594). Dar Enric
cu
are, şi d'aci înainte,
(1603) decretul de expulz
cu
ră
căpăta
Jesuiţii
toate protestările Universităţii,
toate
în
a propune învățămîntul
încetul libertatea de
de a conferi grade
ramurile. Numai dreptul
sub LUDOVIC SI

ră mai tirziii,
academice îl cîștiga
colegiii
numească vechiul lor
care le permise să'și
le Grand.
Clermont: Co/lăge Loaiis
Franţa fu deplin.
în
tor
Atunci triumful
În

si ne vom

vom

viitoare

prelegerea

Spre

îndrepta

părăsi

secolul

e
noile idei şi curent

şcarea

XVI,

pe”

lui
culturală a secolu

mi
rite, cari
le a trei mari spi
me
nu
i
îln
înt
m
Vo
XVII.
RATICIIIUS, coa secolului XVII:
ai ilustrat pedagogi
tro privinţă,
în
pare,

dagogice,

MENIUS

izvorite

si JOHN

în

LOCKE.

Primul,
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protestante, pe

terenul școlar, în contra progreselor Jesuiţilor,
„ Jesuiţii făcuseră din şcoală, din arta didactică și
educativă, o armă de luptă a catolicismului pentru
readucerea spiritelor la ascultarea bisericii romane.
Trebuia, din partea adversă, să se ridice o capacitate, care, rafinînd armele luptei culturale în domeniui didacticei, să caute a lăsa pe o treaptă înferioară școalele Jesuiţilor.
RATICHIUS

ne

face

uneori

impresia

că ar avea

această intenție, după modul misterios cum îşi
propagă și aplică metoadele sale. Dacă nu
și le publică la început şi obligă pe intimi să nu le
divulge,
e frică să nu le afle alte secte religioase,
mal ales
Jesuiţii, ca să nu profite şi dinsele pentru şcolile
lor. Pedagogul luteran avea convingerea
că descoperise un sistem noă de armă, pe
care, fireşte, nu
trebue să-l afle tocmai vrăjmașul
ce ducea războiit în contra reformei. E interesant
că războiul
se da tocmai prin mijloacele ce
alcătuiesc materialul unei istorii a teoriilot
și instituţiilor pedagogice. Rivalitatea: religioasă
se transportă și pe te„Tenul obi

ectului

nostru

în emulație didactică,

de studii, schimbîndu-se
“

XI.

Prelegerea
CURENTELE

CULTURALE ALE
RATICILLUS. COMESIUS.

SEC. XYII.

şcolii. Cuurale pentru cucerirea
I. Luptele curentelor cult
entuat în
acc
,
XVI
și
din sec. XV
rentul ştiinţific, început
GALILEI.
NARDO DA VINCI: REPLER,
sec. XVII. corERXIC, LEO
Societăţile
OX.
a sec. XVII. NEWT
Î1. Strălucirea ştiinţifică

cu ştiinţa.
ştiinţifice. Moda ocupaţiei
ernă.
şi literatura mod
maniei.
[II At curent: poezia
Ger
şi
ici
Angl
a jtalici, Franţei,
rară
lite
rea
olta
Dezv
la trebuinţele
de a adapta spiritele
IV. Trebuinţa şcoalei
oarelor mmopop
iale a
evoluţiei politico-soc
tul civic şi
mia
izvorite din faza
ăță
Inv
morai-sociale.
ți
ştin
cuno
prin
modern imdeme,
cerinţă a timpului
stă,

tendința social-umani
pusă şcoalei.

ca

|
se naște didacrală
ultu
al-c
soci
te
sita
nece
ce
Din
V,
ilor sec. XVII.
generale ale didactic
timpului.
tica. Principiile
indirect pedagogia
VI. acox influențind
gă atenţiaâatrn
să
mergător. Ştie
„reclamă. Inde
VIL gamermus, un pre
lui
itul
pedagogice. Spir
supra noei direcții
zbutite. Principiile

ne-i
cercările lui practice
de

reţinut. Judecata

lui

ra
OXENSTIEENA asup

Iui pedagogice

lui

RATICIILUS.

am

văzut

IL.
Dox

culturale

curente

centuindu-se

în

decursul

însemnat e

ac-

ru
luptind pent
sec. XV si
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cucerirea școlii, pentru intrarea în funcțiunea instituțiilor de educaţie:
1) curentul umanist clasic al spiritului antic, cu
studiul literaturilorși limbilor latină și greacă;
și
2) curentul spiritului religios al doctrinei creştine,
elementul general noi al evoluției moderne.

„Cel din urmă, mai vechii decit mișcar
ea umanistă, își iea un avînt puternic de viaţă nouă
prin

zguduirea energică a revoluției lui LUTHER.
Intre reformă și catolicism se încinge o luptă înverșu
nată
pe toate tărimurile, Ideile lor își caută ființă
durabilă organizîndu-se în societăți şi instituț
ii, Cita-

dela,

căreia

mai

ales

îi

daii

asalt,

voind

fiecare

această

candi-

să-și pună steagul biruinței pe ziduril
e ei, este
școala.
.
Școala dă ultima consacrare a triumfului
unei direcţii culturale. Ideile noi, ştiinţele noi,
tendinţele
sociale noi își caută un loc în sanctuarul
școlii, ca
niște drumeți în calea progresului,
cari vin și cer
un loc de adăpost în caravana ce percur
ge veacurile, urcînd necontenit omenirea spre
mar bine
şi spre mai multă lumină,
Se

poate

urmări

secol

cu

secol

dare perzistentă la porțile școlii
din partea tuturor

științelor și curentelor de idei
apărute într'o epocă.

Un

exemplu

Ar

ni-l prezintă secolul

XVII.

fi unilateral să ne închipuim
că toată mişcarea

intelectuală a secolului se reduce
la rivalitatea dintre

spiritul religios: Și umanist
deoparte, și mai departe
între direcția reformistă
şi jesuită,
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uităm
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al XVII

XVII.

SEC.
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în

istoria științelor prin numele lui KEPLER (1571-—1630)
mat
şi GALILEI (1564— 1642). Să nu uităm că, nu
COPERNIC
mult de un secol mai înainte, marele
posibi(1473—1544) dăduse inteligenții omeneşti
decit
lume
de
ții
concep
şi
litatea une! alte imagini
am
aduce
ne
Să
cea tradiţională, a lui PTOLOMEV.
cu
felul
tot
de
minte de mulţimea cunoștințelor
or de observacare crescuse tezaurul ştiinţei faptel
or geografice,
ţie, în urma călătoriilor şi descoperiril
în mod uimitor dela
în urma invențiilor grămădite
că starea de înieşirea din Evul Medii. Să notăm
.din timpul acela, mai
florire a industriei oraşelor
nu numai mindria
ales a oraşelor italiene, deştepta
puterii sale asual
omului, prin sentimentul mărit
şi reflexiunea încordată
pra naturii, dar mai trezia
nacauzelor şi forţelor
a geniului teoretic asupra
se puteai realiza minunile
turii, pe temeiul cărora

artei industriale.
ca
—1519) ne servește
LEONARDO DA VINCI (1452
ogice.
acestei necesităţi psihol
strălucita ilustrație a
înţeleagă şi să-și raţioneze
Marele artist, nevoit să-și
explicaţia
urcă
puterile creatoare, se

teoreticește

la

aprofundind mecanica,
cauzală a procedării sale,
da seama
anatomiei, spre a-și
știința ingineriei și
lar GAect.
archit
pictor,
or,
sculpt
ca
sa
opera
de
asupr&

e
rbirilsale
Lui ne spune în «Convo
febrilă a
tatea
activi
că
a doă ştiinţe.not>
ui
unui arsenal, coferă gîndul

un

cîmp

mare

pentru
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speculație, mai ales pe terenul mecanicei, de oare-ce

nenumărați artiști construiesc mereii mașini și înstrumente», şi acestea îl fac să găsească adesea «legătura cauzală a unor fenomene miraculoase, cari
altă dată se credeau inexplicabile și de necrezut.»
In cercul de interes al lumii încep să intre preocupări noi, probleme şi studii telative

la construirea

unei reprezentări mai exacte despre natura și forma
universului. Mintea urmărește cu atenție scrierile
lui KEPLER, Epitome astronomiae Copernicanae, Mysterium cosmographicum, şi discuțiile lui cu rvcuo BgAHE, «principele matematicilor»,
despre

procedarea

metodei

deductive

ipotezei în cercetarea legilor naturii

și valoarea

Urmărește mi-

nunatele invenții și studii ale lui GALILEI : telescopul

lui, care speria spiritul indoctrinal al bisericii, să
nu ajungă omul să vază cum-va în cer mai mult
decit îl este îngăduit să știe despre opera și pu-

terea

lui D-zeă, Urmărește

arătarea petelor soarelui,

sateliților lui Jupiter și fazelor lui Venus, prin
oChianul îndrăsnețului învățat și se interesea
ză de
soarta științei concretizate în soarta
geniului, pus
la index de biserică şi dușmănit de ordinul
Jesuiţilor, ca un primejdios .răzvrătitor al ordinei lu-

crurilor.

IL.
Un

curent

noi

cultural se pronunţă

în Europa
modernă: al ştiințej, și se afi
rmă tot mai puternic,

PRELEG.

XII. CURENTELE
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rezistind loviturilor date de vechile curente domiexistenţă.

sa pentru

nante, în lupta

Secolul

XVII

se deschide la lumina rugului pe care ardea GIOR-

concepții noi
paxo Bano, profetul inspirat al unei
a se închide,
de
de lume (1600); şi, mal înainte
apare pentru

vecie

icoana

adevărului

acestei

lumi,

evanghelie a
depus în formule definitive în acea
geniul lui NEWştiinţei moderne relevată omului prin
a

mos:

Philosophiae

naturalis

principi

(1687).

mathematica

(1596—1650), pă- Este secolul în care DESCARTES
t de cunoștinţi etruns de ideile lui GALILEI, înseta
cii, nu se poate
xacte, dar speriat de alarma biseri
naturale şi mae
științ
de
opri de a'și urma studiile
liniștit în Europă,
tematică în secret, căutînd un loc
în - gheţurile norpină îl găseşte, cu prețul vieții,
a
dului, în Suedia.

naturii, trebuința
"Este secolul, cînd lumina științei
mecanice pozitive
de a înţelege lumea după legiirezis
tibilă, înfruntind
e
puter
e cu o
atrage minţil

N

pericolul morţii.

ifice, în care NA”
Este secolul bogat în cuceriri ştiinţ
X Cit”

am HARYE
zen descoperă logaritmii (1614), în Willi
care trăeşte BOYLE,
l
secolu
);
(1619
ui
culaţia singel

al
fizicei și marele HUYGHENS
ii
eitor
întem
din
unul
tăţile de ştiinţe
Olandei; secolul în care apar socie
asupra
comunicarea cercetărilor
pentru stimularea și
as
societ
Londra. Regalis
naturii, în Florenţa, . Paris»
7 da, inauggu; promoven
.
„Londini pro

scientia

..—

Ri

naturali
.

13
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rată la 1662, după-ce funcționase mult timp nerecunoscută de stat, ca asociație privată (dela 1645),
indică, mai ales simptomatic, direcţia spiritelor,
Țara lui snAxEseEARE, unde cultura clasică ajunsese așa de departe'și de sus, încît publicul ştia
să aprecieze. eruditele aluzii la istoria și tradiția antichităţii, presărate în operele poeţilor contimporani, și regii și reginele se întreceati să scrie şi să
citească latineşte — scrisorile reginei erai admirate
de ERASM -— trecuse acum dela moda. erudiţiei clasice la acea a științelor naturei. Țara lui Shakes-

peare dă cuvintul acum lui BACON, legislatorul spiri-

tului de.cercetare positivă, prin experienţă și obser-

vaţie directă a naturel. Pecînd Enric VII rivaliza cu

învățații în cunoaşterea antichității, Carol 11 se făleşte că are un laborator de chimie în Whitehall
și urmărește cu interes progresele astronomiei.
IL.

lată deci o putere nouă,
la- porţile

știința,

școlii, să ceară intrare,

de legitime.
|
Și nu e numat dinsa. O

luției sufletului modern

se

care va bate

cu drepturi destui

creație

falnică

intrupează,

îi
a evo-

mindr

ă și
radioasă, cătînd, cu privirea regal
ă și inspirată, drept
la tronul lumii Şcolare, ocupa
t de. clasi Citatea 'antică. E soarele ce răsare,
al poeziei moderne,

în faţa

căruia

soarele, adus din veacu
ri. înnorate, a
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XVII.

literaturel antice, își pălește razele, plecîndu-și

spre apus.
In fie-care limbă
ceput

timid,

în

CR
vie prinsese

calea

ae
să răsune, la întot

apoi

surdină,
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crescendo,

mal

lira poeziei naţionale, în popor și la maiștrii cîntăreți de seamă. Lumea da ascultare pasionată sufletului ce s'auzia vibrind în unison cu sufletul ei
şi pe care îl înțelegea de-odată, fără silință,: căci
vorbia în limba .ce le vrăjise leagănul și le sfinţise
farmecul copilăriei. E destul să - amintim că Italia
avusese

deja

pe

DANTE,

PETRARCA,

BOCCACCIO.

Anglia

avu.
pe SHAKESPEARE și acum pe MILTOX. Franţa, care
sese

deja

pe

VILLON, MARAT,

RONSARD

si MALHERBE, pe

moderne
DABETAIS Și MONTAIGNE, duce cultul literaturii
celesalonul
pină la modă socială dominantă, în.
Ludovic XIII
brului ore? de. Rambouillet de sub
începînd strălucirea(1610—1660), şi acum vede
geniului

săi

dramatic în Cid (1630)

al lut CORNEILLE,

mare poet, şi ajunge
şi în celelalte opere ale acestui
«secolului lui Lua
repede la splendoarea literară
a poeziei: coRdovic XIV», cu glorioasa trinitate
a
NEILLE, RACINE, MOLIERE. -

Chiar

Germania,

deşi nu

ne poate

arăta nici-o

însemnătatea
individualitate artistică de
o intensă
totuși
mai sus, ne înfățișează

de pregătire
prii.

LuTHER

pentru
a dat

celor de
elaborare

desvoltarea unei literaturi pro-

semnalul de pornire

al unei evo-

şi o
După şovăieli cu
lutii ce nu se va mai opri. între
lovi
răsboaiele
pauze,
lungi
după
guranţe,

d.

———

196

" PARTEA

II.

ISTORIA

PEDAGOGIEI

MODERNE.

turi ameţitoare, geniul geriran, împins de puterile
adinci ale neamului, care își murmura deja cîntecul
vieţii sale eroice, sprijinit pe .treptele culturii moderne, în forma ei franceză și engleză, se străduia
să ajungă la înălțimea, unde, în secolul următor,
se va urca și va pune stindardul triumfului cultural,
Un GOETHE Și un SCHILLER.
Geniul popoarelor începe să se înfiripeze treptat
pină în raza istorică.a Răsăritului nostru. Tot în
acest secol scutură și neamul romînesc învelişul slavon al culturii sale şi începe să-și îmbrace
haina lui strămoşească, pregătindu-se să apară și el,
în concertul lumii moderne, cu nota personalității
sale etnice..
|
Astfel limbile și literaturile moderne,
adică vii, în comparaţie cu cele antice, devin ală- turea cu știința naturii, preocuparea depre:
dilecție a lumii moderne. Studiul lor nu putea să rămînă pe din afară, exclus din categoria
studiilor alcătuitoare ale școalei noi. Căci școala,
ca organ al culturii” timpului, oglindește în mod
fatal mișcările dominante ale epocei.
IV.
- Și

acest

organ

social

nu

trebuia

să

funcționeze

numal după cerința spiritului literar al
inspiraţiei
moderne, ci mat trebuia
să se adapteze, în orgai
nizaţia ei, cum-va,
„ȘI spre a răspunde unor trebu-

PRELEG.

XII.
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CULTURALE
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SEC.
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ințe no! create de faza evoluţiei politico
sociale a popoarelor.
ediit,
Statul modern, necunoscut de Evul-M
pului
lor
puteri
le
organe
se înființase cu toate
blice, și își căuta, în
forma sa definitivă:

sistemul realităţilor istorice,
aci ca monathie despotică,

în Anîn Franţa, aci ca monarhie constituţională,

îşi căuta
glia; iar, în lumea speculație teoretice,
cu fundamentele
formularea principală, în acord
HOB-

THOMAS MORUS,
de convingere ale conștiințelor.
știnţelor

în filosofia
BES, LOCKE, SPINOZZA, represintă,
.
cu vederi opuse, ale tendin-

de stat, căpeteniile,
pentru
elor capitale din secolul XVII. După cum, de cari
ice,
ştinţif
ările
cercet
în
orientarea spiritului
e logice şi melumea era însuflețită, apăreaii călăuz
la Methode al lui
todologice, ca Discours de
al
Descartes,

Conduct

lui Y. Locke, etc,

tot

of

Un derstandiug

astfel,

lumea

cerea, şi fi-

lămurească Și s'o
losofia îi procura, tratate cari so
te ale tendinţelor
orienteze în problemele încâlci
modern. Și apar De Cive
politice ale vieţii statului
Two
(1750) al lui ZZobbes;
(1642) și Leviathan
(1689) ale

Treatises
lui Locke;

on cîvil gover ne ment
«Tratatul eologica-politie?

lui Spinoza, ş. a.
Pentru pregătirea mai

directă şi mal

al

pri actică a
t, şcoala

negre!
cetățeanului la vieața statului, trebuia,
In alcătuirea, în prograsă nu rămînă indiferentă.
al
mul, în funcțiunea

ei, trebuia,

întrun

mod

sati
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cerințe

publice,

isvorită din situația istorică a epocei.

V.
Atitea curente deosebite
— clasic, antic, religios,
realist, literar-modern, social-politic, — luptindu-se
“unele pentru luarea direcției, altele pentru ocupa:

rea unul loc în școală, aii dat

naştere

unei pro-

bleme pedagogice: cum să se împace toate la un
loc. Pretențiile lor nu se aud, deocamdată, ridicîndu-se la toate cu glas tare, saii deopotrivă de tare.
Unele strigă, altele numai murmură. Un presentiment de jenă face pe gînditorii pedagogi ai secolului XVII să mediteze asupra acomodării atitor
cerințe cu posibilitățile sarcinei școlare. Ce se părea mai

urgent,

era

ușurarea

muncei

pentru

învă-

țarea limbilor moarte. Timpul economisit în partea
aceasta, prin o metodă dibace, sar distribui învățămiîntului limbei materne, limbilor vii, și cunoștințelor reale.
Didactica se naște astfel în secolul XVII,
ca
un mijloc de apărare al intelectului social, inspi- .
rat din nevoile timpului. Iunovatoriă, cum numeşte

QUICK 1) pe pedagogii acestui veac, caută innovaţii

în arta

de

1) Robert
Reformers,

a

învăţa

Herbert
London,

mai
avre,

ușor

și

Essays

1890. Pag.

103,

deci

on

mai

mult și

FEducational

.
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mal repede. Şi ajung să recomande, aproape în coi
mun acord:
inainte de ori-ce
e,
matern
limbii
ea
1). Invăţar
|
altă limbă străină;
rea
asocia
prin
,
genere
în
2). Invăţarea limbilor,
;
lucru
de
regulată şi statornică a vorbei

pre3). Limbile latină şi greacă, în special, să se
e
erudiți
de
dea numai celor destinați unei educaţii
,

complectă;
4). Cunoștinţele

de

lucruri

să

se

comunice,

pe

lor direct cu
cit posibil, prin ajutorul contactului
,
simțurile, prin intuiție;
în cănaturii
mersul
şi
legile
te
respec
5). Să se
cete
,
pătarea cunoștințelor:

şi cazurile concret
a) să se cunoască întiiii faptele
: ati lor:SIR
,
și apol legea, regula, esplicația
ti
nfeles
bine-î
5) să se memoreze numai lucrurile
nu $
c) să se facă studiul plăcut şi atrăgător,

“i

,

şi impus prin pedepse.

a

vI.

rn e
al curentului mode
Ca reprezentant
i pe 25 el Pe
re marii gînditor
înt
m,
ne
pu
să
e
bu
osof englez, ee
561—1622), marele fil
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ee
re cit Și C ?onconul
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„gelu Iacob I. Chiar din titlurile: operilor lui, vedem conștiința clară a spiritului noii ce, dind în
lături metoda şi preocupările de pînă acum, pune
ca metodă esențială observarea
;și experienţa; cere
să înceteze idolatria cunoștințelor transmise în cărți
și crezute, și să se îndrepte spiritul direct asupra
naturii și din fapte concrete să se inducă adevărul

general.

|

Filosoful inducției pe baza observării şi experienții, nu e important în pedagogie prin vre-o
scriere specială asupra educaţiei, trebue totuși să
pomenim

de

el, fiind-că simbolizează spiritul direc-

tiv. al timpului din care sai inspirat marit pedagogi ai sec. XVII. Unii din ei chiar din scrierile
lui BACON.
i

Intre marii pedagogi ai sec. XVII citez doi R4-

TICHIUS şi COMENIUS, nume latinizate, conform
dinței epocii, din RATKE și COMENSEI,

ae

..rîs
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ten-

*%

RATICIIUS (1571—1635)

se poate

considera mai

mult ca un presimțitor al pedagogiei moderne,
de-

cît ca un expunător sistematice al
ei, în-el găsim
numai impulsii pedagogice în direcția modernităţii.

A

presimţit

direcția,

dar

n'a

formulat-o

satis-

făcător şi, mal ales, n'a putut s'o
verifice prin activitate

practică. De altfel, a știut să atragă atenţia
publică asupra noei direcţii pedagogice
şi să cîștige intere
sul lumei întregi

pentru

proiectele

sale.
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rma sa pedagoModul dibaciii cum își anunţă refo
:
gică, nu putea să nu atragă atenţia.
ai
memori
E destul să cităm numai titlul unul
eaga lume
într
către
ini,
dresat către principii creșt
-

creştină :

«Wolf Ratichius ştie,

cu ajutorul lui Dumnezei,

întregei creştinăsă dea, pentru serviciul şi binele
:

tăți, mijlocul:

foarte scurt timp
1. Cum să se înveţe ușor şi în
că, greacă, laebrai
de tineri şi de bătrîni, limbile:
tină şi altele;

i în limba ger2. Cum să se organizeze nu numa
în care
mană înaltă, dar în ork-ce limbă, O şcoală, artele și

oltat toate
să se predea şi propage dezv
facultăţile (ramure de cunoștințe).
şi să se mențină co- 3. Cum să se stabilească
ură cîrmod

în tot regatul

o singură

limbă, o sing

muire şi în fine o singură religie.»

esia reclamei
Anunţul lui namicaius îți face imprtoba
şi adună

unui negustor de

reforme

ce bate

otul făcut de gălumea în piața publică. J-a sgom
e lume
alergă în adevăr lume pest
lăgiosul pedagog

un ecou
tă. Cartea lui avu
să vadă minunea trimbiţa
isteţul
pe
vadă

colosal; toți principii

căutară

să

i, îi puneait la dispozivrăjitor, îl chemati la dinși
pla-

ze şcoli, după
ţie sume enorme ca să întemeie
universitari își lăsau
nul săi. Chiar şi profesorii
din ci își păcursurile si veniati să-l asculte. Doi
de perspec”
i
ecaț
ferm
răsiră cu totul catedrele și,

"a.

da ev

Ma

to

[3]
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tiva noului profet,'se luară după
poli convinși ai lui.
.

Cea dintii școală

înființată de

dinsul, ca disciia

RATICHIUS fu .cea

din Augsburg. Insă aici, după o scurtă experienţă,
pedagogul făcu un fiasco complect. RATICAIUS, incapabil să-și administreze propria lui avere, necum
pe cea străină, se încurcă în datorii, care îi ridicară în cap ceata dușmanilor creați din cauza limbii
lui rele ce nu-și putea stăpini.
Oamenii însă nu credeati că din vina lul n'a
reușit școala dela Augsburg, de aceia RATICHIUS mai
fu chemat să organizeze alta, la Kâ//en. Aici Ra:
tichius a încercat o şcoală cu limba germană,
latină şi greacă. Profesorii, ce colaborat, trebuiat să jure și să declare în scris că nu vor descoperi nimănui nimic din procedarea lui metodologică, mai ales ca să nu afle Jesuiţii iscusința metodei. Resultatul tu și aici un fiasco, ce avu de
urmare arestarea lui de către autorităţi, silindu-l a
părăsi ţinutul. Intreprinderile lui fără rost practic
și fără tact și caracterul săi nesuferit, făcură ca
RATICHIUS să n'albă noroc în activitatea lui pedagogică.

In ce priveşte, însă; principiile sale pedagogice, în

ce priveşte ideile lui asupra educaţiei, trebuie să recu-

noaștem că se găseşte
un fond serios în ele. De altfel,

aceasta i s'a recunoscut

din

capul locului, încă de

pe atunci. Marele om de stat OXENSTIERNA,

Cance-

larul Suediei, „căutînd să utilizeze din principiile

lul RATICHIUS tot ce putea

folosi ţării sale, a pro-
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german

nunţat asupra pedagogului

vă:
poate însemna ca definiti

defectele şcolit actuale, dar
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ce se

«<Ratichius a văzut bine

mijloacele

dreptare ai fost insuficiente».
le
Să cităm citeva din idei
caus să merite

SEC.

ALE

lui de în-

cari îl fac pe

a fi: pomenit în istoria

BATI-

pedagogiei.

ndarea ca în studiul
1). Mat întitia găsim la el recoma
cu regulele gramaticale,
limbilor să nu se înceapă
Terenţii pentru limba
“ai cu lectura din autori;
ori ebraică. Aceasta
latină, Biblia pentru greacă
că ade-

așa de modernă
e o idee curat modernă,
în practica chiar a tim
sea e nevoie s'o amintim

i
,
N
pului nostru.
ităţii, e că
ern
mod
ia
ecţ
2). Altă ideie, tot în dir
aţă, să fie cea maternă.
cea dintilă limbă, care se înv
acter . noii
se prezintă cu car

lată doă idei ce
I.
pentru începutul secolului XVI
călăuzea, dar pe care
mai
se
Alte principii de cari
le ținea secrete, erati:
pii săl naturil> — princi
3). «Totul după "mersu
destulă pricepere:
nătos, dar aplicat fără
odată».
4) «Numai un lucru

repetat».
5). <Un lucru adesea
6). «Totul tără silă».

gradată».
enţă şi cercetare
7). «Totul prin experi
rea principiilor pedseago
vot
Ne oprim aci cu expune
ele
multe din

US, fiind-că
gice ale lui RATICIII pedagogiei ui COMENIUS, despre

regăsi în expunerea
erea viitoare.
care va fi vorba în preleg
Pe

Prelegerea

XIII |

COMENIUS
VIAȚĂ ȘI OPERILE LU
I. comexrus. Viaţa lui sbuciumată de marizevenimente publice. Conducător al sectei religioase a fraţilor moravi.

In Faluek și /issa. Operele ui pedauogice în această perioadă.
|
II. comrxius în Azg77a și în Suedia. La Lissa şi în |
Unsaria, la Saros-Patat. lar pribeag. Adăpostit şi mort

la Amsterdam.

Fără

patrie în viață, cu patrie, după moarte,

eternă în inima recunoscătoare a omenirii,
.
"11. Specialist de profesie, nu de ocazie în pedagogie
;
absorbind cugetarea trecută și concentrîndu-și pe a sa asupra
problemelor de educaţie,
"IV. Operele

lui couexrus

şi coprinsul

lor pe scurt,

V. Espunerea sistemului lui comexrus după Didactica
magna. Scopul vieţii şi al educaţiei. Condiţiile pentru rea-

Jizarea lui, Ştiinţa,

moralitatea

şi religiozitatea.

VI. Posibilitatea și necesitatea educaţiei.
VII. Cultura omului să înceapă de timpurii. Necesitatea școlilor. Instrucție pentru toţi, pentru tinerimea
de ambe-sexe, Apărarea dreptului femeii la cultură
egală cu
bărbatul. Imbunătăţirea școlilor prin didac
tică : .conformareacu

ordinea

naturii,

”

I.
- Cel mai mare

pedagog

modern,

în ordinea tim-

,
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și
pului, atit după manifestarea lui teoretică, cit
după activitatea practică pe terenul educaţiei, este
de sigur comes. Importanţa lui COMENIUS, destul
de apreţiată de contimporani, e azi scoasă din orce discuţie şi universal recunoscută. Vieaţa lui plină
de peripeții mari, activitatea lui sirguitoare, adesea
întreruptă de acele evenimente singeroase ce fac
istoria Europei la începutul secolului XVII-lea, fac
din

biografia lui COMENIUS un

studiii plin

de

interes,

ca şi studiul doctrinei lui pedagogice.
comemus e de origine slavă. Sa născut în Moravia la 1592 din părinți săraci, așa că n'a putut
începe studi! mai sistematice. decit pela virsta de
16 ani. La 1612 îl găsim studiind filosofia la /erborn în Nassau; apoi călătorind pentru complectarea cunoştinţelor la Amsterdam şi Fleidelberg.
După terminarea sistematică a studiilor sale serioase, ajunse la 1614 rector al unei școli din Prezau, lingă Olmiitz. Imbrăţișează apoi cariera preoțească şi la :1616 ajunge să conducă comunitatea
fraţilor moravi, o sectă religioasă ce se abătea
puțin dela ortodoxia dogmelor creștine. consacrate.
COMEXIUS își stabilește atunci centrul săi de activitate lingă Tropau, în Fulnek. In acest timp începe
să-și pună pe hirtie planul. general al concepției

sale pedagogice în limba

cehă, deocamdată. Din

tirnotele aşternute la Fulnel se înjghebează mal
epocă
ziti o lucrare, o operă monumentală, care face
a»
în istoria pedagogiei, celebra «Dida ctica Magn
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scrisă mai. întîiă în limba cehă, apărută apoi şi în
latinește (1627).
a
In timpul acesta, isbucnește răsboiul de 30 de
ani, a cărui groază se revarsă și peste ținuturile
unde se afla comENIus. Fulnek e prădat, locuitorii
trecuți sub ascuţișul săbiei, cu acea furie a fanatismului,

ce

nu

vede

înainte decit

realizarea

unei

idei abstracte. coMENIUS nevoit deci să rătăcească din
loc în loc, caută azil cînd la un mare senior, cînd
la altul, întru cît puteaii și aceștia să-l. primească
și să se expună, dindu-i ospitalitate,
La 1627 se dă un edict de expulzareîn contra tutulor acelora ce se abat dela religiunea catolică în
Moravia. Atunci fraţii moravi, de nuanţă religioasă evanghelică-protestantă, trebuiră să emigreze în masse
enorme, să se exileze de nevoe în țări străine și
să-și

aleagă,

ca

loc

de

refugii,
un noii oraș în Po-

lonia — Lissa. Aici stete comENIus vre-o 12 ani și
își continuă activitatea pedagogică, teoretică și practică, între coreligionarii săi, pentru cari simţia un
„ devotament fără margini, Devine episcop și sfătuitor al întregii comunități morave de acolo (1632).

“Cu un an mai înainte (1631), publicase, în latinește, o lucrare.ce
avu un.mare răsunet: Fana
lingutarum

reserala

deșteptă o admiraţie

(Ușa limbilor descuiată),

care

universală ; fu tradusă în mai

toate limbile europene și în citeva limbi asiatice, așa

că ideile și numele

lui comenius,

deodată se

întinseră departe pe suprafața globului, pe unde exista

PRELEGEREA

orcit de puţin

interes

XIII.

mai

COMENIUS.

207

pentru școală

conștient

și educaţie.
II.
ură .să se
Statele mai înaintate în cultură încep
COMENIUS
lui
ideile
de
intereseze mai de aproape
care, ca
de
mai
şi să se întreacă a-l chema, care

şi să le ajute în
să-și dea părerea asupra şcoalelor
şi Suedia.
a lor. Aşa făcură bunioară Anglia

indreptare
mișcări publice
In Anglia pe vremea aceea fierbeaii
i se puse la dissgomotoase şi singeroase; totuși
u reformarea învăţăpoziţie toate! mijloacele pentr
mul t cumpătşi tact;
_mântului, comentus procedă cu
şi vîrtejul .patidar viltoarea politică înteţindu-se
i Anglia şi,
părăs
itatea sa,
melor stinjinindu-l în activ
(1642),

să meargă în Suedia
chemat în Franţa, preferi
a
mijloace de lucru din parte
unde i se oferi azil şi
de
fel
un
bogat, LUD. pe GER,
unui mare negustor
ință
i COMENIUS face cunoșt
el
Mecena al Nordului. Aic
stat | din ace
practic

al mare lui om

de

a
Care ştiu 'să-l apreţieze
A,
RN
IE
ST
EN
OX
pe
cu
şi
el
timp,
OXENSTIERNA Văzu în

cu

geniul

decît pe Ratichius.
trine se
cu sisteme şi cu doc
că
de
cre
ce
rul
visăto
€i; dar,
în fundamentele
ea
ir
en
om
a
rm
fo
rție a
poate re
ţă puterea de ine
en
ri
pe
ex
din
ea
deşi cunoşt
ia tradiţiilor 2
deşi cunoștea tăr
maselor sociale,
nvinse că i e
nțite, totuși se co
apucăturilor consfi
deveni realităţi.
lui COMENIUS Pot
ile
ide
din
multe
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De aceea l-a încurajat să rămînă, cit timp va voi,
să cugete liniștit în regatul Suedez, și .să-şi scrie
sistematic planurile lui de reformă pedagogică.
Cu mijloacele bănești, oferite de bogatul De Geer,
COMENIUS își alese pentru lucru un oraș liniștit în
apropiere de Marea Baltică Z/ping, aparţinend atunci

Suediei. (apoi Poloniei și adi Prusiet). Acolo stete
dela 1642—1648.
.
In acest timp, însă, nu-și uitase patria, o ajuta
şi conducea de departe prin sfaturi, pină-ce, la
1648, părăsește Elbing şi se întoarce la Lissa, spre
a călăuzi mai departe de:fapt pe frații moravi și Biserica moravă. De aci, gloria lui de pedagog teore-

tic şi practic făcu să fie curînd chemat în Uugaria,

sub Sig. Racotzi, spre a-și da părerea asupra reformelor de introdus în școli. In 1650 îl găsim
întrun oraș din nordul Transilvaniei, Săros-Pataf,
întemeind acolo un gimnazii, care însă n'ajunse
să'şi complecteze decît trei clase, căci curînd
după
aceia Sig. Racotzi muri Și COMENIUS se. întoarse la
Lissa (1654),
A
Nu trecu mult şi furia persecuțiilor religioase
a

catolicilor se îndreptă și asupra acestui
oraș, care
fu distrus (1656) ŞI COMENIUS, rămas: din
noii fără

adăpost — căci casa lui a fost arsă — fu
iarăși nevoit să ia toiagul pribegiei. Atunci, fiul lui de Geer,
care trăia la Amsterdam, îl chiemă.
la dinsul și de

acum

începe pentru COMENIUS E epocă

de linişte,

In Olanda își inchee (la 1671) marele pedagog

. XIII.
- PRELEGEREA
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COMENIUS.

viaţa 'sa luminată de idealuri și atât de rodnică în
fapte și gindiri folositoare lumii, dar tot-odată
de turburată şi de agitată.

așa

de me. Această viaţă, sfirşită în pașnic amurg
viaţă
,
lancolică singurătate, în vecinătatea mărel
viaţă
,
patrie
de ginditor fără cămin propriii, fără
înduioșcază și
de pribeag iubitor de oameni, ne
ne umple

sufletul

de

respect

și

de

pietate,

Svin-

recunoscătoare
turatului urgisit de soartă, omenirea
e! O patrie
inima
din
il deschide braţele, făcindu-i
I de glopagin
ide
eternă; iar istoria culturei î1 desch
rie şi de mărire.
II,

Să vedem

sistemul pedagogic al

marelui

COME:

a mal de aproape, căci
ies, Il vom cerceta cev
or
emnat ginditor și lucrăt
emană dela cel mai îns
te
poa
ba
olul XVII-lea,
pe terenul pedagogiei în sec
găsi, fără îndoială,
Vom
n.
chiar în tot timpul moder
de
sau ocup at cu chestil
mulți filosofi mari ce
de.
ugetitări profun
asupra lor cuge
pedagogie şi ai emis
rsil oc azionale
escu
t decit
Dar mai toti n'aii făcu
— orlcit
teren. Sint mosafiri
t
aces
pe
re
ătoa
trec
și
l- MONe
voiţi—iîn ale Pedagogic
de nobili şi distinși
dental
inci
numai
RABELAIS,

chiar

JOHN

LOCKE,

doine”
din drumul lor, spre
şi- provizorii se abat
pări prind
educaţie. Alte preocu
de
r
lo
me
le
ob
pr
l
niu
34
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intelectuală statornică și le absorb

energia mintală.
|
Nu tot aşa comenius. Deși nu se ridică la înălțimea geniului unui LOCKE, deși se tratează singur
de <om fără valoare, mărginit în știința lui>, totuşi
COMENIUS, cu o valoare intelectuală, pe care numai
el și-o tăgăduește, a avut calitatea distinctivăa geniului: de a-și putea concentra toată capacitatea
sufletească în o direcţie, în singura direcţie a chestiilor și problemelor de educaţie şi școală. Astfel
a isbutit să vază raporturile și legile fenomenelor
studiate mai just și mai departe decît alții,: poate
mai

genial organizați

decit dinsul. Astfel se explică

poate succesul nețărmurit, cîștigat ca practician și
ca întemeetor al didacticei moderne.
In spiritul lui se concentrase

și se absorbise

a-

proape tot ce. se gîndise în domeniul pedagogiei
„ pînăla dinsul. Ca să nu citez decît cele mal principale isvoare din cari și-a supt hrana intelectuală:
VIvES spaniolul, (1492—1540), gacon (1561—1620),

ltalianul camPANELLA (1563—1639), aricunus, etc.;
i-ai dat tot ce ai constituit fundamentul gindirei
şi gloriei lor ştiinţifice. Roadele cugetărei trecute
îi erai familiare; cu pedagogii contimporani, ca
RATICHIUS, ANDREA, sta în corespondență.
IV.

„ Operile

lui comenIus ai fost

strinse toate la un

loc în ediţia publicată Ja 1657 la Amsterdam

(în
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4 volume).

Fie-care

XIII.

volum

COMENIUS.

cuprinde
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o fază a vieţei

lui: 1) Zisa, perioada polonă 2) Elbizg, perioada suedeză, 3), Saros-Pazat, perioada
ungară, 4) Amsterdam, perioada olandeză.
- Din

aceste

volume

cităm

următoarele

opere:

1) Fanaua linguarum reserata sau cultura
tuturor limbilor și ştiinţilor, adică metoda cea. mai

scurtă de a învăța limba latină (și orice altă limbă),
împreună

cu fundamentele tuturor științelor și ar-

telor (1631). .
Această

carte se răspindi

cu

iuțeala

fulgerului

în toată lumea. S'a tradus în vre-o.două-spre-zece
limbi, între cari și arabă, turcă, persană și mon-

golă. Principiul, formulat scurt. și coprinzător . în
didactică, şi respectat consecuent în: aplicare, era:
«Nu reguli,ci exemple; nu fraze,ci lucruri.>
2). Didactica magna, considerată chiar. de
pela
COMENIUS ca opera sa fundamentală, începută
revăzută
apoi
1627, apărută în limba cehă la 1632,

şi publicată în latineşte în ediţie complectă la 1657,
în Amsterdam.
materne, apălimbei
3). «Juformatorium>
ca manual
rută 1633 în limba germană, destinată
copiil,
crească
să-și
cum
de informaţia mumelor:

le dea să lucreze cu
să le dezvolte judecata, să
vorbirea, să se înminile. să caute a le perfecționa
lor, ca și de dezvolgrijească de formarea virtuţii

tarea pietăţii.
4), Orbis pictus

5
ce
(Lumea în imagini), scriere
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de asemenea a circulat în toată lumea și sa găsit
pînă tirziă în şcoli. A fost compusă la Sarospatal,
în Ungaria, și tipărită la 1657 în Nirenberg. Urmăreşte scopul de a da copiilor despre lume idei
adevărate,

complecte,

clare

şi hotărite,

arătindu-le

lucrurile, de cari li se vorbește, în imagini. Sub desemnul obiectului se pune numele lui, în latineşte
şi în limba maternă, însoțit de o mică descriere.
Orbis pictus e prima carte didactică de îndrumare în aplicarea consecuentă a intuiţieţ; dar insistă numai asupra desenului, imagine! lucrului,
nu asupra

lucrului

însuși,

deși

aceasta

era de

altfel dorinţa și principiul lui COMENIUS.
5), Schola ludus, repiesentînd şcoala unde,
sub formă de scene didactice, se reprezintă ideile,
cunoștințele, lucrurile de cari se vorbeşte, făcindu-le

să urmeze în o ordine. anumită: dela astronomie,
botanică,
omului,

zoologie,

mineralogie,

pînă .la

studiul

V.

Să extragem, din opera capitală al lui COAENIUS,
din Didactica magna, sistemul lui pedagogic.

COMENIUS pleacă dela principii generale și ajunge
la fixarea metoadelor de a dezvolta mintea, sentimentul și voința, Toate sînt dispuse în capitole,
rînduite după ordinea logică și după principii de
o claritate evidență.
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E destul să urmărești pas cu pas expunerea cugetării lui COMENIUS în. Didaczica magna, ca
să-ți faci ideia cea mai lămurită și sistematică de
temeiurile și mersul ei, în generalităţi şi aplicaţii.
Titlul dezvoltat al cărţii sună: «Didactica mare
în care se dă o artă universal admisibilă de a învăța pe toți de toate: Didactica
omnia doceudi artificium.
Exemplele

să le iei, cu

ones

toate ?

de

toţi

pe

înveţi

să

mijloace

ce

Prin

magna,

întemeerii prin-

ocazia

cipiilor, din însăşi natura lucrurilor; adevărul să-l întemeiezi pe exemple din artele meca-

nice.

In

titlului arată

explicarea

lizeze cu această

operă:

să rea-

şi ce vrea

«se va ajunge la scopul
bune

de a se perfecționa tinerimea în. științe,
moravuri și religiozitate.»

către cetitor desfășoară principiile ge-

Prefaţa

nerale ale Didacticei, care e carta de a învăța pe
a
alti.» Se arată importanța acestei arte, și cum

se simția nevoia

fost neglijată pînă acum și cum
de a o întemeia pe baze solide.
După

o </uzroducere»,

repeta expunerea,
în 33

o tratează

Titlul
înălțime
mai

de

cu formarea

educației:

|

capitole.

capitol

de privire își aruncă

perfectă

sar

începe ştiinţa didactică, pe care

primului

domeniului

trec, căci

peste .care

<Omul

creaţiune»,

deci

ne

arată

COMENIUS

dela

ce

ochii asupra

e cea din urmă, cea
şi arta

acestei ființi e cea din

ce

urmă

se

ocupă

în. pro-
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desăvărșită.

Dar,

ca să formezi o astfel de ființă, trebue să știi scopul

ei. In cap. Il comenrus pune

pinului stă

în afară

ca

titlu, «scopul

de această vieață.»

Scopul omului stă în fericirea viitoare. lată temelia teologică a pedagogiei, așa cum trebue so
gindească .<episcopul» fraţilor moravi, care fireşte
căuta să pună în acord partea filosofică a pedagogiei cu metafizica teologică pe care o profesa.
După dogma: creștină, luată ca fundament al gindirilor privitoare la om, viața aceasta nu e decit
un mijloc ca să ajungi la fericirea din viața de
apoi, un prilej pentru indeplinirea condiţiilor de a
fi fericit în viața veşnică.
Cari sînt acele condiţii?
COMENIUS ne orientează asupra scopurilor secundare, ce trebue să le urmărească omul, şi deci

pedagogul în educaţie, spre a'și atinge scopul final.
«Viaţa

aceasta e numai o pregătire pentru viață

etertă>, 1)- Sînt trepte de pregătire și anume: 1)
Cunoştinţe de noi înşine și de lume;

2) Stăpînirea
3)

de:noi

înșine șia

lumii şi

Religiozitatea.

O altă formulate a gindirii lui ar fi: în îndeplinirea legilor date firii noastre, stă atît fericirea actuală cît și indeplinirea condiţiilor pentru fericirea

eternă. Căci cunoștința
1) Cap. III.

de noi

înşi-ne

se cîștigă
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prin furicţionarea normală'a intelectului; stăpinirea de noi: prin funcţionarea normală și disciplinarea

prin

voinței

tea, prin:cultura

reducerea instinctelor, ape-

raționale ; și în fine

titurilor la norme

sentimentului,

religiosita-

prin

stabilirea

acestei tainice comunităţi afective dintre om şi creatorul

universului,

care-a

făcut

tot

și cîrmueşte lumea fizică și morală.
Știința, moralitatea şi veligiunea,
principale

ale tendinţelor omenești

ceea-ce

iată

există:

normele

și deci ale sco-

|
pului educaţiei 1).
Cine neglijează aceste trei puncte, se compară,
zice COMENIUS, cu acel ce, voind să facă un ceara__sornic, neglijează tocmai structura ce alcătuește
alcăla
ţiurea de a fi a acestui instrument ; uită,
timpul și
tuirea lui intimă, părţile ce-l fac să arate
se ocupă numai de exterior,
lui, Un astfel de ceasornic

de forma, de podoaba
poate fi oricît de fru-

dar nu arată
mos, oricît de elegant şi costisitor,
și omul, ce
așa
Tot
ora, şi nu mal e ceasornic.
se abate
exterioare,
caută însuşirea numai de calități
făcut.
e
dela scopul adevărat pentru care
VI.
încolo ne depărtăm
O ideie principală—şi de aici
și

lui Comenius
de partea metafizică a pedagogiei
PI
:) Cap. V.

916
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ne apropiem de cea pozitivă — e că „germenii pentru
atingerea idealului omenesc se găsesc -în om, puși

de însăși natura bu“ 1). Germenii pentru cele trei
cerinți culturale:

pentru

știință, moralitate, religio-

zitate se găsesc sădiți de natură în om. Dar: «Omul,
ca să devie om, trebue să fie educat ?).
" Altă gîndire justă și. adincă.
E drept. Ori în ce ne-am pune idealul acestei vieți,
trebue să se găsească .în natura omenească germenii latenți ai acestui ideal, dispoziţiile virtuale,
ca să ne dea putinţa realizării lui. Căci altfel
idealul, ce nu ne-ar fi dat să-l realizăm, ar fi o
fantasmă înșelătoare, un ideal falş. Idealurile, ca
să ne miște, trebue: căutate cu credința că le putem atinge, că ne putem măcar apropia de ele.

Și, pentru aceasta, trebuie să posedăm

facultăţile, -

pe temeiul cărora se poate realiza idealul. Şi pe
aceste facultăți trebue să le dezvolte educaţia.
Doă idei. esenţiale se coprind în concepția lui

COMENIUS: posibilitatea. educaţiei şi. absoluta ci

necesitate.
„ Sibilitatea

Acele

realizării.

dizposiţii native, cari daă pounui

ideal

în formarea

omului;

nu se dezvoltă dela ele, în mod fatal: aă nevuie
de ajutorul educaţiei. Vor veni, după COMENIUS,
pe-

dagogi

cari

să

susțină

imposibilitatea

adică a îndeplinirei unui ideal
1) Cap. VI.
2) Cap.

VII.

de

educaţiei,

formaţie ome-
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inutilitatea,

susțină

'să

educaţionale

intervenirii

neajunsurile

chiar

ba

alţii

veni

XIII.

în

dezvoltarea fireascăa omului, cum e JI. J. ROUSSEAU.
COMENIUS nu gindește așa de simplist. *
ROUSSEAU credea. că se află în natura omului germenil ce-l fac să crească după nişte norme ce-l
duc

spre

dar

ideal,

piedecată tocmai
din

partea

omului

că

prin

de

influenţele

externe

format;

aceia

de

e îm-

ideal

apropierea

el

suferite
limitează,

naopreşte chiar, intervenirea omului în evoluția
omenești
fiinţei.
lase
se
turală a copiilor; cere să
să i se
libertatea! de'a se dezvolta în pace, fără
turbure: linia de creștere firească.
COMENIUS,

ca

să

ilustreze necesitatea educaţiei, se

părea
serveşte, ca exemple, de fapte ce azi ni 's'ar
scoase din o imaginaţie
ori-ce

caz,

ajută

copil,

zice

puţin cam

cetitorilor

ca

imagine

pentru înțelegerea ideii pedagogului.
Un

COMENIUS,

Cam

rătăcit de părinții săi, s'a trezit

naivă ; dar, în

de

în

concretă

.
vre-o

trei

mijlocul

—laă
cete de lupi, cari—în loc să-l sfişie

ani,

unei

luat în

copilul a însocietatea lor protectoare. Cu timpul,
labe, ca tovarășii
ceput să umble şi el în patru
din noi între oameni,
lui de viață. Readus mai târziă
ca oamenii, să înveţe
a trebuit să înveţe a umbla
a redevenit om.
a vorbi şi numai“cu greutate
pune minții proPovestea e ridiculă. Totuși
în adevăr, cu un copil,
blema : ce sar întîmpla,
putea trăi într'o pădure,
părăsit de mic, dacă ar
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fără să vază chip de om, fără să auză glas omenesc? Cu grei ni lam putea închipui cu înfățișarea unui copil «de oameni» și cu înțelegerea lui
de lucruri şi lume. Părul și unghiile, crescute fără
controlul foarfecilor, ni lar prezenta sub o formă
quasi animalică. Și nu numai sub raportul fizic, extern, Sar

depărta

de

ființa

omenească

de

azi, ci,

încă și mai mult, din punct de vedere sufletesc:
calitățile morale n'ar avea cum și de unde să le dobindească. Căci, dacă omul devine ființă morală,
aceasta se datorește societății, care-i scurtează faza
de

trecere

dela

sălbăticie

la civilizație. Un

copil,

izolat de omenire, cum ar parcurge singur secolele
de evoluţie ale omenirii, dela animalitate pină la
starea înfloritoare a culturii din timpul lui?
VII.
Cind

să.

se

înceapă

cultura

omului?

Cultura

omenească poate, ba chiar trebue să se în-

ceapă din prima

fază a vieţii, ca să se poată

realiza pe deplin, fiind-că atunci impresiile pătrund

mal adînc și mai deosebit 1),
Şi cine să facă educația ?

|
_

COMENIUS caută să întemeieze, prin argumente,
necesitatea instituţiilor de educaţie, necesitatea

școlilor..
3) Cap.

VII.

Admite, negreșit, că datoria

de

a da
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educaţie copiilor ar cădea, de drept şi natural, în
sarcina părinților. Dar, cînd părinţii nu sînt pregătii pentru o satcină atit de grea și delicată—cea
ce nu e rar — cum să lași pe seama lor o între“prindere de o însemnătate socială așa de mare?
Dacă pentru trebuințe mai secundare ne ducem la
specialistul

ce

mijlocul satisfacerii lor, cum

posedă

să nu ne ducem, cind e vorba de educaţia copiilor,
de

la cel ce ati profesiunea

a educa, la învățători,

profesori?
Intreaga tinerime să fie încredinţată școlii.
Doă idei principale găsim formulate: i) Instrucviție pentru toţi, aproape cu caracterul obligati
tății. Să

nu

rămină

ființă

omenească

fără

putinţa

al cuvîntului.
de a deveni om în adevăratul înțeles
de ambeea
tinerim
2) Instrucţia pentru toată
timpul
pentru
ce,
sexe. Atinge deci o chestiune
lui, cerea

desigur

dispoziții

firești

mult curaj şi inițiativă de gindire:

u femel şi
putinţa învăţăturii egale pentr
femeiesc
sexul
pentru bărbaţi. Chestia, dacă
e tratată de Copoate fi admis la studii științifice,
tă în mod afirmaMENIUS, în capitolul IX, şi deslega
e că «şi femeia are
tiv. Intue alte argumente aduse
încă unepentru

înţelepciune,

ba

|
noi». Relevează spiritul
oră mai pronunțate decit
statornicia ei la muncă.
de aplicaţie al femeci,
școlilor

de organizarea
COMENIUS se ocupă apol
școli, cari să coexistat
mai
si arată că «pînă azi
critică asulor». După o privire
respundă scopului
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pra școlilor din timpul săi dovedește 1) că şcolile
pot deveni mai bune, și cu această chestie intră în
problemele speciale ale didacticei.
Ce condiţii trebue să îndeplinească școlile ca
să fie bune?
|
Să se conformeze ordinei naturei. Un
principiii ce merită să fie reținut, fiindcă revine la
COMENIUS în tot restul didacticei sale.
Să

observăm,

însă, spre a nu face confuzie, că co-

MENIUS înţelege altfel conformarea cu natura, de cum
a înțeles-o mai tirziă J, 3. ROUSSEAU. Acesta se raporta mai mult la natura subiectivă a copilu
lui; cerea să alegem cunoștințele de comunicare
și calea de urmat în comunicarea lor orientindu-ne
după legile spiritului, după legile naturei subiectului
ce vrem să desvoltăm.
comExIus altfel concepe noțiunea conformării cu
natura, anume: Conformarea cu natura lucrurilor în genere, cu procedeurile forțelor naturei obiective. Din modul cum procedează ființele ce se supun instinctului, într'o ordine de activitate asemănuită cu opera educatorului,
pedagogul să ia Sugestii pentru procedările sale
didactice.
a
_
Vom vedea în prelegerea următoare, cu cită istețime ingenioasă utilizează COMENIUS
analogiile naturii pentru stabilirea principiilor didactice
şi normelor sale pedagogice.
:) Cap. XIII.

Prelegerea
-

XIV.

„DIDACTICA LUI COMENIUS.

I. Scopul didacticei şi rezultatele la cari tinde.
II. Cît poate educaţia? Tipurile elevilor alcătuite din
combinarea cîtor-va calități naturale. Dificultăţile prezintate
de constituţia firească se pot combate cu ajutorul artei.
III. Arta didactică. E nevoie de dinsa? Problemele
ale didacticei. O chestie prealabilă sănătatea.
principale
Determinarea cunoştinţelor de învăţat; Momentul
psihologic pentru prinderea cunoştinţelor. Pregătirea
spiritului pentru apercepere Ascuţirea judecății.
IV. Principiile necesare pentru prelungirea vieţii.
şi al reIntrebuinţarea justă a timpului. Ritmul muncei
creaţiei.
|
,

V. Condiţiile generale ale unei instrucții temeinice.

copiilor.
XVI. Chestiile controversate să nu se dea
Perisuperior,
și
secundar.
Deosebirea între învățămîntul
Preelevilor.
înaintea
clasă,
în
manualelor
colul discutării
cauţii de luat.

:

Ca să deștepte
cei,

IL.

interes pentru studiul Didacti-

scopul
COMENIUS începe cu o făgăduință, arătînd

atul la care
acestei ramuri a pedagogiei şi rezult
Ă
tinde.
de lucruri prin
Noi promitem, zice el, o ordine
rezultate :
care să se realiseze următoarele

pr

Lea
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tinerimea — esceptînd

numai

pe cea

lipsită de inteligență — să fie instruită;
2) instruită în. astfel de lucruri ce fac pe om înțelept și pios;
|
3) în așa

chip,

încît

acea

cultură

să fie:o pre-

gătire pentru viață.
4) Acea

cultură să se poată

da nu cu bătaie, nu

cu asprime sălbatică, nu cu vre-o siluire, ci în chip
blind dulce ; să progreseze ca dela ea însăși.
- 5) Acea cultură să nu ducă la erudiție aparentă,
ci să dea știință adevărată, temeinică.

6) Şi știința să fie dată în mod lesnicios.
Apoi ridică însuși cîte-va obiecții, din cari una
mai principală.

«Promiţi prea mult, mi se va spune,

fiindcă

putea

nu

vei

să instruești

pe

toți

așa;

căci nu din ori-ce lemn se poate face un Mercuriii,
se poate tăia un zei.» E adevărat că nu din ori-ce
om se. poate face un genii, dar din ori-ce ființă omenească se poate face un om, dacă i se desvoltă
toate facultăţile spre a se folosi de ele pentru scopul fericirii lui şi pentru îndeplinirea rolului săi în
societate,
Cu

această

chestiune

de

ocazie

COMENIUS

tratează

arzătoarea

principiu:
II,

;.Cit poate educația asupra omului?
Răspunsul săă arată cit de circumspect funcţiona

na
ma.

a
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instinctul lui pedagogic, care-l făcea să vadă şi posibilitatea educaţiei, dar și dificultățile ei: El împarte
pe şcolari în mai "multe categorii :

A) Inteligenţi.
B) Incetinei în mersul

.
inteligenței.

C) Supuşi ori C' îndărătnici.
D) Curioși ori D' indiferenți.
lucrări

la

E) Aplicaţi
nice.
sebite

tipuri.

mai

complect,

cu:urmările

(C),

îndrumări.

mai

bune.

(B)H-Su-

A + B-|- C, un tip care, deși

și dispus

incetinel, dar inteligent
cărei

cele

(A)+In cetineala

adică

tipul cel

A+C-+E,

Deci ID)

(D).

Il) Inteligența
punerea

(C) şi cu cu-

(A) cu supunerea

inteligenței

riozitatea

combinărit

fi rezultatul

Primul tip .ar

meca-

alcătuește deo-

calități

acestor

combinarea

Din

.

manuale,

Asupra

acestora,

să se supună ori
de

ordinar,

se

apreţiază just
înşală judecata profesorului, care nu-i
drept prostie.
dela început. Incetineala minţii se ia
dar sigur
încet,
merge
lor, în realitate,
Inteligența.
înainte.

+ îndărătIII) Inteligență-curiositate
neplăcut
mai
cel
nicie, adică: A+ D+ CC“, tipul
excepelemente
profesorilor. Din aceștia ies adesea
încare-s
pe
calea
ționale în bine saii ră, după
Temislui
exemplul
drumați. comemius amintește
că din el va eși un
zis
i-a
tocle, căruia dascălul
mare

om,

ori

o mare

pacoste

pentru

societate.

sira

pie dr

[T
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IV) Un alt tip rezultă din combinaţia: încetinelei

cu

supunerea

și

curiozitatea,

adică

B-+C-+D. Cu aceștia poți ajunge 'la rezultate
destul de însemnate, dacă știi să-i îmboldești la
muncă.
V) Cu încetineii

la carte,

nuale,
se poate

și avînd

la

minte,

dispoziții

indiferenți

pentru

lucrări

ma-

adică produși ai combinației B+-D'+E,
face

ceva,

numat

dacă

nu

vor fi încăpă-

ţinați, dacă vor fi supuşi.
VI) In fine, categoria VI-a, rezultată din combinația B+ C/, adică proștii încăpăținați.
Din aceștia nu poți scoate absolut nimic.
In clasificarea diferitelor tipuri de elevi propusă
de COMENIUS, ne interesează mai ales spiritul pozitiv
și circumstanţiat al pedagogului, care vede natura
lucrurilor

în detaliile

ef concrete,

nu

în abstracţia

impusă de o doctrină. COMENIUS își dă seama de

toate dificultățile de cari se poate lovi un educator; nu cade în greșeala lui HELVETIUS, ce credea

că poate duce la acelaș bun sftrşit pe
ori-ce copil

și că toate deosebirile dintre oameni se datoresc
numai educaţiei. comexIus admite dar
existența unor
deosebiri iniţiale, de organizaţie; admite dispoziţii
înnăscute ce se opun activităţii educatorului,
ingreu-

indu-i

sarcina,

ideal, defecte

prin urmare,

impedicîndu-l

ce

se

prezintă

în
ca

mersul
un

lui către
fel de boală și,

trebue să fie combătute prin mijloace
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speciale. Şi crede că cele mat multe se pot învinge
E
cu ajutorul artei.
In ce constă acea artă?
ML.

Ca să alcătuim

arta didactică,

trebue să ne

luăm după natura lucrurilor, să ne inspirăm din ana-

logia procedărilor naturii. lată marele săt principii
fundamental.
Mai întîi, trebue artă didactică? Ce răspuns
„ne sugerează procedările naturii?
Dacă se încredințează o- grădină unui om nepregătit pentru îngrijirea ei, cite plante și flori nu
vor dispărea din neştiința, neprevederea, neprice
le
a
de
arta
te
perea îngrijitorului ce nu: cunoaș
cultiva?

Dinpotrivă,

prin îngrijirea unui horticultor,

înflorirea şi
tot ce împiedică creșterea, desvoltarea,
ătorul va ști
rodirea “plantelor se va depărta; cunosc
de vegetaţie,
ce foloseşte şi ce vatămă fiecărui soiă
le şi apucăva ști obiceiurile. și trebuinţele, lipsuri
|
lor.
le
+urile, boalele și leacuri
oamera
cultu
de
Tot aşa şi cînd e vorba
o
nilor.
Mijloacele

analogiile
cedat

de

dezvoltare

trebuesc

imitate,

după

proluate din activitatea naturii. Așa s'a

totdeauna,

cînd

a tost vorba

de

a se înte-

gaţiei. Omul a obsermei a o artă, bunioară a navi
apă, ce mișcări face, ca
vat cim plutește peştele în
15

ua
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să înainteze, și pe acel principiii și-a format şi el
vasele plutitoare, luntrile, corăbiile,
Negreșit, pe noi nu ne interesează atit exactitatea comparaţiei, cit principiul pe care se bazează
COMENIUS,
«Din mîna naturii, zice el, citind pe cIcBaox, omul
nu se poate nici-odată .rătăci.> In toată Didaczica magna e călăuzit de această credinţă.
COMENIUS împarte întreaga artă didactică în următoarele părți principale, depinzînd logic unele
de altele.
1). Pentru ca omul să înveţe cele ce-i trebuesc,
e necesar mai întiiti să-i dai putinţa şi mijloacele
de a-și asigura existența și prelungirea vieţii. Cea
d'intiiii chestie, care s'ar putea numi prealabilă, e
deci îngrijirea de sănătate, de tăria fizică.
2). Sint multe lucruri ce se cunosc și se pot învăța, dar viaţa e scurtă și știința-e mare: Trebue

Să ştii să-ţi măsori proporțional aceşti doi factori:

pe de o parte să lungești viața,
pe de alta să
atragi din cunoștinți pe cele demne de cunos
cut.

Deci în al doilea rind; mărginirea

materiei

de cunoscut în știință.
Alte. puncte esenţiale de luat în cons
iderație sint:
3). Pindirea momentului
favorabil pen“tru achiziția cunoșt
ințelor.
"
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minţii, casă prindă re-

pede ceea-ce trebue să cunoască.
5). Ascuţirea judecății,pentruca
poată învăţa temeinic.

să se

IV.
COMENIUS, desvoltind primul punct: principiile
necesare pentru prelungirea vieţii, arată
că viaţa nu-i așa de scurtă în sine, cum și-o scurtează

omul singur

pului de muncă

prin neiscusita

şi de repaos. De

împărțire

a tim-

alt-fel viaţa, cit

de scurtă am
spune că este, e suficientă ca să
realizăm lucruri miraculoase. CHRIST, ALEXANDRU CEL
|
|
MARE nau trăit mult.
Cu ocazia aceasta cosmenius dă sfaturi pentru înlăturarea boalelor, pentru higiena nutriţiel; stabi-

leşte ritmul muncii şi al repaosului, întrebuințarea
justă a timpului de muncă.
Sfatul

din

urmă,

pe

deplin urmat în țările, unde

cultura a prins rădăcini adinci, mai are nevoie să.
fie repetat pentru țările semiculte, unde cele doă
— munca și refuncțiuni ale unei vieţi normale
paosul—se cam amestecă, merg fără ordinea ritmului normal. Pe de-o parte, nu prea se ştie, la
se înoraşe, cînd e timpul de odihnă și cum să
timparte,
altă
de
;"pe
trebuinţeze pentru recreaţie
întrerupt
e
muncii,
numai
pul ce pare a fi destinat
ri de timp.E In
de pauze ce ai tot rostul unei perde
nu ştie să
omul
Orient, și în țara noastră chiar,
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petreacă, să se recreeze, după-cum nici metoda de
muncă nu-i destul de perfecționată.
Să se compare în această privință, viaţa din capitala regatului nostru, bunioară, cu aceia din Berlin
saii Viena. Ce riguroasă despărţire și deosebire, la
acestea, între orele de muncă și cele de recreațiel
„Dumineca, sărbătoarea, lozinca generală este petrecerea, veselia, pentru fiecare după treapta sa și
după desvoltarea sa intelectuală. Dacă vremea-i frumoasă stradele, grădinile, parcurile, gem de lume;
tramvaiele, omnibusele, trăsurile, trenurile cară afară
din oraș, la cîmp, la pădure pe excursioniști. Cintecul și rîsul înseninează viața și natura pentru toți.
Observaţii în special ritmul vieții universitare.
Studenţii, în orele regulate de cursuri, de muncă
încordată, sub toate formele
— audiare de prelegeri,
exerciții și lucrări seminuriale —- sîrguitori şi disciplinați, luînd note, discutind; ți s'ar părea că. nu
ştiă ce-l gluma și zburdarea veselă a tinereței. Dar
el şi-ait organizat și viaţa de distracție, ca a doa
parte indispensabilă a ritmului unet vieți normale,
și aii organizat-o tot așa de regulat ca și munca.
Societăţile lor, în cari se petrece, se cîntă, sînt numeroase. Distracţiile, adesea însoţite de instrucţie,
prin conferințe şi discuții, staă la îndămina or-cul

simte nevoie de ele. Ușurinţa de a pătrunde
în o
sală de teatru, de conceit, li se dă prin.
dispoziţii
publice administrative, așa că, chiar în timpu
l săptă-
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miînii, orele zilei sînt împărţite între ocupații riguroase ziua și distracţii intelectuale seara.
La profesorii de universitate aceeași riguroasă
împărțire a muncit şi distracţiel. In orele de muncă,
Herv Professor e inabordabil; numai în zileleși
ocaziile

acordate vizitelor, în Sprechstundeu

te poți

-apropia' și vorbi cu harnicul muncitor pe tărimul
ştiinţific. In alt timp uşa nu ţi se deschide pentru
nimic în lume. Dar nici nu sar încerca nimeni
să-l deranjeze atunci. Respectul muncii intelectuale
a intrat în moravuri.

V.
După-ce

se îndeplineşte

condiția

alternanţei

rit-

mice a muncii și repausului, «Didactica» lui coMEXtWUs prevede alte cerinţe. Arată mai întiiii cozdițiile generale de a instrui, și anume:
Cum trebue să înveţi, ca să înveţi
sigur și cu rezultat definitiv. Pentru aceasta,

el pune

citeva

principii.

a). Să nu se facă nimic Ja timp nepotrivit. Na-

ca
tura, în procedările sale, iea tot-deauna seama
operaţia
cu
ea,
timpul să se potrivească cu funcțiun

ul,
la care se dedă. După natură sa luat grădinar
și
ra
primăva
cînd a găsit că trebue să se planteze

și culnu iarna. Ca aplicare didactică, ar urma că

vieţii, în cotura omului să înceapă în primăvara
cele mai
pilărie ; și asemenea, că orele de studiii
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potrivite pentru o spornică activitate intele
ctuală
sint cele de dimineață; şi că tot ce se învaţă
, să
se dea treptat după vîrstele omului.
b). Natura îsă repară mal întiiă ștofa,
materia,
și apoi face din ea forma. Astfel proce
dează și ar-

hitectul,

5

ce

caută

mai

întiiă materialul și apoi face

construcția.:Ca aplicare didactică,
urmează că limbile să nu se învețe din gramatică,
ci dintr'un scriitor potrivit. Regulele să fie extrase
din exemple.
c). Natura începe, în operaţiile ex,
cu eneralul şi
apoi trece da particular.
Un exemplu tipic. Cînd natura
voeşte, bunioară,

să facă dintrun oii o pasăre, nu proce
dează astfel

:
să facă întîiă un cap întreg,
apoi membrele, etc.;
ci formează conturul general al
ființei, în care toate
organele sînt Schițate sub formă
vagă ; apoi trep-

tat-treptat fie-care organ se acceniueaz
ă şi iea forma
defini

tivă, specială, în totalitarea
unitară a corpului,
ce a fost conceput în linia
mente generale.
Tot așa și arhitectul, face
întiiă planul general,
schiţa construcției și apoi încep
e să precizeze părţile.

In didactică,ca în

toate

artele,

să

se înceapă
deci să se dea maj întiiă
cunoştinţele generale și
apoi să se treacă dela
aceste date fundamentale,

la particularități,

la detalii,

la excepții.

d). Natura nu cunoaşte sărituri In toate |
procedează
prin trepte
, gradat. Astfe] procedează
natura

în formarea pasării, căci nu permite
puiul
ui
să
iasă
din
ou inainte de a se
fi format complect;
apoi, după
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nu sileşte pe puii să zboare îna-

inte de a-i fi crescut aripile; după-ce i-au crescut
puţin aripile, nu-i alungat din cuib, înainte de a
putea

să zboare,

După

etc.

această pildă a

naturii

luăm

să ne

și în

învățămînt. De aceia, ca aplicaţie, se dispune tota-

să
litatea studiilor în clase, așa ca cele mai de jos
servească
toare. Pe

siv pe ani,

minţii ca pregătitoare pentru cele urmăacest principii se împarte munca succe-

luni şi zile;

așa

ca rezultatul

muncii

munca
unei epoce să servească de pregătire pentru
epocii următoare.

e). Nu zrebue să se oprească educatorul din opera

sa, pînă-ce

nu

a zerminat-o.

Natura,

cind începe

o

lucrare, o duce tot-deauna la sfirșit.
opera de culAplicaţie: Cînd a intrat unul în
să fie ţitrebue
tură a unei instituţii de educaţie,
nut

se
pină-cînd

îndeplineşte

opera

în

părțile

ei

un om cult, cu
esenţiale, pină-ce se scoate din el
munca să
bune moravuri şi pios. Pentru aceasta,
factorilor
fe fără întrerupere, atit din partea
celor înpartea
din
şi
cît
constitutivi ai instituției,
comprofi
va
i
instituție
credințaţi ei. Altfel opera
de pregătire ale
misă. Cei ce părăsesc operațiile
calitățile ce intenunei astfel de şcoli nu es cu
ca ţintă obligătoare
ționează instituţia, calități puse
a ei dea fi.
de îndeplinit, și deci ca rațiune
ce-l vătămător
£). Natura evită cu îngrijire ceia
operil sale.
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VL
Aici COMENIUS atinge o chestie cu oarecare im:
portanță practică, si astăzi, la noi, Este
o nebunie.

zice

el, să pui

înaintea

copiilor,

încă

de la înce-

oo pae 9 pri

sare

putul unei științe, chestii controversat
e şi discutabile, fiind-că' prin aceasta se
zdruncină cre:
dința și încrederea în ştiinţă. Mai
tirziă, cînd inteligența s'a format, cînd, ce se şlie,
s'a asimilat
cu siguranță în spirit, atunci da, chest
iile controVersate pot fi propuse, sînt chiar
potrivite pentru
întreţinerea spiritului de cercetare,
pentru stirnirea

curiozității mintale. Din acest punct

d.

re

..

ema,

PARTEA

„i

de vedere, e

deci o deosebire fundamentală între
învățămintul
secundar și cel universitar, In cel
d'intiiă, să se
“spună numai „cunoștințele. în deobș
te. admise, sau

cari ai obținut sufrajul majorității
oamenilor de
știință. Pentru învățămîntul superior
se recomandă

riguros, din Potrivă, ca
fie ventilate,

ba

chestiile. controversate să

chiar chestiile ce se credeai
sigure

să fie puse în discuţie, fie spre
a se vedea temeiurile pe cari se sprijină, fie
spre a le căuta alte
temeiuri mai solide, ori
spre a le înlătura ca nesigure.
COMENIUS zice, în legătură
- cu aceasta, că copiii
să n'aibă

alte cărți decit acele potrivite

pentru clasa
lor; și cărțile să fie astfel
alcătuite, încit să stea în
acord cu adevărul și moral
a. Dar se întîmplă cazuri,

în special în învățămîntul
secundar, cînd pro-
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fesorul, deşi singur și-a ales și recomandat manualul, are vederi deosebite de ale autorului. Și
atunci

cerea de a discuta,
demic,

în fața

respinge,

nu

dascăl

eruditul

mai mult saii

copiilor,

tot-deauna

cu

autorul

cu succes,

dela

opri

se poate

mai

plă-

puţin aca-

absent

și de a

părerile cărții,

în

aplausele minorilor. Apoi, după-ce a fumat triumfător în cancelarie o ţigară, pleacă încîntat că a

dovedit copiilor
cărții. Ce-i pasă
duce

pe

că ştie mai mult de cît buchea

eruditului dascăl, că vanitatea lui

copil la un pericol educativ:

neîncrederea

în ştiinţă? E desigur o .problemă delicată, -să știe
un profesor serios, cum să procedeze

cînd manualul

ales ar avea oare-cari defecte, spre a nu lăsa nici
copiilor în minte greșelile cetite, dar nici a le zguE o
dui încrederea în știința cărții lor de școală.
proceo
în
amestecată
simţ
simplă chestie de bun
dare didactică, chestie ce nu se poate reglementa,
- căci bunul simţ nu se reglementează.
După

principiă
uşor:

această

COMENIUS

recomandare,

însemnat:

Cum

să

se

trece la alt

învețe

mai

Prelegerea

XV.

_ COMENIUS.
(DIDACTICA),

[. Mijloacele

propuse

de couesus

pentru

țămîntului,

ușurarea

învă-

-

II. In contra supra-încărcării, Intuiţia şi utilitatea cunoştinţelor.
.
NL. Preocupări metodologice comune tuturor obiectelor. Desvoltarea spontancităţii mintale prin curistică.

Practicitatea învățămîntului. Umanizarea lui,

- diilor.

”

IV.. Temeinicia

Corelaţia stu-

.

învăţămîntului.

zarea ei.

.

Condiţii peutru reali-

V. Ce însemnează recomandaţia lui COMENIUS, ca
totul în

învăţămînt, să crească din rădăcinile sale naturale.
Studiul
din carte și din intuiție directă, Problema
corelației studiilor întrevăzută de comeniws, .

VI. Problema învățămîntului colectiv,
în îinstrucția

publică. Avantajele numărului mare
de elevi, după comexius.
Condiţia de îndeplinit, ca învățămîntul
să reușească, adresîndu-se la mai mulți deodată.
Cum se deșteaptă şi
întreține atenţia.
VII. Didactica
specială.
Cite-va principii metodologice relative la predarea
științelor şi artelor,
VIII. Indeletnicirile să se învețe
din practică, nu din co-

municare de reguli
vii; la retorică,

şi formule,

Aplicaţii la studiul

limbilor

IX. Schiţă de Organizarea
școalelor, după comenIus,

!
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I.

Problema centrală

a didacticei

stă în căutarea

mijloacelor de uşurare a studiilor, astfel ca achiziția cunoştinţelor să se facă în mod plăcut și educativ, Care-s mijluacele propuse de COMENIUS pentru
ușurarea învățămîntului? Acesta este al doilea punct esenţial, după cel desvoltat în prelegerea
trecută. Vom extrage principiile cele mai de seamă,
ce se pot susține și astăzi şi le vom expune cam în
ordinea în care le enumeră însuși COMENIUS.
1), Să se înceapă învățământul înainte de a se

fi perovertit inteligența. Dacă se îngreuiază vieaţa, cu

virsta, spiritul nu e aşa maleabil, devine

cările
2),
ideile
ganul
pe ce

rigid; miș-

lui se conduc şi se pornesc mai anevoe.
Să se pregătească spiritul prealabil pentru
ce se vor propune. Să se formeze adică oraperceptiv. Cînd dai cunoştinţe, fără să ai
să le sprijinești și de ce să le legi în mintea

copiilor, e cum

ai asvirli

sămința

în

nisip.

3), Să se procedeze dela tot Ia părți, dela gene-

ci
ral la particular. Să nu se înceapă cu detaliile,
asupra
ă
să se arunce mai întiili o privire” general

obiectului.

stu„COMENIUS indică o dispoziţie a obiectelor de
care
în
rică,
concent
di întrun fel de stratificaţie
de
să se găsească cunoștinți de deosebite ordine
noîntiiă
lucruri din-ce-în-ce mat aprofundate. Mal

ţiuni sumare, superticiale despre ce tot ce trebuie
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să știe omul, ca în învățămîntul primar; apol aceste
cunoştinți mai detaliate, mai circumstanţiate, ca în
învățămîntul secundar inferior; în fine o circumstanțiare pe.o scară mai întinsă, ca în cel superior.
Deci cercuri concentrice de cunoștințe dela învățămiîntul primar la cel superior, pe baza principiului

de

a proceda

dela

general

la particular.

4). Să se procedeze dela uşor la mai grei.
5). Să nu se îngreue' inteligența prin prea multe
cunoștinți.

O

surmenajului,

preintimpinare prevăzătoare

de care

terioare,

s'ai plins atita

în contra

epocele

ul-

.

6). Să se progreseze încet.
7). Să nu se sleiască nici-odată forţele spirituale:
<Omuia Sponte fluaut, absit violentia rebus».

8). Să șe prezinte Totul în întuițe.

9). Să se predea
metodă,

pe

zoaze

cunoștințele

cît posibil.

după. aceiaşi

IL.
Pentru stabilirea fie-căruia din! aces
te principii,
„COMENIUS recurge la exemple luate
din procedarea
naturii ; arată neajunsurile abat
erilor în practica
școalei, şi cum trebuie să se
urmeze în şcoală, spre
a se conforma metoda dida
ctică cu a naturii,
Citez, pentru întărirea recoma
ndării de a se feri
de surmenaj, următorul
aforism : «Se procedează
nebunește, cînd profesorul
se silește să învețe pe
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copii nu atit cît pot facultăţile lor mintale, ci cît
ştie el».
Interesante sînt îndemnurile lui de a prezenta
lucrurile în intuiție şi dea invedera utilitatea
lor, Acestea dati didacticel lui CoMExIUS caracteristica modernităţii, Recomandarea de a arăta utilitatea

lucrului e cu deosebire

demnă

de reţinut

şi de asociat cu numele marelui pedagog, ca una
din cele mai potrivite procedări pentru deșteptarea
curiozităţii şi întreţinerea interesului. Cind se zăreşte utilitatea practică a unel cunoștințe, se trezește
în cel ce studiază

un

interes

material,

adaugă la puterile de încordare
lingă interesul pur teoretic

ale

care

se

atenţiei,

pe

Dacă comExius sar fi pătruns şi de “ideia de a
experimenta

asupra

lucrurilor,

nu

numai

dea

le observa în intuiţie, și mal ales de ideia de ale
minui, cu voința lămurită de a le utiliza, adaptind

ştiinţa la viață, atunci caracterul modernităţii ar fi
fost şi mai accentuat.
UI.

Ce înţeles are recomandarea de a trata toate
științele cu aceiaşi metodă?
COMENIUS stăruieşte asupra inconvenientului isvorit
din deosebirea de metodă în predarea diferitelor
obiecte. Negreșit, e ușor de susținut că nu toate ştiinţele pot fi tratate în acelaș mod; dar sînt prin-
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cipii didactice comune tuturor, în predarea
tuturor științelor, şi de cari trebue să se țină seamă.
Bunioară, preocuparea de a destepta atenția, interesul, prin stimularea activității spontane a
spiritului

elevilor, se poate recomanda

ca o pro-

cedare generală în didactica tuturor științelor, chiar
acelor cu caracter expozitiv, cum sînt ştiinţele istorice; căci și aci, după expunerea faptelor, se pot
cere consideraţii asupra cauzelor şi urmărilor lor,
saii asupra caracterelor persoanelor istorice. Prin
aceasta se ajută la exercitarea și disciplinarea facultăţilor mintale. Cu atit mai mult se poate întrebuința procedarea euristică în științele matematice,
în ştiinţele de observaţie şi experiment,
Astfel uniformizarea metodei diferitelor obiecte
de studiu, pe baza unor principii psihologice și
educative generale, nu e o cantitate neglijabilă.
Acelaş lucru, ce s'a spus despre principiul
desvoltării spontaneității mintale, se poate
spune și
despre

preocuparea

resul

practic

A

pune

generală

ce

în

evidență

la diferitele

obiecte

uniformiza

de

a deștepta

găseşte

acest

în toate

punct

de interes practic

didactică

a lor

deci a alcătui

tuturor

Cind cerem, apoi,

secundar a se forma,

ordinelor

de

Și

iarăși a

din

metoda

să se caute
înnobila

înte.-

științele,

de studiu însemnează

procedarea

punct de vedere,
în predarea

se

acest

generală

cunoştinţe,

în

învățămîntul

armoniza

senti-

mentele, a se deștepta şi întări spiritul
-de solida-
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ritate omenească, a se adinci și înălța sentimentul
de iubire de ţară, a se educa inima prin cultura
minţii, a se încălzi sufletul prin luminarea inteligenţei,

a.umaniza

știința

şi

învățămîntul,

a

se înfrumuseța viața prin radiarea sentimentului
” estetic și religios; cînd cerem aceasta, dela toate
obiectele de studii, pecît posibil, nu sîntem oare
tot în acord cu dezideratul lui comeNius de a uniformiza învățămîntul? Și. nu e tot așa, cînd stăruim
asupra principiului didactic al core laţiei studiilor?

.

IV.

Alt principiii esenţial al Didactice e temei- nicia învăţămîntului. Pentru realizarea acestui
deziderat, coMExIUs pune de asemenea cîte-va deziderate, pe cari le expunem
apoi vom releva pe cele

mai întiit în rezumat,
mai importante:

și

1). Pentru ca învățămîntul să fie temermic, să nu
se vorbească decît de lucruri, al căror folos pentru
viată se vede,

.
2). Cînd se aleg aceste științi folositoare, să zz

se

omită nic una din ele şi nici un element constitutiv.
3). Să se pună la fie-care din ele o temelie sigură, adincă, și pe ea să. se construiască tot edifictul de cunoștință.
fost
Tot ce vine în urmă, să se razeme pe cea
spus deja; tot ce stă în reciprocă legătură logică,
să se pună în raporturi văzute. Totul să se coordo-
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"meze după raporturile sale cu alte cunoștințe și cu
limbajul; totul să se fortifice prin exerciţii continue.
Cind, astfel, cunoștințele date vor fi folositoare;
cind

se va construi

sistemul de cunoștinţi așa, încit

temelie la ce urde scă
ceea-ce se spune să servea
mează ; cînd legăturile stabilite se vor accentua prin
exerciţii, — atunci se va realiza un. învățămînt solid,
temeinic,

V.
Intre recomandările lui comeNmus unele merită să
fie relevate, fie pentru importanța lor, fie. pentru
modul cum sînt susținute. Astfel principiul: totul
să crească din rădăcinele sale propril,ca
și în natură, Care-i rădăcina din care trebue să
sugă hrana arborele întreg al cunoștinței? Poate din
simpla

expunere

explicatoare

a principiului

a arborelui,

tului didactic;

dar

cînd

și

din

nu se vede
punem

comparaţia

rațiunea

şi formulăm

sfaprin=

cipiul astfel: că toa:e cunoştinţele
trebuesc extrase și întemeiate pe directa
intuiție
a. naturii lucrurilor, nu: din cărți,
găsim și
ingeniozitatea comparaţiei și deosebirea
fundamentală a lui 'comemus de pedagogia domina
ntă a timpului

său.

.

.

E| face următoarea: observație critică:
Mai nimeni
nu învaţă fizica prin intuiție și experi
enţă, ci dintrun text al luf ARISTOT ori al
altuia. Aceasta e o

-
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procedare greșită, Ceia-ce trebue să se facă, este
ca '<oamenii să înveţe, nu din carte, ci din natură,
observind cerul, pămîntul, plantele, etc.»
Cel ce capătă cunoștințele din cărți, nu din obser-

vaţie directă, e comparat de COMENIUS, în mod
ginal şi plastic, cu un pom
frunze

străine,

ca la

împodobit

festivități

ori-

cu. flort și

ocazionale.

“Toate

acele flori artificiale cad negreșit imediat la cea
“dintii cletineală, ba cad dela sine, fără nici o osteneală, ca străine de substanța vitală a arborelui,
și-l lasă despoiat și gol, lipsit de ornamentaţia lui
firească, ce ar fi trebuit

să

crească

din

chiar

for-

ţele lui interne, Astfel și cunoștințele luate din
studiul abstract “al cărții, iar nu din contactul intim cu natura lucrurilor, rămîn ca niște. achisiții
adventive, străine, cari se scutură ușor la cea mai
ușoară adiere, și se pierd fără pagubă, după-cum
ai fost memorate fără folos.
e

Recomandația lui comenIus de a stabili temeinicia învățămîntului pe intuiţie și pe contactul cu.
“lucrurile poartă, desigur, încă destul de pronunțat
caracterul modernităţii. Nici azi n-a pătruns definitiv în practica școlară această povaţă elementară
a pedagogului secolului XVI-lea.
Merită de asemenea să ne atragă atenţia recomandaţia ca toate cunoștințele să stea în
legătură organică unele cu altele.
|
Este, în fond cam aceiași cerință ceo formulăm
18 -
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în didactica modernă: de a se stabili raporturi
corelaţie între cunoștințele predate elevilor
atiţia profesori speciali. Cunoştinţele predate
atiția specialiști, cu metode deosebite, uneori
vederi deosebite,
elevilor, încît'par

de
de
de
cu

rămin atit de izolate în mintea
a forma atitea unităţi intelectuale

deosebite, cîte obiecte de studiii sînt în programa
şcoalei; iar profesorul se. mîndreşte, cînd reușește
să dea obiectului săii speciali putere 'absolut absorbantă şi escluzivă asupra minţii elevilor, considerindu-se

specialitatea

sa

“sine stătătoare.

ca

o

forță

didactică

de

|

Să ceri însă, stabilirea de legătură între cunoş-

tinţi, e ușor, dar e totuși o problemă din cele mai
grele în învățămîntul secundar. Cum să se realizeze
„aceasta, cînd profesorii se succed, fără să ştie fie:care

despre

ce şi cum

și în ce modar

ati tratat colegii?

In ce sens

putea să-și lege fie-care cunoștin-

“ţele. predate de el cu cele. expuse de colegi? lată
o problemă .ce ne: preocupă în practică și. azi.
E
destul pentru COMENIUS că a întrevăzut-o şi ridicat-o.
Și din acest punct de. vedere
dar merită să fie
„considerat ca întemeietorul didacticei moderne.

VI.

«

Intemeietorul didactice moderne ating
e în fine
o chestie de o însemnăiate, aşi pute
a zice preala„bilă. pentru învățămîntul public.
Meritul is-
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toric al lui Comenius este că abordezză pentru
prima oară, cu conştiinţa deplină de greutăţile ei,
chestia îngrijitoare și azi de a ști dacă e posibil
și cum,să educi și să instruești, în acelaș
timp,

un

număr

mare

de

copii,

E uşor să crești, să înveţi și să formezi un singur
copil, şi să al succes, practicînd învățămîntul in divi-

dual. Pedagogii, mai toți pinăla COMENIUS, Ca RABELAIS,
MOATAIGNE, și după €l, LOCKE, ROUSSEAU, cînd meditează asupra problemelor educaţiei, vorbesc de
mijloacele de ainfluența mintea și inima unui singur copil; nu-și pun înainte necesitatea perplexă
de a instruişi educa deodată mai mulţi copii, cu
deosebite aptitudini intelectuale, cu predispoziții
morale diferite, în natură şi grad. Cum să-i stăptneşti pe toţi, cum

să-i

conduci

pe toţi

la același

ideal înalt omenesc? Cum să-i înveți pe toți, cum
să-i faci pe toţi mai buni? comENIus se simte forte
să dea metoda sigură a învățămîntului colectiv.
„Se știe că una din scuzele profesorilor, cind nu
reușesc în opera lor didactică, e cauza numărului
prea mare de elevi. Ei bine, CoxExIUS susținecă o
clasă populată de 100 de copii, nu-i prea numeroasă, şi poate fi condusă și instruită cu succes,
dacă se realizează anumite condiţii. Ba el chiar descoperă avantajele numărului mare de elevi:
4). Cînd sînt mulți, fiecare vede o parte din natura lucrului de care se vorbeşte; și, aceste vederi
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parțiale, combinate, complectează felurile de a privi lucrul din toate punctele de vedere;
d). Dispoziţiile didactice şi forțele. mintale ale
profesorilor în fața unei școli populate se amplifică,
se multiplică, se întensifică. Așa că, par'că, în funcțiune de numărul ascultătorilor, ar crește şi puterile sufleteşti didactice ale dascălului.
Care-i

întiia

condiție

de

îndeplinit

pentru

ca să

se poată realiza cu succes învățămîntul,
cînd se
propune la mal mulți deodată? Intiia
condiţie e
ca să se poată deștepta şi întreţine «lumi
na de care
se serveşte spiritul spre a vedea
lucrurile.» După
cum în întunerec trebue să aprinz
i o lumină ca
să zărești lucrurile, tot așa trebue
să trezeşti atenţia, s'o întreţii, ca să înlesnești
spiritului vederea şi
- prinderea ideilor.
Pentru deşteptarea atenției,
comENIUs recomandă
citeva condiţii :
1. Aceia ce se comunică în
învățămînt, să aibă
Caracterul de a fi plăcut
şi folositor. Adică,
să deștepte interesul. Ace
asta e de altminteri condiția psihologică esenţială
a atenţiei.
2. Să se pună întrebări
ascultătorilor asupra lucrurilor și cunoștințelor
ce li se d ă. Profesorul să
„nu peroreze în monolo
a ge elocuente și savante,
ci
să se apropie
municație

cu

de minte a copiilor,
ea » întrebîndu-i,

să

se pue în co-

3. Să se prezinte lucrur
ile în taţa simţurilor,
prin
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intuiție. Cînd lucrul se pune înaintea simţurilor,
escitaţia lor trezește puterea de observaţie și atenție.
Citeodată, zice coMmENIus, profesorul se poate întrerupe din esplicație și să ceară elevilor să repete
propoziția spusă, să-i întrehe pe ce cale a ajuns
la ea, etc. Aceasta. deprinde pe elevi să fie atenți.
La sfirșit, recomandă, în altă parte a operei sale,
să se pună un elev să rezume ce a învăţat şi să
i se dea voe să facă întrebări profesorului asupra
părţilor ce-l interesează.
Cum se cunoaște că "COMENIUS și-a alcătuit pedagogia după principiul pus tot de el: ca toate ideile
să crească

din contactul

cu natura!

și din reflexiuni abstracte,
în opere de educaţie, i-ai
„teoretice, organizindu-se în
dagogul teoretic şi practic
pe altul, în acord norocos

Nu

din

cărțe

ci din practica directă
crescut convingerile lui
sistem de gindiri. Pes'a ajutat cu succes unul
desăvirșit.

VII.

Să trecem dela recomandările generale la| Dîdactica specială.
Tocmai acest adaus însemnat, deși final, dida ctica specială, ne arată pe comenrus ca un întemector al uhui sistem didactic, nu numai ca
un inspirator de poveţe practice, saii chiar de principil raţionale

fără

legătură

unitară

MENIUS, în partea specială, aplică
rale la anumite

ordine

de

între

ele. co-

principiile

cunoștințe

din

gene-

școli.

-
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Se ocupă în scurt de didactica științelor în ge- nere și de. didactica artelor. Prin arte nu trebue
să înțelegem numai artele frumoase, dar ori-ce îndeletnicire practică, fie musculară, fie mintală, întreprinsă pentru. realizarea unei puteri asupra naturei,

pentru mulțumirea unor trebuințe ale organizaţiei
noastre psiho-fiziologice. Alăturea de metoada științelor în genere și de aceea a aplicărilor lor practice
(tehnica,

arta), găsim metoda studiului

limbilor, me-

toda pentru perfecționarea moralei și a religiei.
Avem deci, în aceasta a doua: parte a operei lui
COMENIUS,-cea-ce sar numi mai special pefodica lui.
Căci, dacă împărțim pedagogia în filosofică şi
metodologică, partea întîia a operei lui
COMENIUS,
în care s-aii tratat problemele generale, ar
fi partea

lui filosofică, iar -tot ce urmează de aci
înainte ar
merita numele comun de Metodică, cuprinzind
metoda educației morale, religioase, estetice
şi intelectuale. Căci toate mijloacele, menite a
realiza unul
din

scopurile educaţiei,

sub denumirea
Amintesc,

ar. putea fi puse

de metodologie.

în

Scurt,

punerea

loc,

terminînd,

principiile

esen-

în

imediat

spiri-

ţiale din metodica lut coamenius,
- IL. Pentru științe:
a) Intuiţia,

la un

contact

a

tului cu natura lucrurilor; iar
dacă lucrurile nu pot
fi înfățișate direct intuiţie, atunci
trebue neapărat
să fie înlocuite prin desen, prin
reprezentarea lor
figurată. Arată că aceasta se
poate face pentru
toate ramurile de cunoștințe.
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Las la o parte celelalte principii secundare.

In-

dic, însă, încă o recomandare principală : 5) Totul să se înveţe prin explicare

prin ieducerea la o cauză;

se

să nu

cauzală,

facă

numai

înțelegerii

simplă intuiţie, ci să se dea și putinţa

fenomenelor şi lucrurilor.
(1) Pentru arte, are o recomandare plină de bun

simţ şi de temeinicie. Artele'să
prin
tica

instrucție
lor.

Ă

teoretică,

se înveţe nu
prin

ci

prac-

i

VII,

Indemnul pare simplu şi natural. Totuși cite arte,
destoinicil sai desterități practice nu. se învaţă și
azi prin simpla intructie, comunicare de formule
şi reguli! Nu vorbesc de exemple monstruoase, de
învățarea gimnasticei pe din afară din carte şi a
muzicii numai în teorie; dar, cind se învaţă retorica, la ce se reduce decit la învățarea regulelor
practicate de alții? Tot așa cu mare parte. din alte
îndeletniciri.

Pentru studiul limbilor

moderne

se re-

ducea— și încă se reduce în mare parte şi acum —

tot învățămîntul la cunoașterea regulelor. gramaticale, a: nuanţelor fine de pronunțare și foarte rar.

să adauga şi exercitarea practică a vorbirii. Se justifica procedeul

prin argumentul

că

nu

se poate

face practică de vorbire în şcolile publice ale sta-

tului, ca în familie sai ca în institutele particulare,
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și că școala trebue în definitiv -să dea principiile
generale de funcționare a unei limbi, iar putinţa
de a vorbi trebue lăsată pe seama familiei. lar
dacă familia, pentru motive de sine înțelese, lasă
totul pe seama școlii? Atunci rezultatul e cel cunoscut în de obște,
COMENIUS

însă

spune

învață pe altul făcînd
în

mînă

că, după-cum

discursuri,

și-l îndrumează

direct

un

pictor

ci îi pune
la lucru;

nu

penelul
și, după-

cum dănţuitorul arată elevului săi cum să învirteas
că
piciorul, şi-l pune şi pe el să repete mișcările
danțului, fără a se mărgini să dea numai
regule ; tot
așa cine vrea să învețe pe altul ori-ce
altă artă,
trebue s-o practice împreună cu şcolarul
său. Șc oala
să fie un atelier, unde să
se
deri practice
pentru-aceste
ciri. A vorbi, să se învețe vorbind;

dea deprinîndeletnia scrie, scriind;

a judeca, trăgind concluzii, iar nu învăţind
numat
regulele silogizmelor.
Pentru studiul limbilor, principiul
esențial al
lui COMENIUS, și care a tăcut epocă,
e acesta: limbile
să nu se predea în abstract, învățind
u-se cuvintul
izolat de lucrul pe care-l reprezintă
; să nu se înceapă întiiii cu regule și apoi
să se dea exemple;

ci, să se înceapă

deadreptul

cu

exemple

concrete

date în propoziții întregi,
cari să conțină cunoștințe folositoare copilului,
alese mai mult din ordinea lui de observație și experien
ță. Astfel se con-
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de ex-

primare.

In acord cu aceste principii, COMENIUS a elaborat
doă scrieri: Yanzza linguarum reserata și
Orbis pictus.
IX,

Dacă comenics n'ar fi adus decit această înlesnire
şcoalelor, încă ar fi meritat să fie pus în fruntea
pedagogiei moderne. Dar el, după-cum am văzut,
a atins încă atitea probleme principale, întemeiate
pe principii și legate întrun sistem unitar, scos din
propria experiență genială a acestui cap aşa de
bine organizat pentru știința și arta pedagogiei.
- Intemeiat tot pe observaţii şiș principii superioare,
COMESIUS alcătueşte şi un plan general de organizare a şcoalelo r. Imparte tot învățămintul în
patru trepte, cu cite șease ani de studiii, și anume:
1) Copilul în casa părintească, cînd i se dă
numai educația în limba maternă.
|
2) Școli elementare, tot cu limba maternă.
3) Gimnazii secundare, tot cu limba maternă ca
bază, dar unde se începe să se învețe limbile antice, şi cele vii străine.
4) Academii, universităţi,
lată sistemul general de gindire pedagogică al
lui COMENIUS, în partea lui teoretică și practică.

Prelegerea
PEDAGOGIA

ENGLEZĂ

XVI..

IN SECOLUL

XVII.

MILTON. — J. LOCKE,
1. Cerinţa culturală noă a secolului XVII; icşită din evouția socială: desluşirea şi perfecționarea tipului de nobil.
Adaptarea școlii cu program noii la trebuințele epoci.
- Limba maternă şi limbele moderne, istoria, dreptul, cunoș-

tinţe social-politice. Influența cerinței timpului asupra literaturei pedagogice.
:
II. mruroy, puternica lui personalitate, - ca scriitor şi om
de acțiune, ca poet și filosof.
UI. miuvox ca pedagog teoretic şi practic. Ideile
lui asu:

pra educației şi direcției învățămîntului.

|

IV. Poetul «Paradisului perdu» apărător
al ştiinţelor
reale în învățămînt. — Planurile lui pedagogice
zădărnicite

de tulburatele mişcări politice ale timpului.
„V. doux Locke.

O impresie

relui gînditor al sec. XVIII,
VI. Marea

lectuale

personală,

influență a lui Locke

în Europ a. Procedarea

asupra

în apropierea

ma-

desvoltării inte-

metodicăa

spiritului săi

cumpănit,
:
N
VII. Scopul secundar al educaţiei;
formarea unui nobil,
Scopul esenţial, scos dini
ntreaga espunere nesistematică:
a lui Locke. — Chestia
prealabilă a ştiinţei educației: posibilitatea educaţiei, Pe ce princi
piă se întemeiază posibilitatea

înriuririi asup ra omului ? In ce
limită e posibilă aCe condiţionează puterea și
marginele

ccastă înriurire?
educației:
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Ne despărțim de un mare fruntaș. După
Nlus vom întilni, negreșit, destui gînditori
nați, ce ocupă în istoria civilizației europene
de onoare, din multe puncte de vedere, și

în ochii pedagogiei

925]

ComE- .
însemlocuri
cari şi

și-ai cîștigat 'dreptul de a

fi

amintiți şi cercetaţi, pentru originalitatea și ingeniozitatea ideilor lor în materie de educaţie. Dar
cunoștința mai de aproape cu COMENIUS ne-a complectat criteriul de apreţiare; ni l-a complectat şi
îndreptat, Avem înaintea noastră idealul omului
de meserie, luminat de geniul artei sale, inspiTat de pasiunea nobilă a muncel roditoare pe tă-

rimul practic al educaţiei, coprinzind problema din
toate. punctele de vedere, încălzind opera vieții
sale de reformator cu toate puterile sufletului .săii.
Nu diletantism sai mercantilism pedagogic, ci credință vie într'ua ideal și arzătoare iubire de oameni,

stimulează energiile lui. de apostol ce trăește şi
moare propagind evanghelia crezului săii pedagogic.
Va trece multă vreme pînă să mai dăm peste o
așa putere sufletească strălucind în cadrul special
al științei noastre. Natural, omenirea, în răstimpul
coprins între arătările geniilor mari, nu stă pe loc;
iși urmează înainte lucrarea sa titanică de cucerire

a mai-binelui,

de

ne-întreruptă

pătrundere

a

na-

turii cosmice și morale și a condiţiilor sale de viață
și fericire.
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Cu saii fără ajutorul geniilor, veacurile dezvoltă,
din forța de viață a societății, organele pentru îndeplinirea funcțiunilor speciale cerute de nevoile

timpului. Trebuinţa culturală a momentului istoric
chiamă,

din

adincimile depărtare

ale instinctului de

conservare și de propăşire, energiile epocei și le
organizează în linie de luptă şi de lucru pentru
atingerea țintei ce li se pune înainte ca menire
a fiinţei lor.
- Din evoluţia socială a veacului XVII în Europa
s'a desluşit o chemare culturală, a care aiă răspuns
ginditori, pedagogi și instituții de educaţie. Şi a
fost o chemare specială, ce diferenţiază și caracterizează secolul, față cu epocele anterioare. Scolile,
pihă acum, se organizati şi funcționau sub influența
şi inspirația idealului de civilizație a trecutului clasic. Umanismul căuta să reia și să reclădească cul-

tura

omenească

citatea. Insă,
cereri de

de .acolo

deja din

de

unde

o

lăsase

timpul Renaşterii,

anti-

se ivesc

o nouă îndrumare a culturii, și se accen-

tuează din-ce-in-ce în secolul XVII, Apare
curentul
ce reclamă să se introducă în învățămînt
ştiinţele
moderne reale și studiul limbilor
si literaturilor
noi. Curentul găseşte sprij în și sancțiun
e în opera
unul BATICHIOS și COMENIUS, și e un
semn și o trebuință a timpului, accentuată tot
mat energic în

pedagogia modernă,

faceri sociale.
Un strat social

sub înriurirea unor

însemnat,

stratul

adinci pre-

conducător

al
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nobilimii, care se ridicase din evoluţia socială a.
evului de mijloc, se dezvoltase şi se organizasela
începutul evului modern,

lipsa

simţia

culturi

unei

anumite, în acord cu menirea ei particulară. Ce
foloseai limbele ebraică și greacă nobilului, care voia

să exercite, mal întîi de toate, influența sa directă
de cirmuitor

el numai

săi? Şi ce să facă

şi

vasalilor

asupra

cu

contimporanilor
latineasca, în

porturile lui cu seniorii şi cu puterile de dincolo
hotarele senioriei sai

țării sale? Trebuia

să

ra-

de

se de-

prindă a minui cu dibăcie cuvintul limbei lui materne și cuvîntul strein al țărilor de prin prejur.

Și mal trebuia să cunoască legile și obiceiurile țări,
trecutul și peripețiile mişcărilor sociale, să cunoască
dreptul și istoria, raporturile juridice şi tendințele
înjghebărilor omenești, să-și orienteze spiritul în
lumea fenomenelor sociale, ca să le poată coprinde,

influența și conduce.
Iată

trebuințe

noi

culturale, manifestate

mai ales

într'un strat social, în stratul pe atunci cel mai puternic, ale cărui cerințe mişcaă și îndrumat pașii
omenirii.

Acestor

trebuințe

noi

era

răspundă, ca organe de satisfacere,

natural-să

le

școli alcătuite

după un plan noi, cel puţin cu un program noi
de învățămint. Instituţia trebuia creiată pe de-a'ntregul, după un concept propriii, fără model în fazele
anterioare. Mintea timpului iscodește, în direcţia
aceasta, planuri peste planuri. Scriitorii, pedagogii,
filosofii își bat capul

cum

să se crească

mai

bine
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și mai rațional nobilul și prinţul. Se elaborează manuale, se scriă povești, cărți de tot felul az zsm
Delphini. Se croiesc tipuri ideale -de nobili, se închipuiesc teorii şi mijloace, care de care mai potrivite să realizeze ideia unul nobil perfect. Exceptind
pe COMENIUS și RATICHIUS, pedagogii mai marcanți ai
secolului XVII, de problema aceasta se preocupă:
de educarea nobilului. JouN LOCKE, marele ginditor
englez, nu punea ca ţintă a educaţiei formarea unui
cavaler ideal? Pe Lemxirz nu-l găsim cam tot în
“această

preocupare

pedagogică ?

II.

Prelegerea
JOHN

Lock.

aceasta vom
Dar,

destina-o

pedagogiei lui

pentru-că. părăsim acum

teritoriul

geografic unde s'ai ilustrat pedagogii expuş
i în
prelegerile trecute, să ne întrebăm: ce a mai
fost

în patria

lui Lock,

înainte

de

dinsul, în materie

de pedagogie? Nu ne vom urca prea depar
te în
trecut. Cunoaștem deja pe Ascusu. Vom privimat aproape.
Cu puţin înainte de LOCKE, găsim pe
strălucitul
poet al <Paradisului Perdut».
MILTON (1608—

1674; n'a fost

tantazie
un om
“om de
Cînd

numai

un om.de

imaginaţie și de

miraculoasă. Anglia a admirat în
el şi pe
de acțiune şi de cugetare, pe un
filosof și
stat,
i
i
ne gindim la MILTOX, ni-l închipuim,
cu ochii
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inspirat

fetelor lui icoanele ce-i fermecaii mintea și cari
la ridicat la înălțimea celor mai. mari poeţi ai omeniril. Autorul Paradisului perdut, înainte de
a-şi desface aripele albe ale: poeziei, şi a plana în
seninele regiuni albastre ale imaginaţiei, a trăit, ca
un atlet al gîndirii și condeiului, în proza vieții
practice de toate zilele, în zbuciumările politice ale
unei epoce din cele mai tulburi din istoria patriei
sale. Secretar al marelui OLIVIER CROMWELL, al acelui
şef al revoluţiei engleze, care a făcut să cază pe eşafod capul regelui Carol [, şi al pasionatului genii

Protector al Republicei engleze (1652), la a cărui
violentă bătaie din picior se risipise și intrase în
„pămînt puternicul parlament al Angliei, mIuronx luase
parte activă la pătimaşele lupte politice, asistase la
- singeroasele scene ale războiului civil.
Nici ază n'aă uitat și nu-i iartă unii din

compa-

trioții lui că a .scris ca să apere şi să susțină re-gicidul. Și azi, după mai bine de doă veacuri, nu-

mele lui e dușmănit
întrun splendid
descoperirii unul

<essay»

și lovit.

Cînd macAuLAY 1),

asupra poetului, cu-ocazia

manuscript

latinesc

al lut despre

doctrina creștină (1823), încearcă să-i facă apologia ca om, cetățean, scriitor, politician, constată
că purtarea lui publică «chiar azi încă e“considea

1) (1800—1859;.
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parte a concetățenilor

săi ca de

ne-ertat.> 1)
A legitimat omorul suveranilor, cari, ca regele
Carol ], nesocotesc contractul încheiat cu poporul
lor și a jignit astfel sentimentele umanitarilor și ale

regaliștilor. A susţinut pentru prima oară despărţirea
soților ce, din diferite cauze, nu pot trăi impreună;
şi, apărînd divorțul, a jignit delicateța scrupuloasă

a Albionului

puritan'și candoarea

ideii ce stă la

temelia căsătoriei indisolubile. Şi a mal atacat și
felul de educație al timpului.
Dacă nici pînă azi nu s'a uitat împresia produsă
de scrierile lui MILTON, cauza nu stă atît numai
în
natura ideilor. Aceleași idei ar fi putut
fi expuse
și de unul, care să lase aproape reci
și indiferenți
pe compatrioți. Nici în faptul că sar mat
fi citind
și azi operile secretarului lui CROMWELL
şi S'ar reîm-

-Prospăta

astfel

aversiunea

seculară

în

contra

lui,

Poate-că tocmai recitirea lor ar
mai schimba im=
presia. Poziţia socială, funcţia
lui publică în revoluţie, dar mai ales stilul lui,
stilul înflăcărat, arzător
de patimă, zguduitor de logică,
triumfător de convingere, acel stil înălţat pină
la un lirism superior
chiar primelor cînturi din Paradisul
perdut, «un

ţesut perfect din, aur curat», cum îl caracterisează
MACAULAY, iată ce a dat ideilor
toată forța și splen——————
1) MACALUAY'8 Arztische
u. historische
p. 39 sq. (Universa]
Bibliothek).
.

Aufsătze

|,
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uimit pe unii, a tulburat pînă la răzvrătire
a deșteptat acea vibrare de revoltă ce a
pînă azi în suflete ca un ecoii al. unei
mult dispărute.
IL.

Apostolul neîntrecut al libertăţii a atins în o mică
scriere și chestia educaţiei. După restaurarea regalităţii, persecutat, dar relativ respectat pentru geniul
lui impunător MILTON, retras în liniștea vieții private, găsește timp să se ocupe şi cu chestia privitoare la ştiinţa noastră. Ocazia practică i-a oferit'o |
creșterea nepoților săi. Farmecul! artei de a forma
“oameni, prin directă înriurire asupra sufletelor fragede, l-a îndemnat să primească pe-lingă nepoții săi
și alți copii şi să înjghebe astfel aproape un fel de
mic institut. lată-l dar pe

MILTON exercitind, ca pe:

dagog practic, arta educației, și împins să gindească
asupra problemelor ce-i ieșeait înainte, silit să caute
ce ai mal gîndit și alţii afară și înainte de el.

În scrierea sa cAsugra

educaţiei: se arată in-

fluența lui PETRUS RAMUS, precum și raporturile intelectuale cu comENIUs, care veniseîn Anglia chemat
de Hartlib, prietenul lui mirroy. Lui Hartlib îi dedică poetul şi cugetările sale asupra educaţiei.
Spirit liberal și înaintat în polemicele și doctrinele sale politice, MILTON e acelaș curajos inovator
1
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în direcția” sistemului săă pedagogic. Compatriotul
Jul BACON respinge, ca şi acesta, știința. formală şi
seacă şi cere, ca și filosoful empirismului, studiul
lucrurilor, al naturii, iar studiul limbilor numai ca auxiliar de întroducere în stiință; ca mijloc, nu ca

scop.

Influențat de mișcarea religioasă a timpului, de
puritanismul dominant, MILTON propuneca ideal în
educaţie realizarea virtuții. In: definitiv, şi în siste-

mul lui Locke. vom găsi de altfel acelaș ideal.
O ideie mai specială, în materie-de: organizare
a învățămîntului, notăm propunerea lui MILTON de
a se înființa în Anglia o școală intermediară între
învățămîntul elementar și cel. superior, ceea-ce ar
corespunde cu liceul. Şi, spre a înlesni realiza-

rea planului, marele
elabora chiar
disulul

matici

poet nu

manuale

perdut

este

se dă

didactice.
autorul

în latineşte pentru

rioară,

îndărăt dea

Autorul
şi

al

unei

ParaGra-

clasa: gimnazială infe-

i

IV.

Originalitatea pedagogică a lui MILroN nu-stă însă
în aceasta. El nu vrea-să se reducă totul la stu-

diarea limbilor. Cere să se dea un loc însemnat
matematicelor și științelor naturale. Azi
propunerea ni s'ar părea banală. Cum să lipsească
din o şcoală de cultură generală, studiul matema-
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ticelor și al științelor naturale? Ceea-ce azi e de
sine înțeles, 'atunci era o : îndrăzneală. Indrăzneții |
trecutului a: dat' lumii, ca moștenire de-a. gata,
adevărurile cucerite cu lupte și transformate azi în
banalități comune.
Acelaș curaj va trebui altora să susțină introdu- cerea istoriei și ştiinţelor sociale 'în programul
învățămintului. De acelaș curaj e nevoe azi să lupţi
pentru schimbarea scopului școlii dela intelectua-

lismul instrucției, la

educaţia energismului

și armonic. Conchista

străduințelor

practic

noastre

de

azi,

miine va fi o banalitate. Puţini își vor mai da seama
de însemnătatea ei istorică.

Planurile pedagogice ale lui miron n'aii avut răgaz să

se

îndeplinească.

Epoca

lui

tulbure

avea

capul aiurea, decît la chestii pacinice de creșterea
metodică a neamului omenesc. coMENIUS nu fusese
nevoit să părăsească Anglia din aceeași cauză?

Clocotea de patimi marea agitată a naţiunii, care
abia își recăpătase un rege, după-ce altuia-i se
rostogolise capul în sînge pe eşafod. Se scriau, cu
jertfa fericirii și vieții atitor

eroi, paginele codului

neperitor al libertăţilor publice, acel cod al sistemului
constituțional englez, scos, cu forcepsul istoric al
nevoilor timpului, din evoluţia socială, ca o dureroasă naștere a unor principii de viaţă nouă și
eternă în omenire.

Cite chinuri

în

viața

poporului

englez

și

zbu-
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Constituţie,

închege
care

a

întrun
trecut

tot înapoi, ca

ceva natural și de sine înțeles, în unele țări de pe
continent, bunioară și la noi! De aci și deosebirea
în felul și gradul sentimentului de pietate față de
legea legilor politice. Nici-odată cuvintele <a aplica
Constituţia,»

dela noi. Cum
talismanului,

nu vor

avea

în Anglia înţelesul ironic

să se batjocorească
pentru

dobindirea

acolo

căruia

s'a

sfințenia
mistuit

atitea vieţi şi ad scăpărăt atitea conștiințe?
Ce adevărat e că omul .nu știe să prețuiască
decit bunurile cîştigate prin munca și osteneala lui
proprie!

NV

.

Să ne întoarcem către JOHN LOCKE.
Apropiindu-ne de blajinul ști profundul filosof al
secolului XVIl-lea, nu-mi pot stăpîni o impresie
- personală.

.

Cind, după lungi călătorii îndepărtate şi după
ani de absorbire în privelişti nor, fie cît de fermecătoare, treci pe lingă locurile unde ţi-ai petrecut o
parte din frumoasa vîrstă a tinereții ; cînd,

în învăl-

măşeala Virtejului vieții, printre cunoscuţii de ieri
prietenii de azi şi vrăjmaşii de

miine, zăreşti figura

venerabilă a moșneagului ce te-a ţinut în braţe
în
copilăria ta ; ţi-a rîs cu dragoste în ochi, netezindu-ți părul; ţi-a cîntat voios, săltîndu-te
pe ge-
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nuchi ; ţi-a servit glumeţ 'de scară protectoare, ca
să încaleci tu, Machedon de o schioapă, pe năzdrăvanul Ducipal din poveste; ţi-a pus în mînă ichiul

ca să te joci, şi, cu aceeași seninătate dulce, cartea
ca să citeşti și condeiul, ca să scrii ; te-a iubit, te-a
învățat, te-a întărit, te-a crescut; — orcît de plă-

cute ți-ar fi noile raporturi în care te-a plimbat
” aripa nevăzută a: soartei, simţi că, din adincimile
ființei tale, se ridică ecouri sufleteşti ce strigă acelor locuri: aici e'la noi acasă; și acelui moş-

neag induioșat: lingă

tine e azilul iubirii sincere.

Cam acest sentiment se produce în mine, cind,
adus de șivoiul cursului istoric, mă opresc ciîtva
timp înaintea bunului și marelui JOHN LOCKE, ca să
vă vorbesc de pedagogia lui. Am citit și răscitit în
tinerețea

mea

de

student

la

Berlin

scrierile

lui

LoCăE dela Essay concerning human understandiug,1) opera Jui filosofică fundamentală,
pină la «Scrisorile lui asupra Tolerantel»
«Despre cîrmui rea cîvilă>,
<Conducerea,
inteligenței», etc., ca să găsesc întregimea și te-

meiul filosofic al scrierii
tări asupra

lui pedagogice:

educaţiei 2),. subiect

ca teză de doctorat. Venind

ce-mi

Czgeluasem

azi să vă vorbesc toc:

mai despre acest subiect, nu pot să-mi ascund sen-

timentul deșteptat de

amintirea acelor timpuri de

N

') Studii asupra minzil omeneşti.

') Thoughts ou education,

London

1693.
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studii încordat şi. atrăgător, nici trebuinţa de a-mi
arăta veneraţia duioasă și recunoscătoare către geniul ce mi-a călăuzit mai de aproape mintea în
cotiturile lumii intelectuale explorate de lumina
lui neperitoare.

Contactul
îți lasă,

sufletesc

fără

să bagi

indelungat. cu un cugetător
de

seamă,

impresia că par'că

"l-ai fi cunoscut personal și-ţi vine să vorbeşti de el.
ca de un om cu care al trăit. lar cînd acel scriitor
e împodobit cu însușirile morale ale unui JOHN LOCKE,

nu e de loc de mirare că respectul ce-ţi inspiră
caută prilejul de a se manifesta, fără voia ta, la

cea d'intiiii ocazie, ca în cazul de faţă.
VI.

Lunga viață a lui Locke. (1632—1704) a fost o
adevărată minune pentru slaba !uă constituție. Din
tinereţe a purtat pecetea unei morţi apropiate: era
ftizic; dar a ştiut să-și înșele așa de bine soarta,
încît

și-a

prelungit

existența,

în:

mod

miraculos,

pină la o bătrineţe înaintată. A fost ajutat în asta
de cunoştinţele lui speciale de igienă. Invăţase
medicina. Fără s'o practice, a ştiut s'o utilizeze ca
sfătuitor

lui

în

însuși.

cercul

Fusese

intimilor

și ca pracţician

destinat de părinți

preot, dar a evitat această carieră,
întimplase și lui MILTON, care însă a

tirziu că
religios.

destinul

nu

asupra

să se facă

Tot aşa i se
regretat mai

ia îngăduit vocaţia cultului

PRELEG.

XVI.

PEDAGOGIA

ENGLEZĂ

IN

SEC,

XVII.

263

LOCKE € în istoria gîndirii omenești moderne unul
dintre cei mai puternici factori-de progres. Influenţa
lui, în toate „direcţiile, o găsim chiar .pe continent.
Teoriile lui filosofice, politice şi pedagogice, ait
fost transportate din insula izolată a .Britaniei -pe
continentul european prin scriitori eminenţi, cu deosebire francezi. voLTAIRE e unul din propagatorii

filosofiei politice a lui LOCKE și ROUSSEAU e acela ce-i
dezvoltă, exagerindu-le cu patima lui de om de temperament, și gîndirile politice şi sociale şi cele pe-

dagogice, Ei/e»
vedere al multor

al lui Rousseau, e din punct de
idei

fundamentale,

un

reflex

al

scrierii lui LocKE «Asupra educaţiei.» Sensualiştii
francezi din sec, al XVIII. de asemenea aii luat ca
bază teoriile lui,
LOCKE se distinge, în special, 'printr'o simplicitate
atrăgătoareși o temeinicie ce nu-și găsește egal
decit în Spiritul lui DARWIN..
citat

asupra

gîndirii

Ca

omenești

și DARWIN,
un

efect

a exeraproape

comparabil cu efectul produs de o forță naturală;
efect de schimbare

înceată,

nuă, Unii, înșelați de forma

dar sigură
simplă

și conti-

şi familiară

în

Care se exprimă LocKE, așa că înţeleg si el filosofia, fără să-și peardă capul, văzîndu-l că pășește
așa de încet și tacticos-pe pămînt sigur, fără acele
salturi mortale în văzduh ale avîntului filosofic—gă-

sesc că, deși influenţa tii e puternică și foarte întinsă,
nu-i totuși un filosof așa'mare, ca MALEBRANCHE sait SPI-

NOSA, bunioară, cari -aii atins, dela început, probleme
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mai pe sus de forțele intelectuale omenești, s'a
aventurat în chestii metafizice, ce nu se pot deslega prin fapte de observaţie. Cititorul, înspăimintat
de greutatea problemelor și de mijloacele extraordinare întrebuințate în deslegarea lor, e dispus
să

considere

mai

de

grabă

pe

acești

aventuroși

aeronauți ai gîndirii ca ceva extraordinar, privindu-i
la înălțimea lor filosofică ameţitoare. Cînd însă cititorul naiv vede pe un rocke plecînd dela fapte
de observație simple, pe cari și el le poate constata, și-l vede apoi analizindu-le cu bunul lui simţ

și cu logica lui firească, în cit le face înţelese pentru

toate inteligențele normale, cel întiiă lucru
ce se
naște în mintea “celui ce credea că filosofia
nu e

pentru capul lui și acum simte că
face filosofie cu
mintea lui J.. LOCKE, e că asta-i ceva foate
natural,

nu-l nimic extraordinar, Filosofia
pe care și ele
în stare s'o priceapă, nu.poate să fie
ceva de seamă.
Dar tocmai aci stă extraordinarul, 'că
din lucrurile
obișnuite, cunoscute de toată lumea,
dar nepătrunse

ȘI neutilizate, să știi, cu logica obişhuită a minţii

omenești, să te ridici și să ridici şi pe alții la înalde unde

țimi,

asta o

să

nazal

se

țime filosofia e i
numai

poată

vedea

orizontul

întreg

Puteri! geniului „omenesc, Minunea

că îl veză

cu el. Nu-ţi aruncă
personală, , adese a

i ridică la aceiași înăl-

cum se ridică e

osol Tidici

praf în chir a
i i
ari
arbitrară, a
perraimorogie
ca aceii vestiți
'repre-

PPELEG,

XVI.

PEDAGOGIA

ENGLEZĂ

zintanți ai speculațiunii germane

IN

SEC.

XVII.

din prima

265

jumă-

tate a sec. XIX. De aceea şi influența lui a fost
reală, durabilă și colosală, a cîștigat pentru filosofie spirite nețărmurit de multe și a pus probleme
și dat soluții, de carl a trebuit să se ţină cont în

toată dezvoltarea ulterioară a gîndirii în Europa.
VII.
Ca pedagog

observăm că Locke n'a fost pus în

aceleași condiţii, în cari

l-am

găsit

pe

BATICHIUS

și

CONEXItS și chiar pe MILTON, de a practica arta eduCaţiei, cu toate ' greutăţile ei, asupra unui număr
mal mare de copii, -cu temperamente și disposiţii
variate ; dar tot a practicat'o, căci a avut de educat

un copil de nobil; așa că preocuparea lui e:.cum
să facă pe acest copil să ajungă la perfecţie, edu-

cindu-l în vederea dispoziţiilor lul și carierei lui de

nobil. De aceea, cartea lui asupra educației lasă
impresia că idealul ed ucației arfi.parcă de
aforma un om nobil. Dar cine se opreşte la
această afirmare, citește numai superficial cugetarea

adincă a pedagogului filosof, fiind-că ea oglindește

numai scopul secundar,

urmărit în special în o-

pera lui particulară; Educind un nobil,

uită că nobilul e un

om

și că trebue

Yolte în el omul, și pentru

deci

LOCKE nu
să dez-

aceasta își formulează

Şi scopul principal al educaţiei și mijloacele.

Scrierea lut pedagogică «Gîndiri asupra
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Conţine

gindiri,

ordinea

în care

în

i sau ivit în minte, fără să caute să le pună în
legătură sistematică între ele, nici să le reducă la
principii

mai

generale,

spre

sistem. Dar în o minte

a construi

așa de logică

cu

ele un

și profundă

„ca a lui LockE, e natural să ne închipuim că ideile
trebue
să fi fost într'o relație logică internă și în
acord cu fundamentele filosofice din celelalte opere. Așa că era o teză interesantă și importantă
de

dezvoltat,

anume

de

între ideile pedagogice
lui filosofice

în total,

a căuta

adică

a vedea

cut din întregul tot de gindiri
sociale, părerile lui Aszpra
sistem unitar și complect. Acest
în lucrarea întitulată: </deiZe
lui 3. LockE>

legăturile

ale lui Locke

1).

logice

și între ideile
cum

aii

cres-

filozofice, politice și
educație: întrun
studii l-am încercat
pedagogice ale

Pentru azi vom arăta principalele idei filozo
fice ale

“pedagogie!

lui 3. LockF,

Cind voești să-ți: faci o convingere
filosofică și
științifică despre educaţie, trebue să-ți
pui întrebarea
și să cauţi a răspunde la ea. înte
meiat pe argumente : e posibilă educaţia omul
ui, .e posibil
să se realizeze din om ceva după
o ţintă, după un
ideal? E 6 problemă. prealabi
lă în constituirea

1) lași, 1899.
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științei educației. Căci dacă ai convingerea sai chiar
numai îndoiala că omul nu se poate forma, că tipul
lui psiho-fizic crește în mod fatal din rădăcinile firii
și nu-l poți modifica, orce al face, — toate celelalte
chestiuni rămîn zadarnice și e numai o perdere de
timp să ne ocupăm cu ele.

despre

La această întrebare LocKE zice, vorbind
oamenii maturi,

că

e o

greșeală

să

crezi

că

nu-şi

pot schimba aversiunile sai indiferența, față cu
unele acte, în plăcere și dorință, dacă ar face tot
ce le stă în putință;

iar cu

privire

la copiii

mici,

își închipue că-s tot așa de ușor de condus ca apa.
Aici nu se vede numai posibilitatea educaţiei, ci a-

proape chiar

a-tot-puternicia

ei.

Poţi

face

dintrun copil orce vrei, ca dintr'o ceară moale. .
Exagerarea e numai în formă; în gindire, LOCKE
e mult mai circumspect.
Dar pe ce-și întemeiază el filosoficește credința îîn
puterea educaţiei Motivarea n'o găsim chiar în scrierea lui pedagogică, ci în alte consideraţii filosofice
expuse

în

«Jucercări

asupra

înteli genzei

omenești» Convingerea lui se întemeiază pe

cre-

dința
că voința omului poate fi determinată
de motive, deci pe teoria determinismului
în materie de psihologie a naturii omenești. Dacă

voința omului se poate determina de motive, avem
la îndemînă mijloace de-a

influenţa activitatea prin

plăceri și dureri administrate intenționat și a o con-

duce astfel în direcţia dorită de noi. Cu aceste doă

-
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Dar să fie adevărat că putem face orce din copil, ca dintr'o

ceară

moale?

In

diţii și pină la ce grad? Dacă
exprimare : copilul

moale»,

e

ușor

ușor de condus

ce

sens, în ce con=

ne-am opri la această
de

format

«ca

ceara

«ca apa», am avea o idee

falşă de pedagogia lui Locke, şi e o-procedare ne-

admisibilă a lua numai
autor și a-l pune după

o singură expresie dintrun
ea printre cel ce cred în

a-tot-puternicia educațier. rocke însă zice că trebue

'să admitem că sînt copii cu anumite temperamente
și porniri individuale și nu putem spera să schimbăm
cu totul opera originară a naturii. Prin
aceasta limitează puterea educației şi o condiționează
de
factori

înăscuţi ;

influența.

ei

ar

atîrna

parte, de alcătuirea intimă a copilului.

astfel, în

Putem deci influența pe om;
dar limita
pînă unde putem merge cu înrîurirea
depinde de organizarea lui, Totuși
Locke crede
că dacă se întrebuințează toate
mijloacele de cari

dispune

din
grad

arta

educației,

oameni

pot. fi

uimitor.

cea

mai

mare

influențați

parte

într'un

a

| lată chestia prealabilă deslegată
în mod .afirmativ: omul e educabil și educaţia
are putere în virsi

dure

Ş

mimării Voinţei la .acţiune „prin

> $

virtutea

transformării

plăcere

acţiunii

în
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deprindere prin exerciţiii. Facultățile omului se dezvoltă numai punîndu-le în funcțiune, exercitindu-le.
Dar cum se provoacă natura omenească? Prin
ce mijloace anume și în ce direcție hotărită? Iată
chestii de mare însemnătate pentru pedagogie, și
vom vedea cit de cunoscător de natuia omenească
procedează LockE în deslegarea lor.

Vom arăta deci în prelegerea viitoare : 1) Ce mijloace se pot întrebuința

pentru

mînui-

rea naturii omeneşti? şi II) Care-i

scopul,

idealul

educației?

Prelegerea
PEDAGOGIA

LUI

XVII,
JI. LOCKE.

MIJLOACELE DE A INFLUENȚA PE OM. SCOPUI, EDUCAȚIEI.

I. Mijloacele principale recomandate de rock: pentru înfluențarea conștiinței omenești. Cele șease porniri înnăscute
sai instinte, ale căror rezorturi pot fi atinse pentru mişcarea naturei copilului,
II Cum critică woussrau mijloacele deduse din instinctul
raţionalităţii, și ce înțelege noce prin a raţiona cu
copiii.
|
!
II. Condiţia pentru ca educatorul să poată exercita influenţă : autoritatea. Cum se cîștigă? Frica şi simpatia.
Bătaia: cînd e admisă de roce.
IV. Problema idealului în educaţie. Diferitele formulări
ale scopului educaţiei la ocue. Cea mai consistentă
și precisă: virtute, înțelepciune, bună-creștere
şi învăţătură. In ce raport de coordonare
sai subordonare
stai aceste patru noţiuni? Învățătura e
numai un mijloc.
Buna creștere se reduce la bună-voinţă,
decila virtute.
Inţelepciunea asemenea.
V. Înţelesul cuvîntului virtute după
ocne. Acordul cu
voinţa lui D-zeii. După-ce se cunoaște
voinţa lui D-zei? E

LockE nominalist în morală, cum îl acuză
SHAFTESBURY ?
VI.
Condiţiile

pentru

realizarea voinţei lui D-zei. Religiozitatea. Libertatea individuală
a credinței şi fondul
universal permanent al sentimentului
religios.
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Terminasem prelegerea anterioară cu întrebările:
[. Cazi sîut nijloacele mai principale recomandate
de 3. Locke pentru înfiuențarea conștiinței omeneşti
În genere ID. Care-i scopul către care trebue îndreptată
ființa omenească,

spre

a realiza

idealul educației P

Ca adinc cunoscător al sufletului omenesc, ca fin
psiholog, d. vocag formulează simplu chestia, arătind că mijloacele pentru a influența natura omenească se reduc la plăcere și
durere, Dar pedagogul îşi alege categoriile de plăceri și dureri, cu cari voește să influențeze omul.

Dela început, înlătură durerile şi plăcerile ce ar rezulta din simțuri,

din

izvorul

fizic

al naturii

ome-

sufletească rezorturi su-

nești, și caută în structura

perioare pentru provocarea plăcerii şi durerii, pentru

mișcarea ființei omenești

în o anumită

direcţie.

Culegind, din întreaga gîndire a lui JouN LOCEE,
ideile lui în această chestie, găsim şease feluri de
rezorturi sufletești, recomandate de el spre a fi atinse
Pentru cirmuirea finței omenești,
îinăscute, înstinctive:

1). Instinctul onori?.

Ştim

a fost mult aplicat şi recomandat

șease

că

pori iri

acest rezort

și de alţi peda-

gogi, în special de Jesuiţi. Renumele

universal de

care se 'bucuraii, pe vremea lui Bacoy, şcoalele jeSuite, se datora, în mare

parte, sistemului

de edu-

r
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2), Justinctul activităţil, izvor bogat da
plăceri cînd e satisfăcut la timp și în măsură normală, izvor de

mijloc

ingenios

dureri cînd

e contrariat saă

spre a îndruma

natura

abuzat,

copilului

către îndeletnicirile educative, utilizat mai tirziă de
FROBEL cu atita pătrundere pedagogică pe o scară
mai întinsă,
3). Instinctul imitaţie?, pornire ce conduce
la repeţirea întocmai a faptelor puse înaintea copiilor și pe cari voim ca copilul să le reproducă
şi să le prefacă în deprinderi pentru toată viața.
Puterea exemplului produce efecte uneori miraculoase,

4) Instinctul

curiozităţii.

cunoaște se manifestă

Dorinţa de a

foarte de timpuriu

La orice pas te'ntreabă: Ce

e asta?

la copii.

Pentru-ce

e asta? Simt nevoia de a afla rostul lucrurilor,
al
celor de cea mai mare importanţă ca şi al
celor neînsemnate. Pentru ignoranţa lor absolută,
toate lucrurile aii o importanță egală. Intrebările
ce ni le
fac, în tot momentul, n'ar trebui să
rămiie nici-

odată fără răspuns,
dacă se plictisește

Educatorul nu e la locul lui,
ori se enervează de insistența

copilului de a. cunoaşte lumea.

5). Jastinctul libertăţii.
La cite aplicații în
arta disciplinării voinței dă naștere
plăcerea născută
din libertate, durerea din lipsa
ei |
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6). Instinctul'raționalitățil. Se pare. că
ființa omenească, îacă 'din faza copilăriei, își manifestă trebuinţa de a raționa,.de a-și raționaliza,
mai bine zis, manifestările, acţiunile şi. hotăririle
sale, de a le privi ca deduse dintr'un principii rațional, iar nu produse ale întimplării, sai „născute
dintr'un capriciă al momentului.

L..
Instinctul raționalității,

NE
în' special, a fost

răi înțeles de pedagogi! următori. Chiar 3. 3. ROUSsău în Fisnife l-a criticat cu multă vervă iscusită,
dar cu puţină dreptate. « Raisonner avec des eufanis

fait ln grande snazime de Locke, zice ROUSSEAUşi
observă: «si Jes enfants entendaieut raison, 125 st'auzaient pas besoin dâtre dleves.>
Și spre a 'ridiculiza

această

tribuită lui Locke, își închipue

pretinsă

maximă

a-

un dialog între un

copil și educatorul lui, în care însă, din

întimplare,

copilul arată mai multă judecată decit educatorul, aşa!
că dialogul nu dovedeşte nimic în contra lui LOCEE,

dar servește foarte bine ca ilustrație

la aceia ce

gindia poate kanT cind -zicea că, dacă omenirea nu
face progrese mai repezi în moravuri, o mare parte

din cauze

'se datorește

nedibăciel ' dascălilor de

morală,
;
lată formula, zice ROUSSEAU, la care se pot reduce
mai toate lecţiile de morală ce se fac și se pot
face la copii:
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Aducatorul. Nu trebue să faci asta.
“Copilul. Şi pentru ce nu trebue să fac asta?

- Bd, Fiind-că e răi.
Cop. Răi! Ce este răi?.
Ed, Ce ţi se interzice,

Cop.
Ed.
Cop.
Ed.
Cop.
Ed.

Ce răi e să faci ce ţi se interzice?
Eşti pedepsit. că nu te-ai supus.
Voiu face așa ca să nu se afle.
Vel fi spionat,
Mă voiii ascunde.
Vei fi întrebat.

"Cop. Voiă minţi.

£d. Nu trebue să minţi.
Cop. De ce nu trebue să minți?
„Ed.

«lată

Fiind-că

cercul

e răi,

etc., etc.

inevitabil.

|

Chiar

Locke,

|

de

sigur,

sar fi încurcat în -el», adaogă ROUSSEAU.
Lia întrebarea copilului: «De ce e rău să faci
aşa > bietul educator, însă, nu 'ştie să 'dea alt

răspuns decit: <Fiind-că te: pedepseşte
Probabil, Locke ar fi putut găsi un răspuns mai
bun; mare dialectician n'ar fi fost copilul, ci educatorul.

Dar şi pentru
acesta

nimic

în

alt cuvint
contra

nu

dovedește

lui LOCEE,

și anume

dialogul
pentru

cuvintul simplu: că metoda şi maxima parodiată
întrînsul nu sînt ale lui Locke. « Când vorbim
de raționare, nu înțeleg alta decit cea potrivită
cu
capacitatea şi înjelegerea copilului, „zice Locke,
Ni-
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meni nu se gindește să raționeze cu un copila de
trel saii de şeapte ani, cum ar face cu un om matur.» Raţiunile care-i mișcă trebue să fie evidente
și uşoare pentru mintea 'lor, și astfel încît— ca să
zic așa —'să poată fi simţite și: pipăite. Ceva mai
mult. Intrebuințarea. de discursuri și raționamente

a copiilor»

nici

mă-

Car nu este recomandată de LOCKE.
«Cind zic dar, că el trehue să fie tratați
fiinţe raționale,

ca:

înţeleg să-l faceți să simtă prin

blindețea purtăril voastre

mada,

in «raţionala tratare

şi prin atitudinea ce luaţi

runciţi un lucru ori îi opriți dela altul. Aceasta
sint el în stare să înțeleagă.» 1) Deci o raționalizare a.purtării,
porunci
cari să n'aibă aerul că pornesc din pasiune, din su-

părare, ci din reflexie şi deliberare, dintrun

prin-

cipii, aceasta simt 'copiil de mici. E o rațiune în
Purtarea

omenească,

ca

și

în

logică

şi în

silo-:

gistică, Pe aceasta din urmă m'o prind copiii, dar
ci percep uşor și bine rațiunea raportului
dintre lucruri

si acte

prezentate

diate.
O

) Thoughts on education, Ş 81, 77.

întuiției

ime-

[te

in corectarea lor, că ceea ce faceţi e rațional
la voi, și folositor și necesar pentrul;
și că nu din capriciii, pasiune sait fantazie le po-
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Dar,- pentru
bilă, se cere,

ca o astfel de influență

să fie posi-

prealabil,

o 'condiţie :

de

îndeplinit

ca educatorul să fi- cîștigat autoritate.
asupra copilului Autoritatea o recomandă
LOCKE
cu stăruință și o întemeiază psihologiceşte
pe doă
mijloace: frica ori simpatia. La.
copiii mici,
așa de mici încit "nu pricep 'cuvintul
omenesc şi
consideraţiile noastre mintale, și cu
cari nu te poți
înțelege -prin semnele limbagiului,
Locke — care, de
altfel, respinge energic bătaia
— recomandă ca
ultim mijloc, ca. mijloc extrem,
durerea! fizică.
Cînd nimic nu poate face pe
copil să înțeleagă intenţiile
noastre,
la o deprindere

cînd nimie nu-l poate
abate de
rea, atunci singura dure
re
ce se

poate pune înainte, spre
a-l îndrepta pe calea dorită, după sfirșirea.- celorlalte
mijloace, e bătaia.
Numai în acest caz JOHN
LOCKE admite durerea
fizică, numai pentru
copilul în faza an
imalică, fiindcă, prin nat
ura ei, bătaia rămîne
un mijloc
de îndreptare numay
p entru animale.
Dar, mai. tirzit, cînd
copilul începe să prindă
înțelesul vorbelor, Cînd
se ivește în sufletul.
lui faţii, e absolut condamna
bil să întrebuințezi alte mijloa
ce decit Curat psi
hice pentru
educarea oamenilor.
Cel ce recurge la alt
e mijloace
decit acestea, dovede
şte, în mod tacit,
dar. ne-îa-
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doios, că nu e făcut saii nu e pregătit pentru educarea oamenilor, că nu cunoaște natura omenească,
nu ştie ce rezorturi sufletești să atingă.
ii

IV.
po

n

Dnpă-ce ştim mijloacele de a influența pe 'oamâni, să ne întrebăm: care-i în definitiv ținta ultimă
către care tind influențele asupra fiinţei omenești,
care-i idealul educaţiei?
:
Aceasta e o problemă fundamentală în pedagogie.
Ori-ce pedagog, cu pretenții de a avea un sistem
de gîndire în materie de educaţie, trebue să-și for-

muleze scopul educaţiei. Ori: îl are: conceput

în

mintea sa, în stare latentă şi, cînd îl forţezi .prin
întrebări, ţi-l expune după inspirația momentului ;

ori îl are gata formulat. In orce caz, fie exprimat,
fie latent, în creerul ori-cărui pedagog se găsește
un răspuns la chestia de mai sus. In LOCEE îl găsim formal exprimat, dar fiindcă nu sa gindit să
alcătuiască un sistem, îl găsim adesea formulat

în termeni

deosebiți.

Așa,

odată el

caută:

acea

creştere «care-i cea mal lesnicioasă și mai în stare să

producă în scurt'timp oamenii

virtuoşi,

folo-

sitori și capabili în profesiunile lor deosebite>; în altă parte: coameni' înţelepţi, buni,
virtuoși și ingenioși». Altă formulă, ceva mai
precisă : <în sufletul copiilor trebue să punem: virtute, înțelepciune,
bună

_țătură»

|

creştereşi învă-
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Aceasta e formula cea mai consistentă şi 'sta„tornică la LonN Locke. Dar cele patru idei : «virtute,
înțelepciune, bună creştere și învățătură» exprimă
patru scopuri deosebite, saii patru părți ori patru
înfățișări deosebite ale aceluiași scop? In ce raport stau unele cu altele: de coordonare ori de
subordonare?
A
,
LockE zice: «Nu vreaii să:mă preocup de ideia
dacă multe din aceste nume se întrebuințează pentru:
acelaș lucru, ori se cuprind unele în altele.» El
parcă

ar evita deci precizarea termenilor întrebuin-

taţi; prevăzind obiecțiile ce i s'ar aduce din
partea
unui spirit disciplinat științificește, pare
a spune

mai

dinainte:

sistemizarea:e

să-mi adune
cugetării mele.

ideile şi să-mi

treaba

istoricilor, el

reclădească

sistemul

Me

Să căutăm dara
lămuri termenii: virtute, înțelepciune, bună creștere
și învățătură.

-Intrebind cugetarea
patru

idei

principale,

lui: ockE, aflăm
învățătura

că, din aceste
e

considerată

ca ceva secundar, numai ca un
mijloc, nu ca un
scop în sine. Deci s'o lăsăm la
o parte, ca nefăcind
direct parte din coprinsul scopului
educaţiei. Dar
cum rămîne cu celelalte trei?
e
1).

Buna

creştere. voce

această calitate a
lează, spunînd că
a spiritului de a nu
acceptabil și mai

ține foarte

mult la

unur- om desăvirşit şi o formuea Cuprinde : Intiii, o dispoziţie
ofensa pe alții și al doilea cel
mal
plăcut mod de'a exprima
această
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dispoziţie. Și, ca să arate pe ce stă însăși dispoziţia
care formează baza bunei-creşteri, observă mai departe că: «Partea care rezidă mai adinc decît manifestarea, este acea bună voință generală și
consideraţie pentru orce om, care ne face să avem
grijă de a nu arăta nimănui,în purtarea noastră,
dispreţ, lipsă de respect sai neglijență.».
Pe ce întemeiază el deci buna creștere? Pe o
calitate morală, pe o forţă adincă din sufletul omului, pe acea bună-voinţă, despre care KANT
vorbia cu atita admiraţie, în termeni neobișnuit
de lirici pentru un spirit filosofic așa.de cumpănit
şi de sobru ca el. LOCEE pune dar calitatea omenească a <bunei-voinţe» în centrul sufletului, ca
izvor adinc al manifestării de «bună creştere», de
respect de om în genere.
Dacă fondul bunei creșteri e de natură morală,
atunci nu se reduce oare la coprinsul virtuţii? Buna
creștere

n'ar fi astfel numai o formă, o manifestare

exterioară a virtuţii ? «Deprinde de copii, zice LOCEE,

să fie modești şi buni, dacă “poți, învaţă-i să iu-

bească şi să respecte oamenii, și vor găsi, înaintînd în vârstă, modul de a-și exprima aceasta pentru fie-care, după cum trebue.»
. A pregăti

pe

copii

pentru

politeţe

înseamnă

dar a-l face buni şi virtuoși. Uneori LockE identifică
chiar verbal adevărata bună-creştere cu virtutea,
ba chiar o numește «această primă şi cea mai a-

trăgătoare din virtuțile

sociale.»

Cauza

e că: pune
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- mare greu
pe-tate
manifestarea” liberă și graţioasă
a virtuţii. Dacă în adevăr iubim pe semenii noştri
și îl stimăm, dece nu i-am lăsa să bage de seamă
că-i iubim și-i stimăm?
“Dar nicăiri n'a susținut Locke ceea-ce îi impută
HERBART, Că politeța externă a. purtării ar.avea vreun preţ, fără sentimentul intern corespunzător. Faţă
cu o apreciare așa de sumară și de nedreaptă,
nu rămîne decit să i'se întoarcă lut HERBART pro-

priile vorbe adresate de el lui rocke: <Îfier muss
man Verstummen!» Din contră, LOCKE numeşte
o
astfel de purtare a/fectaţie și spune curat: '<Natu-

rile necioplite

și primitive,

lăsateîn

voia

lor,

din

el punc-

sint

de preferat acelor grațiosități artificiale și
acelor
modalități studiate de manierat.» Acest
punct din
urmă

îl va

desvolta

ROUSSEAU,

tul central: al: pedagogiei
Sa

simplificat

astfel

făcînd

sale filosofice..
formula,

subsumînd

creștere în noțiunea virtuții,
Cum rămîne cu înțelepciunea?

LOCKE

că nu

poatefi un

obiect

de

buna

!
Deea spune
atins

direct

în școli, fiindcă înțelepciunea
sati prudența în- seamnă <îngrijirea chibzuită şi
prevăzătoare a treburilor în lume» şi «nu se poate
cere dela ignoranța
necumpănită și. imprudentăa
tinerimil1,
>
.
„Ce poate face atunci educator
ul pentru a. pre=

a

m

:) Thougis on Fduc.,

.

a.

$ 140.

„ăi

|

Me:
ț

a!
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„găti înţelepciunea copiilor? Trebue să sădească elementele din cari va crește apoi această însușire:
1) să ferim cepiii de viclenie, «parodia prudenței»,
de şiretenie, <această inteligență defectuoasă», de
falşitate în genere; 2) «să-i deprindem cu adevărul
cu supunerea

„şi sinceritatea,

la

rațiune, și; pe. cît

posibil, cu reflexia asupra propriilor acțiuni.»
La ce se reduce însă: a ne feri de falșitate, a
fi sinceri şi a:ne obișnui cu reflexii asupra acțiu- .
nilor noastre proprii? Nu sînt acestea” deprinderi
cu însușiri morale? Așa că și înțelepciunea, întru
cit cade în cercul

de activitate-al educatorului,

ca

+ fond curat moral,
-și buna creştere, se. reduce la un
la. virtute.
Dacă J. LocRE şi-ar fi dat osteneala să-și -simplifice
formula scopului educaţiei, ultima expresie a acestul scop 'ar fi fost virtutea. Din ea decurge
înțelepciunea și buna creştere; iar învățătura nui decît un mijloc:pentru realizarea
idealului.
:

„Dar ce este virtutea, după J. LOCRE? Întrebind
gindirea lui

complectă,

aflăm,

după

cercetări. psi-

hologice 'şi logice, 'următoarele doă înţelesuri:
1) Un înţeles popular, pentru ac țiunile considerate

de

oameni

e foarte schimbător.

ca lăudabile,

și atunci

282
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2) Un înţeles, filosofic, pentru acțiunile, ce,
prin ele însele și după natura lor, nu după

„opinia

oamenilor,

sînt

bune,

în acord

cu

voinţa

lui D-zeu.
Care-i voința lui Dumnezeii?
.
JOHN LOCKE,ca toți contimporanii lui de
altfel,
e teist, nu poate concepe nici originea, nici
forma
de azi a lumii, decit prin ipoteza unei intelig
enţe
extramundane, care a conceput lumea
şi a creat-o

după

un plan.

de voința
voința. lui
putem să
capitală în
practice

Condiţionarea

lui Dumnezeii şi
Dumnezei spre
le dăm epitetul
istoria filosofiei,

binelui

și răului

sai ezicez. Unul din admiratorii

strălucitul scriitor și gînditor englez,
ale cărui scrieri asupra moralei
ai
precizarea

noțiunilor

er

însă

necesitatea de-a cerceta
a înțelege căror acțiuni
de bune, e o problemă
în special a filosofiei

fundamentale,

lui LockE că, în materie de morală,

lui Locke,

SHAFTESBURY,
ajutat mult la
a

imputat

e nomina-

list, ca şi HOBBES, că nu
admite o calitate inerentă, bună sai rea, acțiunilor
omeneşti, ci face să
atirne

dreptul și nedreptul, în mod
arbitrar, de hotăririle și ordinele capricioase
ale unei fiinţe atotputernice, iar- nu de natura
Chiar a lucrurilor,
O greșală așa de mare nu
numai că ar ridica
moralei orice bază ştiinţifică,
dar ar răpi și pedagogiel
un

punct

de

plecare

sigur.

Dar obiecţia ni se pare
nejustificată,
LOC
KE e foarte bine
- cunoașt
deosebirea

.

|
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concepția nominalistă și realistă a moralei, deși nu
“întrebuințează tocmai acești termeni. pentru designarea lor. «Acela care pune, cu Archelaus, ca prin«cipiă că «dreptul și nedreptul, onestul și
<neonestul, sînt definite numai de lege
«iar nu prin natură, va avea altă măsură pen- «tru rectitudinea și defectuozitatea morală. decit
«aceia cari susțin că sîntem supuși.la obligaţii an«tecedente ori-cărei organizaţii sociale.»
Și ca dovadă că direcția fundamentală a cugetări! sale nu stă în acord cu prima concepție, voii
aduce ideia ce-și face el despre natura morală a lui
Dumnezeii sai despre raportul dintre Dumnezei și
noţiunea dreptății. «Dacă s'ar cuveni unor creaturi
aşa de mărginite, ca noi, să ne dăm părerea dea
. infispre ce poate fi înţelepciunea și bunătate
nită, crez că ne este permis a zice că însuși Dum-

nezei nu poate alege ceiacenue bine;
libertatea atotputerniciei lui nu-l împedică de a fi
determinat de ceia-ce este cel mai mare bine.»

Lecae afirmă astfel supremația

și autonomia

legilor morale! față de. orce voință din univers.
Inţelesul convingerilor lui morale fundamentale nu
este oglindit just, prin urmare, în formula :; ceva

e drept fiind-că

așa voeşte Dumnezeu;

căci

filosoful nostru mărturisește singur că- el nu recu:noaște voința lui Dumnezeii decit după dreptatea
ei, şi că această dreptate, la rindul ei, stă.în ten-
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stare

a

întregului

-

Adevărată formulare a cugetării adinci a lui LOCKE

este, din contră, în definitiv aceasta; «Ceva e drept,
fiind că ajută la conservarea şi bună-starea -genului
-omenesc.> Dar, de oare-ce avea nevoe şi de o sancțiune, şi nu ştia s'o caute și s'o găsească aici pe
Pămint și' anume chiar în om, de aceea a introdus
şi pe Dumnezeii în raționamentul săi moral zicînd:
Dumnezei nu poate să 'aleagă și să voiască decit
ce e drept, el are în miinile sale pedepse și
recompense

eterne ; deci

trebue.să ne

supunem

vo-

inței lui,
E
Tocmai aci stă, incontestabil, partea
slabă, neștiințifică, a moralei lui LOCKE; căci orce
argument
care aruncă îndoială asupra. unei, astfel
de ființe
transmundane

și: răzbunătoare,

slăbeşte

în

acelaş

numai un

mijloc

timp şi efectul și importanța acestei
sancțiuni,
„Pe de altă parte, tocmai. această
concepție,
care

virtutea: este,

drept

vorbind,

după

spre a dobiîndi favoarea lui “Dumnezeii.
și propria
noastră fericire eternă, apără pe
Locke în -contra
obiecției ce i s'ar putea aduce
că -jertfeşte: individul în: interesul totalităţii și
că perde din vedere
fericirea lui, cînd îl consideră
numai ca mijloc penitru conservarea și buna stare
a totalității, nu ca
scop în el însuși, Dar această
apărare ar. fi în fond
tot așa de deșartă ca şi
objecția care-I dă ocazie.
Cine admite
cu

ARISTOTELEși LOCKE că acti
vitatea, ca
(
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atare, procură omului o mulţumire specifică, o.plă-'
cere pozitivă, şi că individul, trăindu-şi vocația şi
cultivînd virtutea şi contribuind. astfel la binele omenirii, simte şi el însuși o fericire — susține implicit că, în sfirşit, omul.poate găsi fericirea vieţei în
activitatea sa productivă și în deprinderile lui vir-:
uoase :1).
Din cele spuse urmează că deci, dacă voim să'
știm că o acțiune e conformă sai nu cu voința
lui D-zei, criteriul.e acesta:. să vedem dacă ac-

ţiunea .e bine;făcătoare omului ori nu. Virtutea
ar fi dar concordanţa cu voința lui D-zeii
sai cu binele omenirii.
NL
. Locae specifică apoi, condiţiile pentru realizarea
voinţei lui D-zeu,

și, prin

aceasta, trecem în partea

practică, aplicată, a pedagogiei lui. Condiţiile sînt:
* 1) Iubirea și respectul de D-zei, religiozitatea.
2) Puterea de a urma calea rațiunii. *
- 3) Puterea de a întelege voința Iul D-zeii.:
La ce se reduc acestea?
" Facultatea

de

a urma

raţiunea,

iar nu

pornirile,

se reduce la dezvoltarea -puteril-voinţei,

la educaţia

morală.

deci

Facultatea de a îriţelege

*-1) Ideile pedagogice ale'lul Yohu Locke, studiă
critic de sistemizare,

de

1. căvăxescuL,

lași, 1899. :

”

|
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instrucţia.
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adevărul, constitue. educația

Deci

mat

întîiu

toate dezvoltarea unui sentiment de pietate

de

și de

legătură cu totalitatea din care facem parte —religiozitatea; al doilea, educația morală pTopriă zisă, întărirea voinţei;

al treilea, instr ucția,

educaţia inteligenţer,
— iată condiţiile pentru realizarea virtuții în sistemul pedagogic al lui
- LOCKE,
ae
Să nu ne închipuim, însă, că LOCKE, ca un teolog
pedagog orcare, ar înțelege prin religioziate
învățătura papagalicească a dogmelor unei
credințe.
Nu,

el vede

mat. adinc, mal

filosofic în natura sen-

tinentului religios și pătrunde adevăratul
caracter
al religiozităţii. E așa de liberal în ce
priveşte in-.
strucţia religioasă, încît zice, că trebue
să se lase
omului alegerea. liberă a credinței
sale personale,
să nu i se impună o credință anumită
la nicio
vîrstă. Cu cel mat.mare cuvint
nar admite im- |
punerea

credinţei la o virstă, cînd mintea n'o
pri-

cepe în articolele esenţiale ale
dogmelor ei.
„Deci

e departe

de

a acorda

nici

măcar

familiei

dreptul de a hotări credința, necum
statului, care
are de a face cu acțiunile,
n: cu credinţele
omului
— ideie

ce

o

expune

așa

de

clar

şi hotărit

Şi SPINOZA.
|
A
Singurul lucru dar, la care s'ar
reduce religiozitatea după fondul gindirii lui
J. ockE, ar fi dezvoltarea acelui respect și acelei
pietăți ce tre-.
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bue să resimțim în adiucul cugetului nostru față
cu atotputernicia fiinţei, de la care atîrnă, a atirnat și va atîrna viaţa oamenilor şi fericirea lor.
Concepţia aceasta rămîne,

în esența

sa, întreagă

și azi. Chiar de ne-am închipui altă ipoteză metafizică

despre

lume

decît

cea teistă, în totdeauna va

trebui să existe conștiința legăturii cu ceva mal
presus de puterea individului, cu ceva mat permanent,
mai superior și mai înalt decit

interesele propriei

noastre ființe, cu ceva ce se recunoaște și se simte
că e mal demn decit viață şi pentru care bucuros
S'ar jertfi totul în lume.
Unde există conștiința acestui raport, există şi
sentimentul religios, religiozitatea, or în ce s'ar pune
acel ceva mai presus de ființa omenească : idealuri
sociale, aspirații morale ale totalității etnice din
care facem parte, visuri transcendente de înfrățire
și fericire universală. Căci, față de patrie, faţă de

naţia sa, față de omenirea întreagă, omul

se gă-

sește cam în acelaș raport al unei părticele infime
şi trecătoare

față cu

totul

necoprins

şi neperitor

ce a fost înainte şi va fi și după el, care l-a făcut
să fie ceea ce este și ale cărui legi, abia întrezărite
fragmentar de mintea lui, îl învălue și-l duc pe căi
nepătrunse,

către

un țărm

nevăzut,

dar împodobit

de ghirlandele înflorite ale speranţei, de luminele
atrăgătoare ale credinței, de farmecul cuceritor al
iubirii.
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Cit timp

omul

va purta

în suflețul -săi

izvorul

nesecat. al acestor înalte sentimente, polarizate către

ceva mai presus de personalitatea lui. îngustă și
efemeră, religiozitatea va. forma fondul cel mai
măreț al naturii omenești. Și pe acest fond sublim
al religiozităţii orce sistem de educaţie va trebui
"să-și pună temelia.
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(urmare și fine).

CARACTEBISTICA CULTURII SECOLULUI 17-lea.

I. Formula concepţiei teoretice a pedagogici lui LOCKE:
libertatea voinţei şi a inteligenţei. In ce constă fie-care
din ele şi cum se realizează.
II. Piedicele cari se opun la realizarea libertăţii intelectuale. Ignoranța, superficialitatea, lipsa sagacităţii

în stabilirea raporturilor între idei, graba sai întîrzierea în
tragerea concluziilor, prejudiţiile,

Il. Remediul în contra fiecăruia din aceste defecte. Problema programei. Impărțirea ştiinţelor în trei clase: teore„tice, practice, simbolice. Ce științe saă ordine de cunoștinţe anume coprinde programul lui Locke.

1Y. Valoarea relativă a diferitelor obiecte de studii.
V. In ce sens se poate vorbi de clasicismul saă de
realismul lui rocue. De ce se poate considera mai degrabă ca social-umanist.
VI. Cite și ce limbi să se învețe? După care metodă?
Cind trebuie să se învețe gramatica și în ce scop? Me-

__toda de a învăţa limba latină. Folosul composițiilor latineşti,

îndoielnic.

Exerciţiile

limba maternă.

de

compunere

şi vorbire

în

|

VII. Obiecţii aduse

saii posibile în contra

metodei

de a

învăța limbile, așa cum propune Locke.
VIIL. Insuşirea cunoștințelor pozitive, despre lucruri din
natură și despre

oameni.

Cum

să se înveţe morala.

Cind

„ tilo sofia? Să se înceapă cu studiul spiritului. De ce?
19
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Critica

pare a

ce-i face

fi, nu teolo-

gică și metafizică, ci psihologică.
X. Unde trebue să se facă educaţia? In familie sai în
școală. Foloasele şi ne-ajunsurile fie-căreia din aceste instituții sociale de educaţie.
XI. Cultura

generală

și cultura profesională alcătuind cul-

tura complectă, Cavalerul ca scop al educaţiei profesionale.
XII. Nobilul, tip social ieșit din prefacerile istorice ale
epocei.
|
|
XIII. Invăţămîntul obligator, ca necesitate a raţiunii de stat

În noa formaţie și situație a acestuia.
AI1Y. Noa

dispoziție

a ştiinţelor în ordinea

valorilor lor

relative, după interesele societăţii şi statului modern.

I.

Spuneam că educația complectă trebue să îndeplinească trei condiţii: religiozitatea, tăria
spiritului, tăria voinţei. Las la o parte
tăria corpului; Nu doar că Locke nu dă importanță educaţiei fizice. Menus sana în corpore sano
e o maximă aşa de în relief pusă de dinsul, încit
unii aii crezut că aceasta e chiar formula scopului
educației după Locke. Dar mijloacele pentru
susținerea sănătății, propuse de el, cu grei se
pot re-

duce

la un

principii

în acord

cu

scopul

adevărat

al educaţiei fizice.
Pentru unificarea sistemului se poate
reduce la
cite-va tomule simple întreaga concepţie
teoretică a
pedagogiei lui 3, LOCKE.
Ceea-ce e mai important pentru el de realiz
at
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în educație, după religiozitate, e libertatea voinței și a inteligenţei.
Libertatea voințe! stă în puterea omului de
a lucra, nu minat de impulsiile momentului, de instincte, ci conform cu niște principii raționale, conform prudenţei.
Libertatea inteligenței stă în ciștigarea
acelor deprinderi intelectuale ce fac mintea omului
capabilă de a urma normele ce o duc la realizarea scopului ci: găsirea adevărului, Tot
ce împedecă mintea, tot ce o îndepărtează dela
găsirea adevărului obiectiv, sînt lanţuri ale inteligenţei, de cari educaţia trebue să o elibereze, spre
a-l da putinţa funcţiei ei normale.
Libertatea voinţei o dă educaţia morală,
după-cum cîștigarea libertăţii inteligenţei o dă instrucția și educația intelectuală.
Am dezvoltat aceste vederi în studiul citat mai
înainte 1), Ne mărginim aci numai a spune că, pentru educaţia voinței, LockE indică mijlocul practic
de a întări pe om față cu durerea și de a-l face
capabil să se dispenseze de anumite plăceri. Aceasta
alcătuește, însă, tocmat virtutea personală numită
prudența,

în înțelesul

general al cuvîntului,

cu cele

doă feluri de manifestări ale er: curajul și cum- pătarea, şi anume: cura jul ca putință de a rezista la dureri, iar cumpătarea ca putință de a
renunța la plăceri.
1 Ideile pedagogice

ale lu?Y Yohu

Locte.
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LoCkE vorbește şi de curajul
de a rezista la dureri ce ating
omului. Consideră deci chestia
punctele de vedere; şi sfaturile
privință ar merita și azi să fie

MODERNE,

moral, de puterea
existența morală a
aproape din toate
ce le dă în această
reținute.

Caracteristic pentru principiile ce conduc pe 1OCKE

în educația morală, e insistența ce o pune pentru
ciștigarea bunelor maniere: politeţa. Aceasta o
reduce la dispoziția de a nu jigni pe nedrept și
fără folos pe om, a respecta ființa omenească.
IL.
Cum condiționează Locke educarea inteligenței?
Cum se poate obţine libertatea intelectuală?
Pentru

aceasta

trebue

să

ştim

cam

ce

piedici

se

opun la funcția normală a inteligenţei. Piedicele ar
fi în număr de cinci, după cum rezultă din diferitele lui scrieri:
.
1) Lipsa de cunoștințe suficiente, în
genere, lacune de cunoștințe, îgroranza totală
ori parțială, sai chiar o ştiinţă unilaterală.
Incontestabil, dacă n'ai datele privitoare la oglindirea naturii lucrurilor, poți cădea în erori de fapt
vorbind de ele, și inteligenţa nu e pusă în condiţii
de a funcţiona normal, chiar dacă puterile ei ar fi
orcit de

dezvoltate.

i

A

2) Lipsa de claritate şi precizie în noțiunile căpătate, superficialitatea. Nu
e |
destul să avem un cadru enciclopedic, cu tot
ce se
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poate cunoaște despre om şi lume, dar 'acest tot. să
fie alcătuit din noțiuni clare și precise; căci, dacă
vom ști de toate în mod confuz și vag,: inteligenţa
poate greşi, stabilind între idei raporturi nepotrivite
cu raporturile reale ale lucrurilor corespunzătoare.

3) Lipsa de sagacitate

și de exerciții

in căutarea și aranjarea noţiunilor intermediare, spre a ajunge la stabilirea
raporturilor

exacte

întreidel

și lucruri.

Altă piedică evidentă la găsirea adevărului, .- căci
noţiunile, ori-cît de multe și de precise, dacă nu. se
pun în raporturi unele 'cu altele, mintea nu poate
ajunge la afirmarea de adevăruri, căci adevărul stă
în raporturi exacte

între noțiuni, în raporturi „con-

forme,cu ale lucrurilor corespunzătoare din. natură.
Și, natural, dacă mintea e lipsită de ceea-ce Locke
numește sagacitas, de aceea forță dinamică ce
pune în circulație și leagă noțiunile, nu se pot
stabili raporturi între idei şi lucruri, deci nu se:
pot

găsi

adevăruri.

4) Intirzierea

saii grabadeatragecon-

cluzii din datele exacte ale cunoștinței.
Iar o cauză de greşeli. Datele pozitive ale cunoștinței,
prin ele însele, pot fi de valoare ; dar dacă mintea.
se grăbeşte să tragă concluzii ce nu sînt coprinse
în ele, sai dacă nu trage nici. o concluzie, iarășt
nu se poate ajunge la adevăr. Cele doă condiţii din
urmă, fac pe roca să caute mijloacele de perfecţionare a raționamentului.
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5) Prejudiţiile sat criteriile falșe de
adevăr, ce se pot ciștiga din copilărie, duc de
asemenea mintea la concluzii greșite.
II.

Ciştigul pozitiv, scos

din aceste

fi în rezumat, constatarea că:
Pentru înlăturarea primelor cauze

considerații, ar
de

erori,

da-

torite neştiinţei, remediul ar fi cultura generală;
pentru înlăturarea celei a doa cauze de erori remediul: determinarea și lămurirea noțiunilor prin

metode

didactice;

pentru îndepărtarea cauzei

a treia și a patra: dezvoltarea și disciplinarea
facultăţii de a judeca și raționa prin exercițig
condus după normele logice ; în fine, pentru
întăturarea erorilor cauzate de prejudiții ori criterii
falșe :
deprinderea inteligenței cu criteriul Sigur
şi exact
al adevărului,
Nu găsiţi în aceste propoziţii pozi
tive aproape coprinsul întreg al didacticei cu
discuţia chestiilor ei
celor mai de samă? Cu alte vorb
e, se vede formulată problema esenţială a prog
ramei: ce trebue să
se ştie? ce cunoștințe sînt
necesare, pentru ca instrucția

să fie generală? Apoi se schițeaz
ă și metodologia, se propun mijloace pent
ru dobindirea ade-

văratelor noţiuni clare, precise,
adecuate Ja lucruri,
precum și pentru exercițiul
facultăţilor mintale.
A
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In problema programei, J. LOCEE se ocupă și de
succesiunea ştiinţelor, de ordinea în care trebue să
se dea cunoştinţele. Sistematizind toate ştiinţele, le
reduce la trei categorii: 1) Ştiinţe despre natura
lucrurilor în genere, fie de ordin material, fie de
ordin moral, saă științele pozitive, înțelegind prin
acestea nu numai științele naturale, așa zise exacte,
ci științele de fapte în genere. 2) Ştiinţe ce se o-

cupă cu acțiunile

omenești.

3) Științe ce au

de scop cunoaşterea mijloacelor necesare
pentru dobindirea şi comunicarea acelor cu-

noștințe.

|

Ştiinţa, care se raportează la prima clasă de idei,
se cheamă teoretică saii speculativă ((evst41])); aceea
care se raportează

la a doa clasă, se cheamă

prac-

tică sai morală - (zpazrr(j), şi a treia: simbolică
(3ru:w:!24), coprinzind retorica și logica.
Ce

avem,

prin

urmare,

de

dat

elevului,

fie ca

cunoștințe, fie ca dexterități, sar putea reduce la
aceste trei categorii. Programul de studii al lui LOCEE
cuprinde și tratează: dintre ele pe următoarele:
Geografia, cronologia, astronomia, filosofia natu-

zel sai fizica în sens larg, adică știința despre corpuri și „spirite“; .
Morala, dreptul civil, legile țăriă, istoria, teologia
Si
şi religia;

Limbile, vetorica, logica,

stilistica;

Scrierea, cetirea, stenografia, muzica, scrima, Înntofatul, călăria, grădinăria, agricultura...
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AA
Numai
de

din simpla

studiă

nu

ne

enumerare

putem

însă

a acestor

face

o idee

obiecte
determi-

nată de spiritul care trebue, după rocke, să dom- .

nească în tot învățămîntul. Ca să ajungem aci, să
căutăm a restabili, pe-lingă acest program calitativ şi.pe cel cantitativ, adică să cercetăm: în
ce proporție

și în ce

LOCEE să

dea

se

studii? Căruia

raporturi

fie-care

dintre

ele

din

de

măsură

aceste

saii cărei

voiește

obiecte

de

categorii de

studii dă el precădere? pe care din ele pune
centrul de greutate al învățămîntului? In legătură cu această chestie: după ce principii - hotărăște el scara valorilor relative a obiectelor
de
studii? Și în sfirșit, în ce ordine crede că trebue
să se dea aceste cunoștințe?
“Viaţa

noastră

e scurtă,

gini. «Și de aceea,

puterile

zice Locie, cred

nu-s

fără

mar-

că timpul și

munca acordată propășirii serioase trebue
să fie
întrebuințate la lucrurile cele mai folositoare
și cu
urmări mai însemnate» 1),
Ceea-ce trebue să se ştie, mal întii de
toate, clasa
de cunoştinţe cea mai principală este,
după Locke,
aceea de 'care avem neapărată nevoi
e, spre a ne
asigura fericirea eternă » anume: teol
ogia saii regia naturală, și moral
”
——

1) On

——

educe.

Ş 197,

198,

94.
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Teologia, <conţinind cunoștința despre Dumnezeii și creaturile lui, datoria noastră către el și către
oameni și o vedere despre starea noastră prezentă
către
rarea
diul
Şi

cunoștință

ori-ce

şi viitoare, rezumează

îndreptată

adevăratul ei scop, adică mărirea și venecreatorului și fericirea omenirii. Acesta e stunobil, care e datoria fie-cărul om.>'1)
«moralitatea este știința și ocupația

de căpetenie

a omenirii

această misiune,

de

pre:

genere,

în

cum diferitele arte (tehnica), referitoare la părți
deosebite din natură, sînt chemarea şi talentul privat
al oamenilor luaţi individual, pentru folosul obștesc
al vieții omeneşti și pentru trebuințele lor proprii
“în astă lume». Natura însăși ne-a destinat pentru
pentru

ne-a înzestrat

oare-ce

mai bo-

aceste ocupaţii cu facultăţi în o proporție
gată decît pentru cele-lalte ocupații.
al
După raportul etern dintre sufletul nemuritor
în
imediat
vine
raport
ce
omului şi Dumnezeii,
Scara

Negreșit

valorilor?

om

om saii dintre
LOCKE,

foarte

şi

consecvent

imediat după înțelepciune
sociale

acela

societate.
cu

principiul

și virtute,

sai interhumane

om

dintre

și

De

aceea

lui,

pune,

cunoștințele

şi cere ca ideile re-

feritoare la acest domenii să aibă precădere, să fie

tratate și limurite mai mult decit toate celelalte
cari alcătuesc
privință,

pentru

:) Conduct
,

«globul

intelectual».

învățămînt :

of

underst.

$ 23.

EI cere, în astă
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cărților ca De officiis a lui CICEROS,
a se aprofunda principiile şi precep-

tele virtuţii și a se da

astfel

vieţii

reguli

de ac-

ţiune 1).
2. Instrucţiuni despre dreptul natural al omului,
despre originea şi fundamentele societății, afacerile și relaţiile naţiunilor civilizate în genere.
3. Cunoştinţa legilor țării respective, o privire în
constituția și administrația el.
4. Istoria, și anume mai ales în legătură cu aceste

legi;

altfel

declară

că

și bună numai să ascundă
unei erudiţii goale 2).

istoria e nefolositoare

ignoranţa

sub

mantaua

5. Limba maternă, a.cărei importanță, de altmin-

teri, e de o potrivă cu a celor de mai sus și întrece
pe a celor următoare.
6. Limbi

străine.

V.
După cunoştinţele relative la rapor
turile sociale,
ar urma, negreșit, în scara valorilor,
acelea de cari

avem nevoie în cariera noastră speci
ală. Și, în cele
din urmă, din toate celelalte cîte
ceva, adecă o
privire

generală

1) On
2) Th.

360—362
LOCKE

asupra

' «globului

intelectual»,

și

educe. $ 185.
on educ, Ş- 187. — rox
nouaxe op citat vol. I, pag:
saă

<Fssay

Lon» rise op cit, pag. 91 — 94,
lucrarea lui
on stu
d3>
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anume în grad diferit de dezvoltare şi preciziune,
după cazul particular. Asupra acestui punct hotărăște caracterul special și trebuințele anumite ale
vocației particulare.
LOCKE pune, așa dar, în pedagogia sa, punctul
de greutate al studiilor în așa zisele şștinţe noologice și anume în cele morale și sociale.
„Dacă totuşi vrem să-l numărăm între pedagogii
” realiști, trebue să facem atunci observaţia foarte
importantă, că realismul lui nu se raportează
la ştiinţele naturale şi la matematică.
Şi dacă, pe de altă parte, voim să-l numărăm
între partizanii culturii formale și clasice, de oarece vorbeşte

așa de

des de

formarea

inimii, minţii,

voinții.și se manifestă pe faţă în contra îndopării
cu multe cunoştinţe speciale, și aici trebue să facem o notiță esplicătoare, arătindu- se că clasicismul lui nu este defel estetic antic. Cu un cuvint
el este, întrebuințind un termen noii şi mai potrivit, social-umanist.
Importanța pe care LOCKE O pune pe cunoştinţa
poate suficient peno noă formulare mai

legilor patriei, deşi formulată
tru timpul săi, are nevoie de

largă, Legile sînt necesare nu numai «dela judecători
pină la oameni de stat>, ci pentru taţi cetăţenii.
Căci un cetățean,

adică

un

membru

conștient

al unei societăți omenești stabilite pe legi, al unui
stat, care să nu aibă o ideie corespunzătoare despre

legile

dominante

ale

acelei

societăți,

drepturile și datoriile lui, e o absurditate.

despre
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VI,
- In ce priveşte chestia: cîte şi ce limbi străine
sint de învățat? răspunsul, în sensul lui ocke, e următorul: atitea şi acele limbi străine, cîte.și cari
sînt necesare pentru cariera particulară, la care e
destinat copilul. In cazul lui special, recomandă

limba franceză și latină; respinge însă limba greacă 1).
Dar,

plecînd dela acelaș principii, respinge

și lati-

neasca pentru aceia cari se destină nu profesiunilor
înalte, adică cirmuitoare, ci negoțului, industriei,
agriculturii ; şi, pe

pentru

de altă

parte, cere şi greceasca,

aceia cari vor să se dea la cariere erudite.

Astfel dar, chestia nu se poate tra nșa
și deopotrivă

și popoarele.

timpurile

Din

în abstracte

de valabil pentru toți oamenii, toate

acelaş principii rezultă și metoda

şi predării

limbilor în genere.

Aceasta

învățării

atîrnă de

scopul pentru care se învață limbile. In această
privință LockE împarte oamenii în trei. categori
i:

1. Oamenii cari învață limbile fără
utiliza altfel decit în relaţiile obișnuite
și pentru comunicarea gîndurilor în
zilele.—<Şi pentru acest scop, calea
învăța o limbă prin conversaţie

servă

îndestul

mail expeditiv
RR ă,
3) On

educe.

de

bine,

dar

e de

intenţia de ale
din societate
viața de toate
primitivă de a.
nu numai că

preferit,

mai potrivită și naturală,
Aa
$ 94.—

Conducz

ofundersi.

ca cea .
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cea mai mare
2. «Sint alții, cari își îndeplinesc
prin cuvint și
parte din treburile lor pe lume
trebue să fie pregăprin condeiii» Și aceştia
gindirile lor mai
ti, făcuţi destoinici să-şi exprime
asupra spirirnic
cu înlesnire și cu efect mai pute
scop gramatica
tului altora. Și pentru acest
gramatica propriei
este necesară: dar numâăi
aceia cari vor
lor limbi și anume numai pentru
iva limbagiul şi a-și
să-și dea osteneala de a-şi cult
se atinge astfel şi
perfecționa stilul. Prin aceasta
chestia retoricel și a stilisticei.
fel de oameni cari se
3. «Mal este un al treilea
limbi străine moarte,
indeletnicesc cu doă sai trei

iului lor și un punct
își fac din ele preocupaţia stud
întrebuințare.»
de onoare din dibacea lor
ar trebui, după LOCKE,
tia,
Aceştia, dar numai aceş
a limbii latinești și
să înveţe cu îngrijire gramatic
aceste limbi numai ca
greceşti. Ceilalţi cari învață
ceti în ele şi să se facă
să le înțeleagă, ca să poată
mal ușor și mal sigur
ințeleşi, izbutesc la aceasta
după metoda primei
uz; 1) saii, cind

categorii,

aceasta

prin lectură. 2) Obiectul

nu

prin

€ posibil,

convorbire
în

convorbirii şi al

MONTAIGSE (Es sais,
1) După-cum povesteşte
e.

latineşt
XXV, către sfirşit) că a învăţat
2) On educe. Ş. 163, 165, 167.

orce

și

caz,

lecturii,
Liv. |, cap.
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atit în limbele moderne cît şi chiar în cele moarte,
trebue să fie luat alternativ din o ştiinţă sai din

alta, comunicind

cunoștințe

despre

tot

felul de

lucruri cari aparţin percepției sensibile, ca atracție excitantă pentru spirit.) La început, LOCKE
povăţuește să se scrie traducerea vorbă cu vorbă

dedesuptul

că metoda
cît acea

rîndului corespunzător latinesc. Şi fiind-

prin lectură e ceva mai

prin

vorbire,

ea

va avea

imperfectă de

nevoie

de

citeva,

deși puţine, cunoștințe gramaticale preliminare,
precum învățarea pe de rost a conjugării
verbelor şi -.
a declinării substantivelor și pronumel
or. 2). Aceasta este însă și ultima conce
sie pe care
LOCKE o face în această privință grama
ticei, de
oare-ce principiul și regula este, că
«limbile se învaţă prin rutină, deprindere și memo
rie.» Chiar

aceia cari se destină studiului
critic al unei limbi,
ar trebui să înceapă mai întii
pe această cale simplă, ușoară, naturală, și numai după
-ce posedă limba

în mod oare:cum mecanic, să
treacă la gramatica
ei, și anume aceasta ca introducer
e la retorică. 3)
<Unde retorica nu e necesară
, gramatica se poate
dispensa.»
1) Oa

educe,

$ 166,

169,

2) AscuaAm, în Anglia înai
nte de
MA RSAIS, după Locke (în Afezro Locke, și în Franța nude razsounce pour
apprendre la Ia ugue
latiu e 1782) propune acei
ași
metodă.
3)

On

edu

c. $ 168.
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EI respinge cu totul obiceiul de a se face compoziţii latinești de către toți cari învaţă latinește.
Dacă n'avem intențiunea de a face din elevi scriitori și oratorl latini, compoziţiile latinești nu aii
denici un scop. Dacă se crede că prin aceasta ei
a
aceast
vin mal dibaci în mînuirea limbii materne,
se ae o greșeală, căci spiritul limbilor vechi nu
așa
ne,
moder
or
limbel
al
seamănă deloc cu acel
a
înaint
a
ează
încît a fi perfect în: acelea însemn
en”
stil
foarte puţin în dibăcia de a scrie întrun
i
glezesc curat. 1)
către
anume
urmă,
din
ţinta
Adevărata cale către
scrise,
minuirea și stăpînirea liinbiimaterne

tă
sînt mai degrabă compoziţiile făcute în aceas

cu insistență
limbă. cocăe recomandă prin urmare
elevii din a
exerciții stilistice, bine înțeles pentru

doa categorie. Trebue
narativ

şi apol

să se

la
treacă

asupra căruia trebuesă se
cauza marei lui importanţe

In aceasta trebue să ne

stilul

cu

înceapă

să se

cel epistolar,

insiste mat mult din
pentru relaţii în viaţă.

după

luăm

modelele ce-

cțiunea
lebre ale acelora cari sai distins prin perfe
stilului.
Compozițiile

stoinicie

în

dai,

stil,

ce

anume

e drept,

gindirilor, dar numai în
și dibăcia de a se exprima

.

1) On educe. $ 172.

o înlesnire

în exprimarea

și de-

scrisă

a

aceasta. Nu dai
oral în mod clar;
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frumos, elegant și convingător. Pentru acest scop
trebue să se organizeze alte exerciții corespunzătoare,

exerciții

de

urmare, metoda

vorbire.

după

LOCKE critică, prin

care elevii sînt

orientați în

elocvenţă prin faptul că li se pune în mînă un
manual de retorică, pe care ai să-l înveţe pe din

afară, «ca și cum numirile figurilor, cari ai înfrumusețat discursurile acelora ce pricepeai arta vorbirii, ar constitui adevărata artă și dibăcie de-a
vorbi bine. Aceasta, ca şi celelalte lucruri de practică, se învaţă nu prin puține ori multe reguli date,
ci prin exerciţiu şi aplicație, supunîndu-ne
regulelor

bune,

sai

mat

se ciştigă deprinderi

bine.>

bine

modelelor,

şi înlesnirea

de a

pînă 'ce

le face

Modul cum se deprind tinerit a vorbi din

improvizație este: «Să se pună tinerilor
chestii
raționale şi potrivite cu virsta și capacitatea
lor, şi
relative

la subiecte

nu

cu

totul

necunoscute

lor,

“nici afară din experiența lor 1), și asupra
acestora
ei trebue să vorbească eztempore sai
după o scurtă
meditaţie, fără a nota nimic.»
VII.
Se

impută

adesea

o ideie de puterea
RR
i
1) um
Cum
omnia

este bunăoară

viucit

amor

sai

lut LOCKE

că n'ar fi avind nici

formală a studiului limbilor făcu
t

profunda maximă amintită de el:
dicet în dello dis Beccare.

7 oa
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prin gramatică,şi că de aceia ar fi recomandînd
el numai metoda. descrisă mai sus, o metodă mai
mult mecanică. Pentru ca obiecţiunea să aibă însă
temeiii, trebue să se dovedească mai întiîiii: 1) că,
deși admițind că scopul învăţării limbilor în genere e cel indicat de LocEE, totuşi metoda întrebuințată de dinsul nu

duce.la scop;

2) sai că sco-

pul însuși este altul, spre exemplu formarea judecăţii, şi că acest al doilea scop prin nimic altceva
nu se poate atinge mai bine şi mai ușor decit numai prin metoda gramaticală a învățării - limbilor.

Incă o obiecţie ar mai fi posibilă în contra metoadei propuse

de LocăE:

anume că în organizarea

actuală a învățămîntului public n'ar fi poate aplicabilă. Insă organizările școlilor și metoadele învățămintului sînt numai mijloace pentru un scop,
nu sint scopul însuși. Cind o metoadă de învăţămint, care singură poate realiza un scop didactic
recunoscut ca preţios, nu se poate adapta la o organizare existentă, atunci această organizație împiedică realizarea
în educaţie,

și

scopului

deci

recunoscut

valoarea

ei

Prin urmare, nici această obiecţie

ca

ca
mijloc

preţios
scade.

n'are o valoare

necondiționată.

VIII.

Paralel cu dexterităţile enumerate pînă aici, merge,
mină în mină, însuşirea cunoștințelor reale.
20
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1. O orientare în spaţii şi în timp asupra universului: geografia şi cronologia ; apoi astronomia
și cunoașterea planetelor pe baza sistemului Kopernican. Ca mijloace auxiliare pentru aceasta:
hărţi și glob.
2. Alternînd cu geografia şi astronomia, științele
lor auxiliare: aritpzetica și geometria.

3. Istoria (mai mult cea externă).
4. Un sistem de morală practică, cum se găseşte
în De officiis a lui ciceno și în «De o/ficiis hominis ei civis» de PUFFENDORE. Relativ la aceasta găsim sub titlul: «Despre modul de a învăța filosofia
morală> următoarele observaţii în scrierile filosofice

mai dela început ale lui LockE:

|

«întîi, prin poveţe, legi, precepte..,
«al doilea, prin proverbe şi maxime,
<al treilea, prin parabole, exemple, etc. 1)
Mai cu seamă ar trebui să se propună elevului
cazuri concrete de morală și să i se ceară părerea

asupra

lor,

căci . prin

aceasta

el

va

înțelege

mai

bine bazele și limitele convenienţei și ale justiţiei,
şi va avea o impresie mai vie și mai puternică

despre ceea-ce trebue să facă. 2)
5. Dreptul natural,

1) rox nounse.
cf.

he

după-cum

Life

.
se găsește

of Î. Loc e, vol.

în «De
1, pag. 71

On educ., $ s2.
2) On educ. 3 9%.—Tot așa recom
andă kaxr în 1/e ahysit der Sitteu. «Flische A/ethodend
ehi e.»
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«jure bellj et pacis» a LUĂ GROTIOS și în «De jure
naturali et gentium» a lui PUFEENDORE,
6. Elemente despre constituția şi administrația

patriei şi apoi din noii istoria în legătură cu acestea.
7. Fibsofia naturală, adică «cunoştinţe despre
principiile,: proprietăţile

-şi acțiunile lucrurilor, după

cum sint în ele înse-le»> 1).
Aceasta se va lăsa la sfîrșit ca încheere a “studiului, căci nu este o ştiinţă proprii zisă și se învață
nu doar ca să avem o cunoștință sigură despre natura în sine a lucrurilor şi a lumii, ci ca să cîştigăm o idee despre diferitele ipoteze mai importate,

pe cari spiritul omenesc
gerea lor şi dintre

le-a făcut

pentru

înțele-

cari LockE mărturisește că simte .

inclinare către ipoteza <corpusculară,> ceea-ce de
altminteri a arătat în deajuns în Essay.
Filosofia naturii se imparte, însă, după

LOCEE,

în

doă: una coprinzind spiritul, cu natura și calitățile
Iul, și a doa corpurile. Şi el afirmă că știința despre spirit trebue să aibă precădere asupra studiului materiei și al corpurilor..
De oare-ce această afirmare poate să dea ușor
naștere la neinţelegeri, după-cum a şi dat, provocind discuţii și controverse, vom considera-o mai

de aproape.

Argumentele, pe cariîși sprijină Lockeafirmația,
sînt:
ÎN

iei

1) Asupra tuturor acestor puncte

On educ, $ 178—190,

să se vază mai ales
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şi aproape

se

ocupă

cu "materia

neîntrerupt,

bile. Prin urmare

MODERXE.

prin

ideile relative

Zolezs

impresiile

la

dînsa

H0-

senzi-

nu

vor

lipsi nici-odată, ba încă mulțimea lor va fi aşa de
mare, în cît vor

ocupa cu

totul spiritul, pe-cind

celelalte, ideile, ca să zicem așa, mai puțin materiale,

mai abstracte şi cugetările vor fi aruncate în planul din urmă, așa că ajungem să credem în cele
din urmă că în rerum natura nici nu există altfel

de lucruri decît materiale,

De

aceia trebue să se

vorbească cu, insistenţă și despre lucrurile nemateriale, ba încă să se înceapă cu ele. Trebuie să

se facă aceasta.

|

|

2) al doilea fiind-că noţiunile clare despre natură, funcțiunile și proprietățile spiritelor «vor fi
o bună preparaţie pentru studiul corpurilor»,
ba

încă

pentru-că

fără

dinsele

fenomenele

mate-

riel rămîn
. neînțelese: s. e. «citez numai casul comun al gravitaţiei, care crez, zice LOCKE, că e
imposibil de explicat prin
a materiei, sa prin ori-ce

vre-o acţiune naturală
altă lege a mișcării, ci

numai prin voința pozitivă a unei fiinţe superioare
care le-a dispus astfel».
|
i
IX.

Ce înţelege Locke prin «doctrina despre spirite»?

Judecind după primul argument, înțelege
probabil
psihologia; după al doilea, teologia. Teolo
gia însă, în

acest înțeles,ar trebui să preceadă chiar psihologia,
după Lock, căci și cele mai simple tenomene și
legi psihice ar trebui reduse la voința lui Dumnezeii
spre a fi explicate. Se gindește
dar aci numai la
teologie, curat şi simplu? O nedumerire se naște
mai întiiii din faptul că teologia, după dinsul, este
o știință sigură, demonstrativă. Deci, ca atare, nu
poate să facă parte din filosofia naturii, care nu
este de-loc știință.
Dar, deosebit de asta, găsim la el, în aceiași legătură de idei, următorul pasaj: <De oare-ce descoperirile cele mai

clare și mai largi ce avem

de-

spre spirite, afară de Dumnezeii și de sufletele
noastre, ne vin din cer prin revelaţie, crez că informaţia ce trebue să aibă tinerii despre dinsele
trebue să fie luată tot din revelație. Pentru acest
scop conchid că ar fi bine dacă s'ar face pentru

copilo bună istorie a bibliei spre a fi citită.»

Desigur la această din urmă însemnare se gîndia ROCSSEAU, cînd zicea: «LOCKE veut qu'on commence
par I'Ctude des esprits et qu'on passe ă celle des

Corps, Cette mdthode est celle de la superstition, des
Prijuges, de Perreur.» 1)
In contra acestui pericol, însă, Locke luase cu
prevedere toate precauţiile. El interzice în mod
expres a se vorbi copiilor despre alte spirite decit numat despre Dumnezeii. 2)
—_—

') Emi le—Liv, IV,

') On educe, ş 137, 171.
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Numai tinerilor trebue să |i se dea o idee despre
dînsele, și anume în scopul unei pregătiri și desvoltări filosofice. Cu ce folos, însă, nu se poate
vedea.
Noţiunea explicării, concepută greşit, duce pe
LOCKE la astfel de afirmări. Fără îndoială, faptele
fizice ca gravitația, psihice ca memoria, par neinteligibile și neexplicabile, fiindcă nu sînt reductibile la alte fenomene și legi mai generale și mai
cunoscute. Dar tocmai din această cauză ele pot fi
privite ca fapte ultime, ca datele cele mai sigure
ale

experienţei,

la

cari se poate

reduce

mulțimea

celorlalte fenomene. Regressus esplicării nu poate fi
împins la infinit. Ceva ultim trebue'să existe. Şi
este o întrebare, dacă facem un pas mai departe
în explicarea naturii, cînd identificăm acest «ultim»
cu voinţa lui D-zeă, înloc să rămînem curat și
simplu la ultimele fapte mai generale ale experienţei,
Intr'un singur caz poate fi justificată succesiunea
metodologică preconizată aci de LockE: anume cînd

prin «doctrina despre
știința despre propriul

spirite» se înţelege numa!
nostru spirit, cunoștința cri-

tică despre legile psihologice și despre legile
gin-

dirii în genere. Dar
aceasta,

în legătură

LockE pare

cu

ideile

minteri el este întemeetorul
oarece a cerut
a ne

încerca să

cu

clară

desi

de

alt-

teoriei cunoștinței, de

hotărire

deslegăm

că nu s'a gindit la

expuse,

ca, mai înainte de

problemele

naturii și ale

metafizicei, «să cercetăm mai întîi facultățile

noa-

PRELEGEREA

PEDAGOGIA

XVIII.

LUI

JOHN

LOCKE.

314

stre„» El a fost cel dintiiii care, pe baza metodei
sale psihologice critice, a încercat «să studieze si-.
guranţa primitivă și întinderea cunoștinței omenești, *
precum și temeiurile şi gradele credinței, părerii,
aprobări» ; deci, prin întreaga direcţie a spiritului
săii, era cit se poate

de aproape de concepția

cea

văzut-o şi n'a formulat-o.

justă, pe care totuşi n'a
X.
Ne mai rămîne

de cercetat încă o chestiune, care

va fi cea din urmă: unde trebue să se facă educația? Unde şi de către cine trebue să se realizeze
condiţiile arătate pînă aci, pentru atingerea scopului

educației?
Locke este un partizan declarat al educaţiei în
familie şi respinge educaţia publică prin şcoală,
pe cuvinte cari nu se potrivesc numai pentru cazul
particular al educaţiei

ci pe argumente

unui

om nobil

saii de

mai generale, deduse

rang,

din chiar

scopul educaţiei.

Vom culege dar avantajele și dezavantajele am-.
belor sisteme de educaţie, așa cum le găsim în
LOCKE,

—

1) Ca foloase găsește: 2)

îndrăzneală,
a) școala dă cunoaşterea oamenilor,

încrederea în sine, puterea
1) On

educ.

$ 70.

de a sta pe

propriile
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și tăria;

a îmbărbăta

dă ştiinţa,

și

la lucru și a în-

treține progresul, marele instrument: emulația.
" 6) familia, casa, dă virtutea, nevinovăția și

modestia,

2) Neajunsuri :
|
4) școala aduce cu sine viţii, “sălbăticie, obrăznicie, rea creștere, înșelătorie, violență, poftă
de

ceartă,

minciună.

|

d) familia învaţă orgoliul, dă neștiința și stingăcia în raport cu lumea.
In ce privește valoarea foloaselor irebue să
spunem că virtutea, pe. care o produce familia, e

mal grei de dobindit decit cunoştinţa lumii și
știința

în genere,

și că, în genere,

bunele

calități,

pe care le mijlocește şcoala, aii valoare numai
ca
mijloace în serviciul virtuţii. Pe de altă parte,
comParind neajunsurile, găsim. că stîngăcia
și necunoașterea de lume, greșeli imputate educației
private, nu sînt consecințele necesare ale . creşterii

acasă;

şi

chiar

bile; pe-cind

dacă

viţiul

toate.

Dacă

aceste

doă

ar

fi,

nu

sînt

rele

incura-

este cel mat periculos răi din
premise

sint

stabilite,

că: 1) ceea-ce dă şcoala are o valoare

nată și

anume

condiţio-

neinsemnată, pe-cînd relele ce aduc
e ai o
greutate excepţional de mare; și 2)
că din contra,
relele
pe

cari

le dă

familia

sînt

pe-cînd binele ce-l aduce are

mici și trecătoare,

o valoare absolută,
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— atunci, desigur, e justă concluzia: cît se poate mai

multă educaţie în familie (chiar toată), cît se poate
mai puţină (chiar de-loc) în școală.

Dar pe-cînd apreciarea rezultatelor educaţiei din
şcoală— care totuși trece cu vederea cîte-va părți
luminoase— se. bazează orf-şi-cum pe o stare de
fapt a acestei instituţii, descrierea rezultatelor educaţiei din familie presupune din contra o stare

ideală.

Să notăm

proprie a lui

o mărturisire

10căg: «mărturisesc, zice. el, că de aici ar urma ca
împrejurul copiilor

să nu

fie decit

oameni

destoi-

nici, Dacă în lume se întîmplă altfel, nam
ce face.»
De sigur! Dar tocmai

în

realitate

altfel, şi trebue sai să comparăm

se

întîmplă

cazuri ideale

păși deoparte şi de alta— cari desigur vor
tresai
—
ecte
perf
și
rea deopotrivă de frumoase

bue să avem în vedere și de o parte

şi de alta

stări reale, spre a le judeca şi aprecia.
al faȘi în ce priveşte meritul de fapt și real

însuși
miliilor în educaţie, s'ascultăm tot pe LOCKE
el
zice
vorbind despre aceasta. «Dacă ne uităm,

«în mod

introductiv, la

felul obişnuit de

educa-

.
«ţie al copiilor, am avea dreptate să ne mirăm..

|
«că mal rămîn citeva urme de virtute.»
aibă
să
1. Copilul e învățat să lovească, trebue

toate lucrurile pe cară le cere plingind și care-i plac.
Astfel părinţii, făcindu-i

de

mici

capriţioși

și nă-

zuroși, conrup principiile naturii în copil, și apoi
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amărăciune

în apa al

cărei izvor tot el l-ai otrăvit. 1)
2. Acoperirea corpului, care se face pentru pudoare și pentru apărarea de intemperii, capătă, din
cauza nebuniei şi vițiului părinților, o altă întrebuinţare și se recomandă copiilor pentru alte
scopuri.

Devine

laţie. 2)
3. Minciuna
se deosibesc

obiect

de

vanitate

și de emu-

și subterfugiile și scuzele
foarte

puțin

de

șirete, cari

minciună,

se pun de

părinți în gura copiilor, şi aceștia sînt învățați să le
debiteze, cînd folosește părinţilor.
4. Necumpătarea

în

mîncare

și băutură

li se dă

copiilor ca învăţătură pe toate căile de către părinţi. <A mînca și a bea se consideră aşa de mult
ca cea mai însemnată afacere şi ca fericirea vieţii,
încit se crede că se oropsesc copiii, cînd nu
iaii și
dinşii parte la aceasta.» Și chiar cînd copiii
ai fericirea de a fi ținuți departe de chefurile
părinţilor
şi îngrijiţi după o dietă simplă şi
cuviincioasă, totuși anevoie

pot

fi scutiți de contagiunea

care

vtninează sufletul. <Aș dori să mi se spună, înzice
în

sfirșit LOCKE, ce

viții nu

aduc

cu

dînşii

și nu

sădesc în sufletele copiilor părinții
și educatorii, de
inaată ce copiii devin susceptibili
de a primi influența lor?»
—
1) On educe. Ş 35.
*) Idem,

:

LOCKE.
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Jată priveliștea educaţiei din familie după

în-
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părerea

că

părinții

vor îngriji de copiii lor mal bine, fiindcă îl iubesc

<Părin-

mal mult, nu e împărtăşită de J0iN LOCKE.
ţii, pe cari natura i-a înzestrat. în mod

înțelept cu

iubirea pentru copii, sint foarte bine in stare de
a-i resfăța. EI își iubesc copiii şi aceasta este datoria lor ; dar adesea iubesc şi defectele lor» 1).
Şi în sfirșit, chiar dacă părinţii ar fi înţelepţi, tot
stă în calea educaţiei din familie o mare pedică,
pe care Locke nu știe dacă și cum se poate evita:
oamenii de servicii, servitorii. Aceștia strică
tot ce va mai fi rămas din întimplare nestricat de
părinți. Dai exemple rele, slăbesc autoritatea părinților și în genere a educatorului de familie, infă în sufletul copilului tot felul de idei și închipuiri despre spirite, strigoi, stafil și alte lucruri, cari

sperie imaginaţia copilului, etc. 2).
| De altfel voce nu face din

ție publice o dogmă

respingerea

educa-

absolută 3). Nu, ci își pă-

ei seastă rezervă față cu dinsa, pină cînd se
ă, în care să fie posibil profesorului

ă cserue

cierele

de masi cra

copiilor

și să arate

tot așa

cte și pentru formarea virtuților

și

O

') On educe $ 34,

J a n educ. Ş 59, 68, 69, 107, 138.
)

Structi,

După-cur face nousseau s. e. în Fmsze
:

,

liv. |. eLin-

est plus el ne peul plus exister.» « este
ie domestigue
eufin pageducation
ou celle de
la nature.»
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cîștigarea unei bune creşteri, ca și pentru instruirea lor în studiul limbelor moarte 1).
„ŞI,

negreșit, pînă atunci și critica lui are perfectă

dreptate. Dacă idealul nu se poate realiza încă,
de sigur cauza este: prea marea mulțime de școlari încredințată profesorului și împrejurarea că
elevii nu stai numai sub supravegherea și influența
profesorului. Dar prin aceasta S'a : şi indicat, în
parte, direcția în care trebuie căutată o ameliorare
a sistemului de educație publică. Și pentru îndreptățirea unei astfel de reforme nu lipsesc de fel
argumente în scrierile politice ale lui LockE.

In definitiv, dar, Locke înclină către educaţia în

familie; de aceasta se și ocupă el și sfaturile lui

sînt date unui educator ce ar creşte un copil
pentru cariera

de nobil.

XI.
Revin

la observația

se ocupă în special de

făcută

la început

educaţia

că LOCKE

nobililor,

și
se exprimă cîteodată așa ca
şi cum scopul educaţiei ar fi de a face cavaleri,
Această concluziea
fost
reţinută de unir, ce ati Susținut

că

scopul educației după rocxe e cava
lerul.
E drept că educația complect
ă a unui om concret
constă nu numai în formarea
aptitudinilor generale
PI
II
3)

On

educe.

Ş 70.
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omenești, nu numai în disciplinarea inteligenţei
şi voinței după anumite norme, ci în aplicarea
acestor forțe şi aptitudini generale la îndeplinirea
unei anumite meniri speciale în viața socială. Deci
pelîngă cultura generală, mai trebue o cultură specială, profesională, pregătind pe om
pentru viața complicată socială. LockE studiază partea profesionistă a educației, pregătirea pentru o
carieră anumită din viaţa socială; dar se ocupă cu
una singură din toate carierele existente, cu aceea
de nobil, de. cavaler. Sînt, fireşte, multe îndeletniciri folositoare societăţii, cariere însemnate, precum
acea de preot sati păstor de suflete şi predicator, de
judecător, cîrmuitor,

educator,

etc. LocKE

se

ocupă

numai de una, de cea mai înaltă, de cea mai im* portantă, şi mai bine văzută în timpul săi : de
cariera de nobil. Această preocupare, dupăcum am mai observat, o găsim la mal mulți pedagogi din acea epocă, o caracteristică pentru perioada de dezvoltare culturală europeană dela sfîrşitul secolului al XVI-lea pină în secolul XVIII-lea.
Terminînd aci pedagogia lui LOCKE, să insistăm
puțin asupra observaţiei generale din urmă.

XI
E de remarcat o cauză

adincă în determinarea

istorică a caracteristicei pedagogice a secolului
raportuXVII, schimbarea organică ce se face în
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dela

sfirșitul

secolului XVI-lea.
Din

sfărmăturile instituţiei cavalerilor, din înmul-

țirea răsboaielor, din întărirea puterii regale, se ridică o clasă socială ca dominantă, nobleța mare
și mică, ce se grupează pe-lingă principi și regi
şi ia în mînă administraţia civilă și militară astatului; și ceea-ce e de remarcat, e că întreaga mișcare culturală se îndrumează în legătură cu această
schimbare de raporturi sociale.
Importanţa nelimitată a aristocrației,

s'ar

putea

exemplifica prin o modă de pe atunci ; modele
ne orientează de regulă asupra factorilor dominanți întrun timp în o societate. Se observă
a-

nume,

de

începutul
la

pela sfîrşitul

secolului

căpătarea

particule,

puse

secolului

XVI-lea

pînă

la

XVIII-lea, mania de a aspira

unui titlu de nobleță,
înaintea

numelui,

măcar

care să

a unei
dea

apa-

rența cuiva că face parte din clasa nobililor.
Invă-

țaţi, savanți, negustori bogaţi, toţi cei-ce
strălucesc

prin acere ori talent,

luptă

șă-și

sancționeze

distincţia lor prin obţinerea titlului
de nobleţă. Chiar
un Om ca LEIBNITZ nu sa liniștit'pînă
ce n'a obţinut

semnul de nobil, particula «Ze»
lîngă numele
săi. Invățaţi, profesori universitari,
studenți, întreg
corpul ce alcătuește viața universitară,
căuta măcar
prin înbrăcăminte să-și dea
iluzia aristocrației.
Profesorii Purta o uniformă,
ce tot se mat păstrează
Și azi în Germania la solemnități
universitare, un
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costum de nobil, căruia nu-i lipsea nici sabia; iar
studenţilor le-a rămas și azi obiceiul de a-și da înfăţișarea răsboinică de nobil bătăios măcar prin sgirieturi de dueluri nesfirşite. Astfel moda din acel timp
ne îndrumează către stabilirea factorului important
din societate, către tipul dominant: aristocrația.
XIII.

Aristocraţia fiind. stratul superior, negreșit că îm
prejurul curţii unui suveran, împrejurul unui principe ori rege, se învirtea întregul mecanism social
şi întreaga mișcare culturală mai însemnată de pe
atunci. Prințul, regele își cucerise puterea și
autoritatea în luptele cu marii seniori, rivalii săi;
era firesc să caute

să-și asigure armata permanentă,

totdeauna gata să susțină statul în noa lui organizație; iar pentru întreținerea armatei era nevoe să se alcătuiască un sistem raţional de administrare financiară, de percepere a impozitelor dela
toți cetățenii. Dar, ca să fie de unde să se adune bani,

trebuia să se dezvolte izvoarele de îmbogăţire a
unei
poporului, să se dea fie-cărui cetățean putinţa

,

stări mal comode.

De aici altă

Ă

menire a statului modern, meni-

a asigura
rea politicăeconomică, aceea de
bună-starea materială a cetăţenilor, a le da tuturor
supușilor

putinţa

de a susținea

statului, ' Deci, în mod

forțat

și

de

satisface

logica

nevoile

lucrurilor,
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” teoreticienii. și cîrmuitorii statului aă trebuit să ajungă la ideia, ce era de altminteri atunci în aer,
pusă în circulaţie de nacoy, că, pentru a stăpini
natura, trebue s'o cunoşti, căa ști e a putea.
Inmulţirea cunoștințelor, cercetarea adincită a
naturii. lucrurilor pentru utilizarea și supunerea lor
la trebuințele omului, a trebuit să intereseze acum,
cu tot dinadinsul, pe omul de stat și pe suverani.
De aici a urmat că statul modern a trebuit să
încurajeze înaintarea științei, cucerirea spiritului
o„mului asupra naturii prin formulele şi metodele
experimentale şi prin matematice, ca mijloace
auxiliare de luptă cu necunoscutul. De aici
a urmat
şi întinderea și răspindirea cunoștințelor
în straturile de jos ale poporului, în mud sistenăatic
și obligator.
|
__Ideia învățămîntului obligator a eșit
astfel din

rațiunea de stat, din nevoia conservării
lui. Cum, în adevăr, te vei face înțeles
ascultat

și

urmat

de

teligența, dacă

popor,

dacă

nu-i vei da

prealabile? Și cum

nu-i

vei

perfecționa in:

cunoștințele necesare,

să-i ceri mijloacele

de întreţi-

nere a forțelor armate, dacă nu'
vei da mulțimii
putinţa de a înţelege natura
spre a o subjuga ?

XIV.
Din faptul desvoltării statului modern,
din misiunea ce şi-a luat asupră-și între altele
, în prima linie,
cu învățămîntul obligatoriă, a mai
urmat și o dis-
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locare în ordinea de merit a științelor
ce format programa de învățămînt secundar și.
.
superior.
ce se
nțe
'cunoști
de
Înainte, cari erati grupurile
liteși
considera mai însemnate? Teologia
ratura antică. Dar cunoştinţa clasicității nu ajuta
mai deloc statul modern în satisfacerea aspirațiilor
şi nevoilor sale actuale și urgente. BACON avusese
deja curajul să spună că nu antichitatea constitue
vechimea lumii: noi modernii am fi cei bătrîni, iar.
antichitatea ar fi copilăria omenirii, pentru că descostăpînirea mediului în-

peririle modernilor

ai adus

conjurător, pe-cînd

cunoștințele

celor vechi, fisica

lui Agiszor, bunioară, n'ar putea servi nici măcar ca
întroducere la ştiinţa noastră.
A cunoaște antichitatea nu înseamnă deci a căpăta puterea de a subjuga natura. Şi statul modern
Cretocmai de această putere era mai însetat.
întărită,
fost
a
dința în superioritatea timpului noă
de conchistele ştiinţelor, ale marilor descoperitori;
o schimbare
mindria timpului modern a crescut, şi
valorii
fundamentală s'a făcut în spirit în privința
despre.
generală
a
relative a științelor, şi în concepți

lume și omenire.

reprezentam
Pe-cînd în timpul renașterii ne
priomul ca întors cu faţa spre trecut, ca să
XVI-lea
secolului
finele
dela
vească şi adore ideaiul,

omul vede că perfecţia

voltarea propriei

lui stă înainte, în dez-

lui puteri,. deja

relevate.

Nloder21

*
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nitatea incepe să înalțe cu admiraţie şi entusiasm
științele naturale, fizice, matematica, tocmai acelea,

adică, de cari avea mai multă nevoie statul mo:
- dern, fie pentru îmbogăţire și îmbunătăţire civilisatoare,

fie pentru

făurirea mijloacelor de luptă, de

apărare și de distrucţie internațională. La ce ajută
cunoștințele lui ARISTOT, lui DEMOSTEN, lui CICERON Oră
TACIT? Ce folos aduce întreaga literatură antică în
dobindirea cunoștințelor exacte de natură, în sporirea bunei stări materiale a mulțimii, în suportarea
grelelor sarcini publice ale statului modern?
Acest sentiment general a dus la faptul că s'a
cerut, de către conștiința publică, întroducerea în
învățămînt a științelor pozitive.
Ce trebuia să urmeze de aici? In mod firesc o
scădere a studiului limbilor şi a literaturii antice,
cari trebuia să 'se restringă, spre a face loc noilor

veniţi.

De

aici

o

ciocnire

de interese, pentru

ocu-

parea locurilor, între primii ocupanți și mosafirii
intrați cam cu forța; de aci rivalitatea, la care
asistăm
şi azi, între învățămîntul real și cel clasic, între
studiul ştiinţelor naturale și exacteși între
învățămintul limbilor și al literaturii antice.
Vom urmări, în prelegerea viitoare, manifestările
culturale ale epocel în instituții create
pe baza celor
doă

concepții

dominante:

importanța

a clasei cirmuitoare aristocratice
punătoare a științelor exacte,
———————

si

covirşitoare

valoarea

im-

Prelegerea

XIĂ.

CURENTELE ȘI INSTITUȚIILE PEDAGOGICE ALE
SECOLULUI XVII-LEA.
RIVALITATEA ÎNTRE CURENTUL MODERNIST ŞI CEI, ANTIC. ACADEMIE
ARISTOCRAȚILOR. INSTITUȚIILE JANSENISTE.

Î. Rivalitatea între

curentul

literaturilor

clasic în Franţa. PERRAULT ȘI BOILEAU,

moderne

şi cel

O:

IL. Rivalitatea celor doă curente în Germania. 7HOMASIUS.
Primul profesor ce ține prelegerile în limba maternă (germană). Indoieli despre utilitatea învăţămîntului limbii latine.
II. Academiile de nobili, primele instituţii educative moderne, ieșite din trebuințele organice ale timpului
noă.— Programul lor obișnuit. Cunoștințele obliga-

torii şi facultative; dexteritățile.
|
A
IV. Influența spiritului francez în alcătuirea tipului ideal
de nobil. Secolul lui cupovze rw. Cultura Germaniei reflex
al celei tranceze. LeIBxITZ.
V. Ideile generale asupra educației în Wooa A/ezhodus al
lui reipxazz.

VI. Doă secte religioase importante prin străduințele lor. ”

pedagogice: janse nismul
de Port-Rojal. Necesitatea
țării lor. |

și 'pietismul. — Pefites ecoles
psihologică-religioasă a înfiin-

I.

Rivalitatea între curentul modern realist și curentul clasicismului, izvodită latent în secolul XVI-lea,
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pela jumătatea

secolului XVIl-lea.
Am văzut necesităţile istorice, sociale şi culturale ce aii făcut să se ivească curentul realist modern. Să urmărim desfășurarea, în teorie și practică,
a rivalități! lui cu clasicismul. Lupta o găsim formulată cu deosebire în Franța și Germania.
In Franţa, rivalitatea se manifestă în duelul literar foarte aprins dintre doi scriitori de o egală
vehemenţă,dar de un inegal talent: BoILEAv (1636—

1711) şi: PERRAULT (1628—1703). Acesta din urmă,
al cărui

nume

sună

strein

și necunoscut

aproape,

avea în timpul săă putere mare. Scriitor activ și om
de acţiune, ştia să-și pună în sprijinul ideilor, nu
numai pana dar și influența sa politică. Bine văzut
la curtea lui Ludovic al XIV-lea, ba încă prea bine,
de vreme ce a provoat gelozii și invidii din partea celorlalți scriitori, membru'al Academiei, cuvintul lui era

ascultat,

avea

totdeauna

trecere.

Pela jumătatea secolului XVII-lea, adică în plin
secol al marelui rege cunovic al XIV-lea, se naște o
discuţie relativă la valoarea literaturil antice și a celei

moderne. Discuţia s'a ivit dintr'un incident. PERRAUL?
făcuse

o poemă,

ca

să cînte

gloria

literară

și mi-

litară a secolului lui Ludovic al XIV-lea: «Le size le
de Louis le Grand», în care literatura modernă
era prea-slăvită. Dar modul cum își dezvoltase teza
putea să dea ocazie de glume şi aluzii malițioase
la
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adresa sa. BOILEAU şi RACINE îl zeflemisiră poema şi
coprinsul ei de idei, iar PERRAULT la rîndul săii căută
să-şi susție, în nu mai puţin de patru volume, teza
pe care incidentul o atinsese în poemă. «Para llâle
des anciens et des modernes» etitlul operei,
în care se încearcă a stabili superioritatea litera|
turii moderne.
atit argunu
dată,
deocam
ează,
interes
ne
Pe noi
mentele ce s'a adus atunci gro sai contra, cit faptul

că Sa ivit astă discuție. Pe-cînd înainte ideia

să servească de model era o

că antichitatea trebue

asiomă, acum se pronunță formal indoiala de superiorilatea

ci și în ce priveşte

manifestarea

lite-

îndoiala
rară, după-ce, dela pacox, se afirmase deja
it și
Negreș
ice.
științif
despre valoarea activităţii ei
fie cuPERRAULT admitea că antichitatea merită să
, spinoscută, căci, prin cunoștința literaturii clasice

'zitul se

rafinează ; dar

combătea

bigotismul

literar:

cult nedisal acelora ce făceaii din antichitate un
cutabil. Şi, ca să arate că spiritul modern a ajuns
argusă egaleze pe cel antic, avea incontestabil
mente chiar în împrejurările istorice, unde

cuse discuția;

se năs-

decit să citeze ca exemple

n'avea

ale ui CORNEILLE
scrierile literare, în adevăr clasice,
Şi RACINE,

-

II,

Germania aTot în acest timp se năştea și în
ceiași discuţie, pe tărimul pedagogic. Cel ce avu
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curajul să pronunțe pe față în Germania valoarea:
proprie a literaturii moderne şi deci dreptul acesteia de a fi întrodusă cu preferință în învățămînt,
a fost un spirit tot âşa de combativ ca PERBRAULT,
dar cu o cultură filosofică nai înaltă —- CHRISTIAN
THOMASIUS (1655—1728).
Tuomasius a fost întiiii profesor la Lipsca; dar
temperamentul lui combativ și principiile ce susținea,
în opunere cu ideile contimporanilor săi, l-ati făcut
imposibil aici. I s'a oferit atunci la Halle un loc,
unde să-și propage în libertate ideile. Z7a/7e deveni dela jumătatea sec. XVII-lea centrul

cugetării

libere,

în Germania;

aici se

concen-

trează mai toţi refugiații ştiinţei și filosofiei, urgisiţi
din alte centre universitare; aci căutată azil toți
acei
ce doriaii să-și exprime, în deplină libertate,
gîn-

durile

prea

îndrăsneţe

pentru

timpul

lor.

Astfel, alături cu rnomasios, vine, tot din Lipsca,

FRANCKE,

despre

a cărui

activitate

pedagogică vom

vorbi în detalii, și CHRISTIAN WOLFF, care
a întrodus
filosofia noă în universităţile germane.
|
Pecînd 7nomasrus întroduce spiritul noă
în știința
dreptului, FRANCKE formulează o noă
direcţie a evoluţiei religioase în Gerrania, pietismu
l.
TnomaAsius e cel întiii profesor german
ce are
îndrăzneala să se abată dela tradiția
consacrată
în viața universitară. In loc să-și
anunțe şi să ţină

cursul

în latinește,

gerile în limba

își anunţă

maternă.

EL

avu

şi propuse

prele-

curajul, unic pe
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atunci, dea susține că şi în limba germană, ca şi
în cea latină, se pot scrie opere de valoare şi formula
idei înalte filosofice, şi că literatura, ce începuse
deja să apară în limba maternă, își are valoarea
sa proprie, destul de respectabilă. Demonstrindu-și

teza, atit în teorie cît

și în

practică, făcu

să sc

întărească ideia că, spre a fi învăţat, nu e absolut
necesar să-ți facă culturaîn limba latină, și nici măcar
.
să înveți latinește.

Dacă știința se putea extrage din cărți scrise în

limbi moderne,

dacă pentru

relaţiile internaţionale

nu mat era nevoieabsolută de limba latină,de oare-ce

limbele franceză și italiană ajunseră de fapt a
îndeplini rolul de limbi internaţionale moderne,
atunci se năştea întrebarea: la ce mal e de folos
învățămîntul limbil latine, şi ce justifică să sc insiste
atit de mult asupra et, și să fie păstrată ca element
necesar al culturii generale pentru toţi? Ea va răminea, de sigur, necesară pentru filologi, pentru
cercetătorii izvoarelor vechi, ca şi limba greacă.
Dar pentru cel ce se destină altor ramuri de în-

vățămint, pentru cer ce vor îmbrăţișa o direcţie

practică de activitate socială, pentru cel ce vor putea
estrage elementele

culturale

din

literatura și ştiinţa

modernă, de-ce atita nevoie de limba latină?
Incepuse astfel, de pe atunci, îndoiala în valoarea
absolută și universală a limbilor și literaturilor vechi.
Vom

vedea

cum

clasicismul,

ca

să-șI

păstreze

, recurge
poziția cîștigată și să-și menţină valoarea
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la alte argumente, ce daii loc apoi altor contraargumente, și așa mai departe, pînă în zilele noastre. -

IUL,
După-ce am arătat, în aceste doă exemple tipice,
cum s'a născut îndoiala despre valoarea nediscutabilă. a antichității și cum începuse a se afirma valoarea literaturii. și științei moderne, să vedem cum,
„paralel cu această discuţie teoretică, prind să:se
închege instituţii întemeiate pe acelaș ideal.
Vorbiam de ridicarea, din-ce-în-ce mai pronunțată, a clasei sociale aristocratice, și arătam cum nevoile

nobilimii

cereaă,

pentru

cultura

ei

proprie,

instituţii noi, cu un program determinat, adaptat
scopurilor și funcțiunii ei. S'ar putea zice că primele instituții de educație, în Europa, ce ati oglindit în concret tendința spiritului modern, au fost
instituțiile create pentru satisfacerea trebuinţelor
culturale ale aristocrației,
Societatea modernă își crează, din propriul săi
fond și din mijloacele ei proprii, pentru trebuințele
sale speciale, un organ de cultură noii, ceea-ce în
Germania

era

cunoscut

sub

numele

de

R/zer-Aca-

demie, academii pentru cavaleri, pentru nobili. Se
alcătuește un: program noă de studii, ce caută
să
corespundă

deosebitelor meniri ale claset

aristocra-

tice. Pentru întîia oară în istoria culturii moderne,
vedem astfel crescînd, în mod firesc,
din viața so-
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cietății, o funcțiune organică şcolară, adaptată
buintelor sociale actuale.

tre-

lată programul
academii de cavaleri,

sait

1. Se caută

să

unei instituții

se dea

nobililor

nobiliare

o ideie, deși

nu aprofundată,de istoria religioasă și teologie. Intr'un timp, cînd chestiile religioase eraă
la ordinea zilei, în discuţii şi lupte, trebuia să se
dea unui om, ce sta la nivelul cultural superior
al timpului, o informaţie sigură și sinceră despre aceste probleme, deci studiul teologiei și istoria

religioasă. Apoi:
2..Dreptul
politică

și de

|
privat,

etica,

principii

de

stat.

3 Istoria, genealogia;

cronologia,

geo-

grafia.

- Adică, după o scurtă orientare în chestii mai abstracte, se trecea
Cietate,

de: cari

repede
avea

la informaţiile

nevoie

social, menit să influenţeze,
pinească societatea.

4. Oratoria, cu

neapărată

să conducă

indicaţia

despre

so-

acel

strat

şi să stă-

specială a metodei

de predare: psa prazi. Elocvenţa să se înveţe nu
atit în teorie, arătindu-se genurile ei și regulile
îndeplinite de cei ce

ai

vorbit

frumos,

de

marii

oratori antici, ci din. practică raţionată să se câpete destoinicia dreptei, :justei şi frumoasei cuvintări, Astă destoinicie se potrivea cu
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de a influența
găsește

în pro-

gramele celor-lalte școli.
6. Limbile

moderne,

și anume

cea

maternă

mai întîi, cea-ce e deja o inovaţie; apoi limba
franceză, italiană
și, în fine, din limbile moarte,
cea

latină,

în ultimul

rînd.

.

Acestea erai cunoștințele obligatorii, ce alcătuiau complexul de studii generale pentru toți
elevii din

academiile

nobililor.

7. Cunoştinţe facultative: logica, (teoria
juste gindiri), metafizica, fizica, ştiinţa răs-

boiului, astronomia, optica.
Multe din cunoștințele de sub punctul din urmă,
fruct al dezvoltării științifice din timpul modern, ai
luat dar, ca să intre în învățămînt, calea modestă a

unor ramuri auxiliare și facultative. Mai tîrzită, însă, se
vor impune, vor pretinde și ele un loc de onoare,

vor cuceri o parte însemnată în programele de
învățămînt,
8. Deosebit

de

,
cunoștințele

ce alcătuesc

cultura

Spirituală generală, găsim dexterit ățile
necesare
unui nobil complect, unui cavaler
perfect. Am putea

pe acestea să le subsumăm

sub

titlul general de

educaţie fizică, foarte neglijată
pină acum.
- Aceste dexterităţi sînt: 2) călări
a,. îndeminare
firească unui cavaler;&) danțul; c) scrima,
ca

să fie totdeauna gata să-și apere onoarea

proprie
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și pe a celorlalți; și d) ceva de o importanță mai
presus de toate acestea, bunele maniere, coprinse în <«/z conduite». Spiritul cerinţei, ca și cuvintul, vine din Franţa.
e

IN.
Trebue să notăm un fapt, atins deja în treacăt,
că, pentru complectarea idealului de nobil, se caută
a se lua ca model tipul nobilului francez. In

Franţa, cu deosebire în secolul XVII-lea, înfloriai
strălucitor la curtea «regelui Soare», bunele și fru-

moasele maniere. Intreaga curte a lui LUDOVICAL
XI-LEA, cu toți nobilii ce roiaii în jurul lui, servia de model. Franţa își radia splendoarea culturii
sale peste toată Europa ; după-cum se lua ca mo-

del nobleţa franceză, tot așa spiritul

și literatura

lranceză sta în fruntea tuturor celorlalte manifestări intelectuale de pe continent.. Şi încă pînă la
Ce grad? Lzinvirz preferă să-şi scrie operile filo-

sofice în iranțuzește : Nozveaur

Pentendement
«der alte Fitz»,

essais

sur

humaiu, Şi FRIDERIG CEL MARE,
cum

îl

numiati

Germanii,

scria

ȘI Yorbia mal liber franțuzește decit limba lui ma-

ternă,

Astfel, și în educaţia practică organizată în aca-

demiile nobililor, și în teoriile de educaţie ale timPulul, găsim ca ideal tipul nobilului, zugrăvit în
chipul culturii şi manierelor franceze. Admiraţia pen-
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tru Franța a rămas tradiţională de atunci în Germania şi s'a întins pînă departe în Orient. E aproape un proverb în Germania, că tot ce e distins,

elegant, de bun gust, e franțuzesc.
Un reflex al acestei convingeri, în pedagogia teoretică, o găsim chiar în scrierile lui TROMASIUS, care
pune ca idea! al educaţiei formula adoptată din
literatura și spiritul Franţei: <'z72 /onntfe ont,
dun homme scavaut, d'un bel esprit, Pun home

de bon goust et d'un homme galant».
LEIBNITZ, aşa de influențat, cum l-am văzut, de
cultura. franceză, oglindește de asemenea aproape
aceiași tendință pedagogică. LEIBNITZ are doă scrieri mai însemnate în materie de educaţie: una din
tinereţe, în limba latină «Nova Mezhodus dis-

cendi docendigue juris» (1667), şi alta, product

al unui spirit mai matur, mai bine informat asupra
idealului și mijloacelor educaţiei, în limba franceză:
«Projet del education d'un prince» (1693).
LEIBNITZ aduce și în pedagogie preocupările caracteristice ale spiritului săă enciclopedic. Intreprinzător, cu idei largi și departe văzătoare, filosoful
metafizic al monadelor se prezintă ca un reforma„tor practic universal pe întregul domenii al ocupaţiilor intelectuale, Face proiecte de înjghebări
de

societăţi, dă planuri de
nu

care

găsește

să-l pue

vre-un

prinț

în aplicare

reformă prinților, şi, cînd
sai

rege,

în

Germania,

proiectele,

nu

se

descu-
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din altă țară,
rajează, se adresează vre-unui suverar:
re» în ge<omeni
căci el crede că lucrează pentru
mere, că planurile lui sînt realizabile or-u nde.
Dela el a rămas formula, repetată în atitea variante de susținătorii atot-puterniciei educaţiei :
dați-mi şcolile dino ţară şi vă voii da
oamenii pe care-i cereţi, formulă întemeiată
pe credința că toate deosebirile dintre oameni se
datoresc educaţiei, şi că educatorul, servindu-se de

o metodă bună, poate face

din

om

Ideia

ori-ce.

atot-puterniciei educației,

o reia BELVETIUS în Franţa,

un

ont de talent, de geniii, oră

eduîn o scriere avind ca teză să arate: cun, pri
cație, se poate forma

unul ca totul tul,
vV.

In «Nova Methodus»

e un

capitol,

în care

ra eduLEIBNITZ își expune vederile generale asup
fiecare
nt,
țămî
învă
caţiei, El propune trei trepte de
durind șease ani, un <sexenili».

1) Primul

sexeniii

ar coprinde virsta

dela

nica alte cunoşnaștere pînă la şease ani și n'ar comu

tințe decit limba maternă

şi latină, «fer 25%72.

se €sAl doilea sexenii (dela 6—12 ani), învăța
va
se
tinde asupra școlilor publice, în care
scrierea,

cetirea,

ciţii, istoria,

vorbirea

matematica,

tica, astronomia, istoria
<Orbis pictus» al lul COMENIDS).

prin

€exer-

optica,

naturală

stâ-

(cu
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Al treilea sexeniă (12—18 ani). Se părăsește

şcoala
curți,
învăța
şi din

publică și se trece în academiile de pe-lingă
ce corespund cu universitățile, Acolo sar
în practică multe lucruri, atit din natură cit
artă; s'ar da elementele complimentare din

științe,
ţiuni de

elemente
comerț,

de arte
în teorie

mecanice,
noşi în practică, pu-

nînd pe elev să stea în relații de aproape
cu negustorii și să vadă în concret operaţiile de comerţ;
apoi cunoștințe sumare de medicină și
farmacie, elemente de juri sprudenţă și teologi
e,
în fine limbile

greacă,

franceză,

(pentru

italiană,

interpretarea

S-tei

retorica.

ebraică

și

Scripturi) și

In” această parte din urmă ne apropiem
de programul dela academiile nobililor.
A patra fază, ultima, care nu se reduce,
firește,
la un sexeniă, ar coprinde învățătura
și educația

„ce se capătă în lume şi mai ales în
călătorii,
VI.

Din exemplul academiilor cavalerești
și din acela

al teoriilor lui romAsIus Și LEIB
NIIZ
pătruns spiritul pedagogic
noi în
învăţămîntului, cum se accentui
ază
tot mai mult noul curent
față de cel

se vede cum a
teoria și practica
și se precizează
vechiă, şi cum

toată mișcarea școlară
și pedagogică se condiţio
nează de prefacerea adu
să de valurile istorice
în

organismul

social.
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In direcția aceleași evoluții apar, mai departe,
doă secte religioase, ce caută să întroducă
în învățămînt! metode şi programe noă. Aceste
secte religioase, ce n'aii mare importanţă pentru
reforma credinței creştine, dar merită o mențiune
-deosebită în istoria pedagogiei, pentru-că ai creat
școli, instituții de educaţie destul de însemnate
pentru timpul lor, sînt: în Franţa, secta jansenistă, iar în Germania, cea pietistă.

Jansenismul se naște ca opoziție față cu dogma-

tismul

catolic

jesuiţilor,

iar

pietismul

ca

reacție

sentimentală în contra doctrinarilor protestanți, ce
reduseseră proțestantismul la o formulă rigidă, abă-

tindu-l dela forma plină de viață, sub care eşise din
ie
sufletul lui LUTHER.

Amindoă

aceste tendinţe religioase, din Franţa

și Germanii, caută să se organizeze și să se esemplifice în practică prin instituţii şcolare.
Instituţiile școlare ale janseniștilor le găsim sub
numele de şcoli zzîci dela Port-Royal,— Petites dcoles de Port-Royal—

atit la Paris cit și prin împre-

jurimi, pela Versailles (Port-Royal des champs).

Cum sa născut necesitatea

unor școli de edu-

? Răscație din o pornire și preocupare religioasă
ca docpunsul ni-l dă caracteristica jansenismului
trină religioasă. Janseniștii, numiţi aşa dela teologul
olandez saxsenrus |1585—1638), ai căutat să readucă

in viață, în circulaţie de idei, doctrina S-TULUISAUGUSIIN.
Credinţa Jansenișştilor era că omul se naşte răi,de-
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căzut, înfierat din naștere cu pecetia păcatului primitiv, și deci condamnat, ca moștenitor al greşelii ini-

_ţiale; dar că, prin graţia divină pogorită în taina botezului, se reabilitează. Ca să-și merite însă graţiarea
cîştigată prin botez, omul trebue să practice virtutea
şi să se menţină în regulele religioase ce-l fac demn
de graţia divină. Atunci, spre a asigura omului graţia obținută prin botez, s'a simţit nevoia de supravegherea lui continuă din copilărie şi de îndruma:
rea lui în practica statornică a virtuților creștine.
Spre a susține voința omenească slabă în calea
grea a virtuţii creștine, janseniștii aă recurs la un
sistem anumit de educaţie. Cind al un singur copil
de educat, ai, fără îndoială, posibilitatea unui control sigur şi continuă; dar sistemul de educație in-

dividuală are dificultăți şi defecte. Ca să se estindă

influența educației asupra mai multora, fără să scază
posibilitatea

supravegherii

serioase,

s'a inventat o

instituție intermediară între familie şi
școală. S'a dat un număr de cinci-șease copii în-

grijirii un ui educator. Astfel a eșit mulțimea școlilor mici de Port-Royal, de pela jumătatea seco-

lului XVII

(1643).

"Era ușor de prevăzut că apariţia acestor
școli
într'o țară, unde tot învățămîntul era în minile
je-

suiților, va face

să

se

nască în

sufletul

acestora

sentimentul de rivalitate și de invidie, și o pornire

de ură și de luptă ce vor căuta de altfel
să o motiveze pe consideraţii luate din doctrina
religioasă.

24N
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De aici persecuții în contra janseniștilor, școlile
lor adesea închise, cu toată apărarea unor admitori geniali ca BLAISE PASCAL, (J,ezires provin ciales) şi cu-toate-că din aceste: şcoli a eşit un
Seniă ca RACINE, ca demonstraţie vie a valorii
mijloacelor lor educative. : îi:
Să vedem mai de aproape sistemul de educaţie
2 instituțiilor janseniste; precum

tistă din Germania.: N

e

:și

mișcărea

"pie-

Aa aa

+ []
ji

ri
. as
zii
ai
e
Sa

„ui. “Prelegerea-

X.

JANSENISMUL ȘI PIETISMUL
-I. Mobilul cea îndemnat pe Janseniști să deschiză şcoli,
să se ocupe de educaţie. Mila pentru destinul omului, ursit
din naștere a ispăşi păcatul primitiv.
E
II. Durata și însemnătatea instituțiilor janseniste. Spiritul
ce domnia în ele. Omul privit şi tratat ca om bolnav sai

convalescent,

i

IM. Rezerva şi tormalităţile unei politețe respectuoase în
relaţiile cu oamenii. Temceiul serios şi aplicaţiile abuzive al

acestui sistem. Rezultatul plauzibil: simțul purității și dem-

nităţiă.

IV. Din principii în contra

,

emulaţiei ca mijloc de

a înrîuri voinţa, în educaţie.
E
V. Şcolile de fete ale janseniștilor. Vigilenţa mai rigu-

roasă, fără asprime desperătoare. In contra fățărniciei.
Deşi călugăriţe, educatoarele nu căutaii să facă prozelite

religioase. Libertatea

conștiinței individuale. Simţul peda-

gogic și psihologic al educatorilor jansceniști, noiceau
despre şcolile Port-Royal,
!
VI. Pedagogii jansenişti. —Planul de studii
al școalelor de
băeți. Un contimporan despre şcolile
janseniste.

VII.

Pietismul

în Germania. rnăxexe, Tendinţele

lui
moral-religioase. Sinceritatea şi căldura
credinței intime.
Geniul de organizator al lui
FRAxckE. Peripeţiile vieții
lui
agitate. Stabilit în Halle.
VIII. Instituţiile create
de rnaxcie—Die Francheschen

S/iftuug en. Cum

s'a născut

fie-care, Biirgersshule,

Pă-
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dagogium, IVaisenschule. Seminarium sellectum Braeceptoruni. :

IX. Idealul urmărit și spiritul dominant, în aceste insti- ,
tuții.

X. Seminarium sellectum 'p aeceptoi um, originea "semina- ”
rului pedagogic, din ce nevoi şi în ce împrejurări s'a
« născut. !

Ce a îndemnat pe. jansenişti, sectă religioasă,să
întemeieze școli, să sedea la ocupaţia: de: educa- :
tori? Un sentiment: de pietate - și de .milă:: pentru :
natura şi, soarta :omenească, dorinţa:arzătoare de
a mintui sufletul, omenesc. de. pericolul .pieirii e- :
terne. Nick-odată:mila. nu s'a ridicat la înălțimi “ma! curate, nu s'a. desfăşurat în .; acțiuni. mal: delicate.

Un blestem nepătruns apasă, din naștere, pe. capul :

muritorilor.

intră în

Cine - bate . la

poarta: :existenţei,. cine

arena vieții,. apare. cu- semnul.

osîndei; pe -

frunte, judecat: şi condamnat. prin-'chiar.: zămislirea :

lui. Nu întreba ce 'af făcut, ca să: meriţi: infierarea..:
durerii. . Ce ai făcut?; Te:ai născut.
Nu căuta să înţelegi

vina

existenței

Și atit ajunge.;;
tale. Vina ta?.:

E că eşti și că eşti om din oameni. Încă din germen firea ta e stricată. Păcatul te aruncă în lume,
păcatul te așteaptă în viaţă. Păcatul e în sîngele
tăi, în carnea:ta,.în gindul tăiă, în: toată ființa: ta.
La cea dintii ocazie te. pîndește.

E veşnic lingă

tine, -

:
cu ochi de: :șarpe,.“Ispitele : lui . îți ies în cale 'din
ispitele.
cu.
mina.
.
dai
"toate părțile, Pornirile : “tale
Eștă trădat de firea” ta. Ai. un dușman în” tine,-pe
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omului

se răs-

bună repetindu-se. Ești 'victima' păcatului original.
Sărmană făptură. omenească slabă, sărmană pradă
asvirlită în calea. dureri! nesăţioase, ce inimă poate
să auză strigătul tăi de jale, fără să-i răspunză
cu un ehoii de milă și de: simpatie? :
Un astfel de răspuns a fost apariția şcolilor janseniste.

Inspirate

de. sentimentul. unei
. datorii pi-

oase către omenire, scopul lor era de a servi omului- să se scape de -urmărilei: păcatului - iniţial.*
“ Les peliles dcoles de Port. -Royal apărură modeste, sfioase, alăturea de marile: instituții, atît de glorioase
ale jesuiţilor, și' se făcură par 'că 'din 'adins mititele,

ca să nu fie. băgate în seamă de puternicele lor
rivaleşi să: fie astfel cruţate și îngăduite cu'meni-

rea lor.pur creştinească; Zadarnică : precauție. Jesuiții. văzură în micile 'școli 'janseniste „punctele ne-

gre ce: ascund, în: fundul orizontului: senin, norii.
ameninţători.! plini: de tunete . şi. trăsnete.. pentru
planurile lor: de atotputernică și, unică; stăpini
re a:
spiritelor, Ia
ae
ta
ui
i

|

IL!

„Scurtă fa viața instituțiilor şcolare. 'janseniste
(1643—1660). Dar, ca și eroul din'
piesa :lul: COR-..
NEILLE, ele ar putea să.ne zică
, cu ;toată dreptatea:
me
QUz mes bien ndesj n.
am
La valeur :u attend pas: le nomb
re. des! anntdes.>
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Insemnătatea istorică a unei “instituții nu se judecă numai după durata ei, ci şi după; mulțimea
pornirilor culturale ce'a semănat în lume și după
importanţa : direcțiilor de mișcare ce a stirnit în
e
ae
sufletul colectiv.:: - -.

Şi, în această privinţă, şcolile iansehiste

merită

o distincţie onorabilă.: Ideia “fundamentală, ce conduce opera lor de:.educaţie, e impozantă, Nu se
cunosc, în toată istoria "pedagogiei, 'multe: cazuri
cari să

inspire, ca acesta, cercetătorului,

pâ-lingă

obișnuita lui curiozitate științifică, :şi un sentiment
de respectuoasă admiraţie și de' -veneraţie 'pentru
tendinţele ce reprezintă. Ce spirit de gravă seriozitate
amară te pătrunde, ce solemnă melancolie și resemnare tragică te întimpină, cînd întri în motivele activității pedagogice a jansenisenului șși coprinz
a

concepție a durerii fatale, a marii, nesfir-

omenești din leagăn, şi, pentru îndulcirea' căreia, mila
și groaza
salvatoare !

creiază instituții de. "caritabilă „educaţie
:

SR

Un om se naşte ; : în sufletul lui stă atentă ecauză

a' căderii. 'O' Str de mai înainte, siguri
priveşti
Cum să-l primești în lume ante şi cum să-l
irea
nenoroc
la
ar
involunt
t
decit ca pe un candida
fie
Să-ţi
ei?
existenței, predestinat greşelii, suferinţ
"conmilă : de. al. “Tratează-l! câ pe un bolnav sai
Şi,
valescent: cu bunătate, cu răbdare, cu blindeţe.

răului,

mal ales, nu-l scăpa din ochi. Supraveghează-l1 mereii.
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păzește-l să nu cadă. E:slab, supus ispitelor. Fii
mereii gata. să-i dai. ajutor
în: contra răului din
afară saă. din năuntru.: Umblă binișor
pe lingă el.
Să nu-i agravezi soarta cu vre-o imprudență. Nu-i
vorbi multe, iartă-l adesea,și roagă-te: pentru el.
Peu parler, beaucoup tolerer; prier encore! davan„Zage», aşa sfătuiește sr. cYnAN şi așa procedează educatorii jansenisti.. <Vigilență, răbdare

: și blindeţe» ?),

„iată formula la care se reduce pedagogia lor practică.
Vigilenţă,

nu

din

răutăcioasă

curiozitate, ci din

dorința de a lupta cu amăgitoarele -și ameţitoarele
“momieli ale căderii; răbdare, fiindcăa! a face
cu un; biet:

blindețe.

bolnav;

și,

tot.pentru- acest

ta

„Comparaţi duiuria dulce
cu

spiritul | dominant

cuvint,

a | educaţiei. janseniste

în şcolile

jesuite. . Și

jesuiţii

căutai, să îndulcească vieața şcolară. ..Dar ce deosebiră. în mobilusă | De o parte: mila 'dezinteresată
“de. natura . nenorocită

a omului ;;.de alta: „intenția

de a atrage în instituții și în cercul lor de. influență cît mai multă. lume, spre .a „pune, „stăpinire
asupra spiritelor,

şi a.le. cuceri

vicii şi al puterii catolice,

în „interesul bise-

|

II.
Apropierea

prea

1)

Z/istoire cr ritizuă des doctrinei

comparat,

P'educ.,

1,

267.

liberă .între. oameni, intimitatea

de

. PRELEG.

XX.

JANSENISNUL

ŞI

PIETISMUL.

':343

prea 'strinsă şi saus gene slăbeşte adesea 'energiile
de supraveghere asupra noastră: înși-ne, 'adoarme
voința superioară, lasă “friul : mai “moale pornirilor
instinctive, impulsiilor: nereflectate. "Fii tot-deauna
față de aproapele tăi, faţă chiar de cel mai aproape .

de tine, în' rezerva respectuoasă 'a demnității.” Imîn haina decorativă a re-

bracă-ți totdeauna natura
spectului de tine şi de

oameni.

Nu

provoca

prin

nimic, nici prin vorbă, nici prin gest, nici prin atitudine o ideie,.o dorinţă, o mișcare favorabilă răului ce pîndeşte soarta omenească și caută să te
ii
micșoreze pe tine și pe alţii prin tine. | Respectul de creatura lui. D-zeii îl arătată : edu-

catorii janseniști către elevi şi, elevii lor unii. către
alţii. Acestora le era interzis, să se tutuiască. Formele celei mai stricte politeți se. păstraii în toate
relațiile lor. Se adresaii unul. altuia tot-deauna, cu

<dumnea-ta>, «domnule».

|
Na

Ceremonialul părea. uneori, desigur, exagerat şi

se preta la ridicul, mai ales cînd se întrebuința chiar
în lucrările de școală.. Un caz, care se putea, fi-

Tește, persifia uşor, se găsia în felul traducerilor din

latinește.: Frasa lui: Ciceron: « Postumia lia 2 Cont-

Venit et. Sylvius»

se traducea: ra M-mre

votre: fenne

M-sieur
mayant fait Phouneur de me Venir voir avec

'simplu
dotre fils» Pe Trebotius. nu-l traduceai prin
'era
ius
Ponpoir
7dboce..
i
de”
M-sicur”
Treboce, ci:
M-sieur de Pompoune. : i
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-"*Lăsînd -. exagerațiile la:o' parte, elevii -ieşiţi din
„aceste institute. păstraii în manifestarea
lor o nobilă

-dep:indere de eleganţă; de ceremonioasă distincție,
un gust rafinat al graţiei, o aversiune instinctivă
“pentru. vulgar. şi strivial. , Simţul “purității îi - făcea
"să. ocolească,în vorbire și În: scriere, pe departe,o
„espresie, care! ar fi sugerat,
cît de puțin, cea mai
mică idee . de. comun
sa obscen.:. Perifrazele lui

"RACINE sint celebreşi clasice. Sufletul marelui poet
trecuse prin școala jansenistă. In -loc să zică deo
femeie

că

era

sulemenită, iată

ce

frumos

ocolește

.:.

vorba fara...

" Mâme clle' avait encore cet clat empruiultă,
"Dont elle cut soin de peindie et''orner son visagt,
"î Pour reparer des aus Virrdparable outrag
e. -

„lar, ca să spună că era desbrăcată, în. cămașă,
perifrazează cochet, spunînd
că era:
o ese
Dune

dans de simple appareil

beaute “Qr'on
e

vient :arracher.. ar

sommeil,

a cati

Du

Tita

a

asi

IV,
LE IRI

y
a

1

Mari

pr î..

.- Grija.de.a nu „trezi; prin ; nimic ; puteri
le răului
adormite în om a condus pedag
ogia jansenistă către
un principii noi de educaţie.
....: a i

:. A stimula şi Cirmui voința prin:
em ulație era
marea maximă a jesuiților şi a școlilor acelei
epoce.
Mai nici-un pedagog nu sa
ridicat,: pînă la jan-
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ca: mijloc

de educaţie. Se credea că, fără îmboldirea. amorului
proprii, cu grei: se poate ajunge la .un rezultat
mulțumitor,

* e

iz

ie

i

ti

Pentru prima :0ară, în 'istoria pedagogiei; vedem
pe janseniști: combătînd, din: principii, acest mijloc de a influența pe. 'copil.i Și cuvîntul'lor:e foarte
just: emulația,

făcînd apel: la amorul

proprii,

dez-

voltă egoismul. : Dorinţa de a: întrece pe. altul naște
ura: de -'aproapele
tot felul de porniri. antisociale:
nostru, cind sintem învinși; mândriaia arogantă, cînd
aa
n
ta
ei ai
sintem triumfător. -

* Si aceasta e. nedrept, .:

„iii

ie

Dacă te-ai născut cu însușiri: superioare, dacă: ai
spirit, energie, putere de muncă, “cui: le: datoreșşti
acestea? “Ţie? Nu. Dumnezeu ţi le-a: :dat. :De ce
te-ai mindri cu

efectele:

de voinţa și alegerea

unor .- cauze cari

nu: atîrnă

ta?: Şi de-ce ai umili pe: altul,

că nu .le..posedă,:cînd.:nu stă în :puterea: lui să
le obțină, or-ce:ar face ! Mulţumește lui D-zeii de
meritele rale, şi roagă-te :lui pentru semenii: ce n'ait

avut aceeași. graţie înaintea :lui, ca tine. Talentul
tău, dar ceresc, păstrează- -l cu sfințenie şi îngrijeşte-l-l
şi cultivă-l,: "Sentimentul

ce trebuie. să ţi se nască în

suflet, la ideia că ai talent, să. fie recunoştinţa către
Creatorul ce. ți l-a dat; smerenia

și supunerea înaintea

puterii și bunătăţi lui:: Nu mindria.

E

tă

Cei cari susțin apelul la ambiţie şi la: amor pro-
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priă, pun înainte argumentul. că, fără aceasta, omul
rămine inert: î se .iea singurul rezort ce-l împinge
la activitate. Ambiţia nu: e singurul rezort. Jansenismul a descopesit, cum vedem, altul mai distiris și
mai delicat. Pedagogia modernă mai cunoaşte unul,
care se apropie mult de al jansenismului: întrecerea cu sine însuşi. Emulul tăi se poate opri
în dezvoltare,

ori. se poate să n'ai cu cine

te com-

para. Unde îţi va fi impulsul:'și: criteriul înaintării
către perfecţie?. Caută-l în tine însuți. Compară pe
"cul tăi de azi cu cel de ieri, şi vezi: ai înaintat
ori ai dat îndărăt? Și caută să“faci azi,în toate
direcţiile idealului, un pas.mai departe peste punc-

tul la care te-ai oprit ieri. Calea. perfecției e infinită, idealul e verinic.. Mergi

Mai

sus, tot

mai

sus.

.

înainte. Merei înainte.
-.

RN

II

„:Negarea emulaţiei, ca mijloc suveran de. educaţie,
e un pas înainte în dezvoltarea gîndirii :pedagogice,
datorit. jansenismului. Principiul.
noii al întreceri:
cu

sine

însuşi

nu

maxima pedagogiei

se poate. identifica,

negreșit, cu

janseniste: -.nu - te: mîndri. de:

talent
tăi, meritul
ul 'nu e al: tăi.. Dar

ai

ceva

co-

mun. Destrăcînd ideia de învelișul fatalității teiste,
găsim că se aseamănă în tendința către! perfecţie:
într'un caz din mobilul religios de a servi
pe D.zei,
în cellalt

din

de a crește
vieţii.

dorința

și. întări

de a ne! apropia

de ideal,

puterile: de manifestare ale
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ai

i

călăuziaii şi funcțiunea şco-

iii

lilor de fete. -!-

Nici în ele nu 'se primeată multe eleve: cel mult
doă- -spre-zece! “puse, sub conducerea educatoarelor |
religioase, călusăriţe: Din o "pornire tot de pietate,
-,

a...

mică de zece ani, |
Scopul era, desigur, “mai mult educația. Instrucţia
se da numai ca complinire” secundară a formării
complecte a caracterului temeci.
Vigilenţa era ceva mai accentuată decit! în "şcolile
de băieţi. Fără severitate 'ursuză. ' Maxima ce se pare

că domnia, de altfel, în toate şcolile janseniste, s'ar
putea "reduce la cuvintele pronunțate de un papă:
«sii rigor, sed non

exasperaus ; sil „amor,

sed 72011

emollieus. > Asprimea! să nu desespereze; iubirea să
nu degenereze in slăbiciune. Se evitaă or-ce semne
exterioare de dragoste prea călduroase. Ingri ijirile ce
ar fi putut fi luate, ca 'semnul unei iubiri

deosebite,

se făceaii în secret, ca! “să nu înţeleagă copilele nepentru
mărginita afecţie ce: aveai educatoarele lor
să-și
vor
"cînd
prevăzători,
ele. Astfel unii părinți
pe-cinid
sărută,
mingiie copiii, fără să-i alinte, vin "de-i
dorm, în somnul lor! dulce și adinc. Mingiierile eerai
interzise : se cerea “numai simpatie sinceră,

erorilor
Un lucru a deşteptat admirația tuturor

ci.:
francezi :: ne-adormita urmărire a. făţăr nici

818
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De ordinar, în școlile de călugărițe, se caută, parcă
înadins, pe toate căile de sugestie, cînd mai directă,

“cind mai deghizată, să se inspire o inclinare către
viața monahală. Prin. practica religioasă | obişnuită,
prin deprinderi de rugăciune deasă, „prin exemplul
şi .imitația maicelor și, surorilor, prin. încurajări și
“îndemnuri, „prin „0 întreagă atmosferă : ambiantă de
"presiune morală, se impinge: sufletul iîn o singură

direcție. O lume noă de dregoste ideală se deschide
inimelor titinere ce abia se deschid la primele bătăi
ale iubirii nedesluşite. Sentimentalismul „vîrstei . își
„găseşte hrana în devotamentul abstract al unei vieți
de, sacrificii, pentru Mintuitorul sufletului omenesc,
oră pentru un sfint. sau sfintă, „ce aă concretizat în

existența lor aceeași vieaţă de sacrificii și de iubire,

„Cite

cazuri de. fete tinere nu

se „cunosc,

chiar în

țara. noastră, intrate în şcoli. de. „călugărițe ca să
iasă mume de. familie ȘI, rămase, „pentru. totdauna
mirese „ale lui Cristos _
|
Şcolile

janseniste

nu

căutaiă să facă „prozelite.

Se lăsa conștiințelor. întreaga lor libertate, Li se cerea
fetelor absolută „sinceritate deplină. Dorește sufletul

lor, cu tot seriosul și sincer, să meargă
să, se "roage?
Bine, "să se, roage. Nu? Să facă altceva,
„ce le "trage
inima —să lucreze. Nu sînt obligate! să vină
la toate
rugăciunile mâînăstirii. Numai la letarghie
să nu lipsească: sînt doar creștine.
.

Departe de 'educatoră ideia de. a impune
practica

religioasă ; încă * și» mai departe
pedeapsă.

aceea de

a o da ca

349.
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In aceasta -s'aii arătat în adevăr, mari,pedagogi. și-;
psihologi profunzi. Vrei: să, depreţiezi: o activitate |
oare-care în ochii copiilor? Dă le-o ca pedeapsă.
Vrei să le-o faci dorită? Dă le-o ca răsplată.
Punind rugăciunea nu ca o datorie, ci ca o favoare,

se sidia în suflete adevărate sentimente religioase
curate. E un rafinament de :procedare, dacă voiţi.
Rezultatul a fost că cine devenia' dintre eleve călugă-;;

rițe, devenia din cauza „unei: sincere, inclinaţii ne-.,
afectate, Cine ieșia în societatea. mireană,. se distin-,
gea. prin

morale. “superioare.

calități

Sinceritatea

e.

||

muma multor. virtuți. și; „mijlocul preventiv, încontra

SE

cote

multor greşeli: și viții.-

Absolventele . şcolilor janseniste ajungeati modele.
de femei :în lume.: Vieaţa lor exemplară a făcut. să .
se vorbească cu laudă, și admiraţie de: acele instituții.
multă vreme.
ie can
i
=

"L'epouse « gue mu prends, Saus “tâche ei sa conduite, :
dvec vertu, uva-t-on dit, dans. Port- Royal instruite,
Auz bois du deooir zâgle 7045 Ses desirs, |
În

Pi

iN

dit

desfințarea
Zice BOILEAU, ' după trei-zeci: de -'ani dela:

mult în:
lor, Lauda e scurtă, 'dar.: serioasă, și: spune
Puţine cuvinte; -

“i

ÎN LR

i

a

ea- scrierea,
Programul întreg al şcolilor coiin
, catehismul,
helia
evang
ca:
cetirea, calculul; se expli
a
virtuțile creştinești.: Educaţia era: totul : „practic
e,! dezeltarea”
virtuţilor, deprinderea cu: acte: pioas
ii

ad

the

!4
e

E AC
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prin exerciţiii a: sentimentelor bune” și alese, Ca
mijloc esenţial de educaţie 'complectă: lucrul.
manual.

î.:

i

Da

:

a

te

VI
„Negreșit, în şcolile de băieţi 'se da un loc mai
însemnat învățăturii. Pentru alegerea şi comunicarea
cunoștințelor,: gînditori de. seamă at meditat chestii :
de principii. Didactica'a progresat. E destul

să citez pe Nicore (1625
— 1695) și pe

AnxAuLp

(1612—1674), amindoi celebri teologi, cel dintii în- :

semnat în pedagogie prin scrierea sa: L"sJucatiou

d'un prince, cel 'd'al doilea, numit “Ze -Graud Ar-

neuld, mal însemnat decit toţi janseniști! în ma-

terie de educație. Impreună 'cu! LANCELOT, ARXAULD
este autorul celebrei Logigaue de Porz-Royal
şi al cunoscutei Grammaire generale etrai-

sonnde, în care sai pus bazele filosofiei limbii. .

In planul de studii al şcolilor de băieţi se” punea
temeiii principal pe studiul limbei m aterne,

adică

franceze; Chiar gramaticele limbilor latine sai eline
nu se mai învăţaii, ca aiurea, în aceste limbi, ci:
tot în franțuzește.

.-

„Latinește se. învăţa, negreşit; dar.nu în scopul
de a vorbi şi :scrie .în limba: latină, ci: pentru” cul-!

tura. spiritului prin coprinsul operelor . litera
re. De
aceea, nu se mai făceaii exerciții de vorbire si scrie
re

PRELEG,
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în latinește;ci numai” traduceri, cît de multe, Se,
citiaii și se interpretaă opere întregi, nu simple:
fragmente, ca să se poată urmăriun şir întreg de:
idei şi forme literare, cu toate dezvoltările, lor logice şi estetice. Numai dare
astfel se: isbutește să se for- ;
meze, prin literatura antică 'și prin or-ce literatură, .
judecata, spiritul, bunul. gust, simţul frumosului. O
innovaţie remarcabilă în didactica învățămintului clasic. Şcoala modernă îşi adapta astfel
procedarea învățării : limbii :Jatine 'cu noul. scop: ce

se urmăria și care mai
învățarea

putea

să se” urmărească

în.

Ce

Versiuni nu se..rmai fac decit în "cursul 'inferior, ;
iar teme deloc.: Versificaţia :se.lasă cu totul la .0 :
parte, ca o

de vreme. In
perdere..

importanță studiilor reale
sofia,

matematica.:;;;....

se

schimb.

dă

.

:. istoria, geografia, filo-.
app

îi

(ii

lată în ce mod atrăgător: descrie un contimporan ..

-::.::

vieața internă a; instituţiilor. janseniste.

€l&ves des €ltments de
«Jusquă 12 ans on gccupair les et.
du. calcul, sous forme:!
de divertissement, de fagon ă developper insensiblement .

Vhistoire sainte, de la gcographie

A :12 ans commengait le :
sans: la: fatiguer.
leur
cours intelligen
d'âtudes,ce, 'L/heure des_ exercices ctait. reglee, mais :
non pas d'une manitre absoluie. Si. Teâtuide impictait quella. recrcation avait-son tour:.0n
quefois sur la recreation,

iii
prenait conseil de lă-propos.,;;; ei
le temps Ie perinettait, le maitre
«L'hiver, quand

|
-

pat
faisait

: Ceux-ci le
sa leon en se promenant avec ses €laves.
la plaine. -.
quittaient pour gravir les colines ou courir dans
classe avait

: puis ils revenaient' pour V'entendre. L'€te, la
lieu sous Vombrage touffu des arbres, au bord
seaux. On

expliquait

Virgile

et Homtre;

Ciceron, Aristote, Platon ct les Ptres

des ruis-

on commentait

de IEglise.

9

8
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„«L'exemple. de leurs maitres -qu'ils avaient.sous les" yeux,
les entretiens cet les instructions familitres, tout ce qu'ils
voyaient,

tout ce

gens le „goit du

qu 'iils

entendaient,

vrai et du .beau.». 1):

inspirait

aux jeunes

zi

.

" Această descripție' făcută! de un ' martor “ocular,
ne dă o'idee de organizarea și! funcțiunea șşcolilor,

mici! de Port- "Royal.
E:

:

iii

iată

1

pata

Vi

me

-Pietismul german..are 'oare:cari asemănăricu
jansenismul francez..FRANCEE, reprezentantul lui, care,
împreună cu THOMASIUS, este inițiatorul unei mișcări
pedagogice în: Germania, aduce:'cu: sine! în: Halle

idei noi 'în chestii 'religioase.' Acestea -:ne 'interesează aci: numai întru cit ati servit'de bază unei

direcții și activități rodnice' pe terenul 'educaţiei,
FRANCFE (1663—1727) este omul. iubirii: și al credinţei, adică al celor. doă :puteri 'carl: fac “cele mai
mari minuni în 'lumea aceasta. Invăţătorul lui, ESRA '
EDZARI, la, care: se, dusese ; în. Hamburg : să - înveţe
limba: ebraică, l-a :zis să. citească, şi Să. recitească
biblia, mai. ales primele patru: capitoie;- şi. „FRANCEE,

în timp de un: an și jumătate, a “cititi și iar a! cetit
biblia de. şapte ori, dela: început: pînă. la sfirşit.
Sufletul lui s'ar, „putea numi un fiă. al Bibliel, ca şi
LUTHER,

In luteranism,

noi de viaţă.” Nuimat
1) EDMOXD, ÎN CowPAYRI.,

el.a reprezentat

un

curent

formele” seci: ale "cultului:
op. cit.|, p. 268...
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extern, riumai dogmatismul rece âl' doctrinei
nu
ajunge trebuinței- religioase. Se cere credinţa, credința vie, calda pătrundere fecundă a : sentimentului, lumina liniştitoare a intuiţiei adevărului.
Cind a fost să ţină, odată; în tinerețea lui, în faza

el şi-a pus mai întil

încă de formaţie, o predică,

întrebarea cu tot seriosul: <Oare, simţi tu, în inima
ta, cu adevărat și viii, acea credinţă pe care vrei
şi trebue s'o propagi ?>
a
Sinceritate deplină și adincă a individualității,
sinceritate în (fundul cugetului și pe buze, în toată
ființa, înăuntru şi în afară, iată caracteristica -momale! pietiste, aplicată la religiozitate și educaţie.:
In aceasta se aseamănă perfect cu. jansenismul.
Amindoă

aceste

secte

religioase, -prin

tendinţele

lor de reînviere a credinţei, răscolind cenușa în
vatra unde arsese flacăra curată a credinţei creș-

“tine, sufiind

din

noii

în focul

lismul cultului și. al dogmei,

înnecat

sub

forma-

ai încercat,în secolul

XVII, aproape. acelaş-lucru.ca şi TOLSTOI în zilele
noastre,
a
.
Sentimentalismul pios al credinţei sincere, izvotite din . pătrunderea directă a izvoarelor inspirației religioase, era .o cerință care nu trebuia să surluteranismul.

prinză

Dela

LUTHER

destul timp, pentru ca vocea
a unui

insă

deja

trecuse

lui FBANCFE să. pară

sectar.

Gonit din Lipsca, apoi din Erfurt, inspiratul a”

.

i

.

23

.
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își. găsi: azil .în: Halle, unde

profesor

de -limbi

orientale

la

MODERNE.

fu chemat ca

universitate

și.ca

preot. al:unei biserici. Aci își desfășură FRANCKE
uimitoarea. lui activitate pedagogică și geniul lui
miraculos de organizator,.
cum 'rar. se notează în
istorie. Inaintea lui n'a: mai fost altul. așa de bine
inspirat și de o fertilitate
așa de puternică. Ieşiaii
instituţiile -școlare, cele mai deosebite, din haosul
trebuințelor sociale, la evocarea geniului săi, ca la
glasul unui creator. Se închegai în forme precise
năzuințele latente și nedesluşite ale culturii. Ca din
nimic,

cu

ajutorul

credinței

în D-zei,

aii' apărut,

„sub mîna norocoasă și iscusită a lul FRANKE, atitea
instituţii, unele cu caracter noi, răspunzind trebuințelor moderne ale societății.

a

VL,

lată-le în ordinea dezvoltării lor.
i
Pela 1695, găsind în cutia milelor dela casa 'luf
de preot o sumă ca de 10—12 mărci, se gîndi să
întreprinză ceva de seamă cu acest capital. Deschise
în.mica sa locuință o şcoală pentru săraci, ArrmenSchule ; de doi taleri cumpără cărți pentru copii,
cu
alți dol taleri plăti lunar un student sărac, să dea
lecţii.
|
Din

acest

modest

început

crescu

marea „operă

impunătoare, încet-încet. La moartea lu
FRANGRE s'a
aflat, ca moştenire cultural-pedagogică,
o şcoală

XE.
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burgheză — Biirgerschule, un Pâădagogium, un orfelinat — Waiseuschule, un seminar pedagogic —
Seminariumn praeceplorum, toate cu O populaţie -de
2300 copii, 167 de profesori și 8 profesoare. .
Copacul uriaș, cu toate

lui, sa

ramificaţiile

ivit

și înălțat treptat, în creștere firească.
Cetăţenii, văzînd ce bine eraii îngrijiţi, şi educați
l-ai rugat

copiii săracilor în casa lui FRANCEE,

să-i

primească şi pe at lor. FRANCEE înființă pentru ae
ceştia o școală noă: Biizgerschule.
Succesul noii şcoli îndemnă și pe nobili să roage
pe marele pedagog a se ocupa şi de copiii lor.
Astfel se născu Pădagogiam, o şcoală de trecere
către învățămîntul superior.
creştit
adevăra
Dintrun sentiment de pietate
nească, reAncKE făcu să beneficieze de roadele actişi bieții copii rămași

vităţii sale

părinți, fără cămin: — de aci

pe

drumuri,

fără

Waisenschule.

XI.

rit
In toate aceste. instituţii idealul urmă

clar şi

i $ştiinţele neconștient era: «pietatea religioasă, apo

şi bunăcesare, elocvenţa dibace, moravuri trumoase
cuviință în purtare —
mîntești

ca fundament al fericirii pă-

și eterne.»

Iubirea şi credinţa
tura inimii

înainte

de

mat întîi de toate, cul-

împodobirea

inteligenței,

0 ca ce ai

- PRELEG.
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«Căci, zicea rRANCKE, un dram de credinţă are preţ
mal înalt decit o vastitate ce știință istorică, și o
picătură de iubire adevărată ma! mult decit o mare
de ştiinţă a tuturor misterelor.»
Invăţămintul propriii zis conţinea, pe-lingă studiul limbilor clasice, şi ştiinţele: zszoria, geografia,
aritmetica, rcometria,

Stiințele

naturale

nu

format

un studiii sistematic, ci se predat ocazional, în timpul verii. Cu ocazia excursiilor, făcute pentru culeperea plantelor, se dedeai noţiuni de botanică;
iarna, În laboratoare, studii de anatomie. Ştiinţa
astfel se Invăţa ca o recreaţie,
In scop de recreaţie educativă sc organizati vizite de cercetare a atelierelor din oraș, și se practica reşulat o îndeletnicire wranzaald, o meserie,
precum poleirea sticlel, cartonajul. Pentru comptectarea educaţiei, se arlăuga muzica și cdesemnul.
Studiul limbilor clasice se simplificase în înstituţiile lu vRANCKE (/irancleschen Stiftungen). Se punca mult temeid pe lectură, ca și în şcolile janseniste; dar nu se ajunsese cu raționalismul în didactica limbilor moarte așa de departe: tot se mai
(Acea exerciţii de vorbire și compoziţii, ba și versiticare În latineşte.

N.
Cea mal importantă din instituţiile create
de
PEAMCAT, Și Care ne interesează mal chrect, este
Sctg

picant
go PP stiai
o poroaa Praceeftor
Pi săTita
ri Scsse
iim,

ptotesorilor.

pentru pregătirea
i
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“Seminarul pedagogic şi-a luat fiinţa în evoluţia
școalelor ca un copil al necesităţii momentului.
Școlile lui saancke funcționaseră împrăștiate în mai
multe case mici, în care mulți profesori învățaii pe
copiii împărțiți în număr restrins între dinșii. Erau
50 de profesori pentru 409 elevi. FRANCEE fu nevoit să-și iea ajutoare și dintre studenții lui, dintre cari cei mai mulți lucrati gratuir, iar cel salariați primeaă o remuneraţie aproape ridiculă.

„Era însă o dificultate. Studenţii

nevoie să fie formaţi ; adesea

aveaii ei însăși

făceaii chiar greșeli

scrisorile lor.

de ortografie bătătoare

la ochi, în

niște întruniri intime cu

studenții, ca să-i

Cum ar fi fost ei în stare să înveţe pe alții ? FRANCKE
căută să-i pregătească pe ei mai întîi; chibzui
exercite

teze
măcar în o corectă ortografie și să le complec
mire
ne
instrucția. Dar — lucru ce nu trebue să

.
mult—studenţii nu prea veniai la acele întruniri
cum să
In al doilea loc, studenții nu prea ştiait

oriînveţe pe alţii, şi FRANCKE simți nevoia de a-i
de
lor,
întrebări
enta măcar în ce priveşte punerea
a
ceramin
aceea anunță colloquii de catehetică,
catechelica». Nici la acestea însă nu prea veniaii
să-l dea astudenții. Colaboratori, ce se oferiseră
jutor, erati astfel

cam

inutili.

de a comuAtunci FRANCKE recurse la mijlocul
sistemanica în scris colaboratorilor să! instrucții
direcţie.
tice şi complecte de orientare în această

Scrise emethodus
a te convinge,

după

acroatimatica»,

mijlocul de

un sfert or jumătate

de

oră,

358
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puse

copiilor. Cu

sarcina lui FRANCKE.

studenților

să asiste unii la lecțiile

celor-lalți şi ale profesorilor și să „țină conferinţe
după specialități. *
Treptat,

'se

indrumă

FRANCEE

către

o noă

insti-

tuție, Din toate se năştea, în mod firesc, .ideia că
trebuesă 'se alcătuiască o instituție anumită, care
să conțină toate mijloacele ce duceai la pregătirea
pentru profesorat. Aceasta își luă numele de <Seminarium sellectum praeceptoruin> (1696), seminariul pentru pregătirea profesorilor.
"«Sellectuni»
e un termen distirictiv. ce

instituție funcţiona

tot pe atunci, anume

de altă

«Semină-

riuut Praeceptoruiu», ce „pregăti pentru învățămîntul

primar.:.
:
a
ae
Pela 1698, in Gotha, see înființează de asemenea
un seminariii pentru institutori și învăţători, prima
școală : normală pentru această treaptă "de învăţămiînt,
- Astfel

duce

sfîrşitul

o instituție

secolului xviI,

de

în

o însemnătate

i

"

Germania,

a-

extraordinară

pentru mersul normal al învățămîntului. S'a simţit
de pe atunci că și pentru meseria de educator,
ca
pentru ori-care alta, ba încă mai. mult, .trebue
să
dai omului o pregătire specială: prealabilă; să arăţi
viitorului profesor nu numai cunoștințele ce trebue

să predea, dar şi „mijloacele

pentru

predarea lor.

“Prelegerea XL.
ORGANIZAREA IDEII REALISTE.
EDUCAȚIA FEMEII ÎN SEC. XVII
1. Originalitatea seminarului

pedagogic, ca instituție

De
modernă; utilitatea lui practică.
JI. Altă creație modernă: școala reală. Prima concepţie
A

a ci,

Ia

de reaZă.—:Se mer
“ TIL. Prima instituţie școlară cu numele
nţa lui pRAxCKE
Influe
.
Berlin
din
IV, Zecke r. Şcoala reală

asupra noilor şcoli -reale. — Realismul

lismul procedării metodologice.
"V. Educaţia

femeii.

programei “Şi rea-

”

o

-Cyr.
VI. Mate pe marresox, Şcoala dela Saint

Aventuri

în loc
pedagogice. Teatru în loc de şcoală. «Cabotine»
cade
ogic,
ptdag
sistem
«savante», Cine iuge de ori-ce
din Scila
enon
Maint
de
D-na
ii.
căpăti
și
unul fără rost
m
Caribda. Scrierile ci. .
a
VII, rexevox. In contra educaţiei în miînăstiri. Pictur

de.
în
în
ca

calmant.
artă calmantă şi limba latină ca studii

şi de eduVIII. O problemă capitală în educaţia femeii predil
ecție:

cu
caţie în genere. Qe facultăţi să se exercite
?
e
naşter
din
ice
cele slabe ori cele putern

SER

cţia supeIX. D-sa pe rawnerr. Pentru educaţia și instru
femmes
de
întărit
i
ițiulu
Tioară a femeii. In contra prejud

savantes.—Un argument pentru apropierea instrucției fe_
”
încilor de aceca a bărbaţilor. :
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LCa şi academiile

buințele moderne,

de

nobili, aă

în secolul

apărut,

XVII,

din tre-

doă instituţii

școlare, absolut originale, fără model în formele culturale anterioare: seminarul pedagogic și

şcoala reală. Amindoă se datoresc geniului creator al lui. FRANCEE; prima direct, fiind organizată
chiar de el; a doa indirect, fiind numai inspirată
de el și realizată de adepţi sai elevi af lui.
Incă

-puține

cuvinte despre instituția pregătitoare

a profesorilor.
Seminariul pedagogic, aşa cum sa născut în
Halle (1695), n'a fost nici o importație de aiurea
a unei instituții deja: existente, nici o izvodire în
concret a unei propuneri teoretice, ieșite deductiv ca

o concluzie din o dezvoltare logică abstractă,Ea

sa născut, cum am văzut, din nevoie, din acea
nevoie, care se zice că învață pe om toate.
Acesta e și unul din farmecele studiului istoric: te
duce

la izvoarele primitive, la originea începuturilor

marilor

porniri, instituții

și

evenimente

ale lumil.

-- Ca să poată instrui mulţimea școlarilor din atitea
școli diferite, împrăştiați în grupe mici prin atitea localuri ne-încăpătoare, rRANCKE face apel la studenții

săi dela Universitate. Aceștia răspund apelului
bucuros; unil pentru un mic ajutor material, alții gratuit.
Dar... nici ei nu sînt tocmai tari în cunoștințele

na
Dă n
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proce“ce sint chemați a propune, și nu știi cum să
facă
se
deze, ca să aibă succes în învățămînt, să

îi

înțeleși și interesanți pentru copil.

poza mame
E ea dc

XXI.

|

ti

PRELEG.:

rul,
lată marea problemă. FRANCKE Văzu că facto
iunea
funcț
şi
care primează pe toți, în alcătuirea
pe stuunei școli, e profesorul! [nainte de a pune
e să
denţi să înveţe pe copii carte, simți că e nevoi

pe copii.
înveţe pe studenți: ce şi cum -să înveţe
de

Studenţii trebuiaă să se prezinte cu un stoc
putinţa
cunoștințe sistematice şi cu arta ce le dă

quantului de cunoștințe

m
de împlinit:
sigure

—

complectarea

pregătirea

știin-

pregătirea
țifică, și însuşirea mijloacelor de predare—
alții.
pe
a
didactică, ciștigarea artei de a învăț
. realizeze
să
cum
FRANCKE se gîndi la mijlocul,

de învăţăaceste doă scopuri. După cite-va încercări

mint liber, de instrucții în întruniri nereglementate,
ajunse la concepția unei alcătuiri sistematice, în
ncare studenții să primească o instrucție compleme
şi
um
tară sigură, și o îndrumare teoretică prec
ieși
exercițiul practic în arta de a preda. De aici
terdupă
,
ioare
alcătuirea unei Școli Normale Super
ogic,
minologia franceză, saii a „Seminaruluă Pedag

după terminologia germană.

sellectum praecebAșa se născu acel Seminariun

briin, ce avea de scop pregătirea studenţilor pentru
ul secundar.
meseria de profesor în învățămînt

mm

Deci eraidoă lacune

pe

de a le propune.
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- Seminarul nu-era însă o. instituţie de stat,ci de
iniţia
. particu
tiv
lară,
ă un experiment făcut pe propriul risc al lu FRANCKE. Intemeietorul lui se obliga .
să dea “studenților, în timp de doi ani, pregătirea
ştiinţifică,” adincirea cunoștințelor și orientarea
generală în zzetoda de predare, şi întreţinerea; dar în

schimb,

după

trecerea: celor

doi

ani,

studenții să

lucreze, în mod obligator,: trei ani de zile -la școala
lui, atît pentru. complectarea uceniciej. lor, 'cît şi
pentru beneficiile instituției,
-. :.
. Pa
Dacă studenții, deveniți şi profesori, ar fi fost
întrebuințați numa! la instituţia lut FHANCKE, în curind
toate locurile. s'ar fi. ocupat și: n'ar, nai fi fost
nevoe' de acea pepinieră pedagogică. Dar renume
le
«instituției lui FRANCKE», < Franceschen Szftun
g», se

întinse pînă departe și veniau de pretutindeni
cereri de tineri pregătiţi pentru profesorat.
In acelaș

timp, şi în alte locuri ale Germaniei.'se căuta
să
se înființeze instituții analoage cu cea din
Halle.
După : moartea lui FRANCEE, insă, mișcarea
aceasta

pedagogică

se slăbi. repede

aproape

cu -totul.

; Se vede” că ideia lui FRANCKE, dacă nu premat
ură,
totuşi-nu era încă universal simțită, și
pe deplin

înțeleasă.- Dela primul sfert al secolului al
XVIII

încoace,

multă

vreme

nu

se

mai vorbește

de o ia-

stituție pedagogică pregătitoare pentru profesoratul

secundar,

In :ce

”

privește

ai

în special

E

instituția -lui

o

FRANCKE

din Halle, abia în jumătatea a doa a
“secolului al
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XIX-lea, se găseşte un pedagog, care so reînvieze
după normele ei iniţiale, modificate, fireşte, conform
noilor concepţii. pedagogice ale timpului. Acesta e
Serninariut

redeschide.

1881

care la

OTTO FRICE,

praeceptorum al lui FRANCEE,

in Halle. .

II.
și tot sub impulsia

„Tot în Halle

FRANCKE, se concretizează
alist, a cărui pornire am

spiritului lui

în instituție curentul reurmărit-o, în evoluţia ei
paralel

progresivă, dela începutul evului modern,
cu mersul curentului clasic sai umanist.

„Pină acum n'am avut încă ocazie să pomenim
de o școală organizată pe această bază. Ideia, ne-

greşit, era în aer, pretutindeni; dar o instituție pro:
concepției
priii zisă, alcătuită conştient pe baza

cu

opunere

realiste, în

concepția

umanistă, abia

întimacum la începutul secolului al XVIII-lea ne
:
E
pină în istorie.
„. Ideia învățămîntului real o formulase deja FRANCKE».
deși

nu

avu

vremea

concretă.

Vorbind

deosebit

pentru

să și-o

de

transforme

complectarea

în

realitate.

școlilor

create.

de dinsul zice: Se simte nevoia de cun pedagagiu
copiii

cari.

vor. 'să

înveţe

numai

scriere,. socoteală, Jatinește, . franceza și economia,
e, ci să fie
şi nu:vor.să urmeze mai departe studiil
întrebuințați

pe

—

lingă “cei, nobili, -ca: secretari,

sai în negoț, în administrația moșiilor, și în artele

utile» (1698).

o
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Deci o școală secundară pregătitoare direct pentru viață, iar nu pentru învățămîntul mai înalt; un
fel de mic Polytechnicum inferior—iată cum se prezintă prima: ideie a unei şcoli reale, Sa păstrăm această concepție a realismului școlar. Vom vedea că ea se schimbă mat tirziu, Să
reținem că prin acest învățămînt se pare deocamdată că trebuie să se dea o pregătire, .nu atit
generală,

necesară

unui

absolvent

care

vrea

să ur-

meze studii superioare; ci cunoștințe de îndeletnicirile practice, de cari absolventul se poate
folosi
la eșirea din școală, Elevii școalei reale, ar
fi deci
pregătiți pentru o carieră: ori pentru a
intra în

- negoţ,

orl pentru

se poată ocupa

a administra

de arte utile,

o moşie, ori ca să

III.

că, din programul ei de studi
i și îndeletniciri aproape enciclopedice, lipseşte
limba latină.

Aceasta e o innovaţie revoluționar
ă pentru

organizarea învățămîntului în Europa !
In şcoala închipuită de FRANCKE

nu lipsia latina ; în școlile atașate

pe-lingă Seminarium

?

sel/ectum Praeceploruu,

și la

E

-: Prima instituţie care poartă nume
le de reală
este acea înființată de SEMLER, un coleg
al lui FRANCEE,
la începutul secolului al XVIII (170
8): « Mekanischmathematische Realschule.»
Partea absolut originală a acest
ei instituții este
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care propuneaii studenţii, era prevăzută limba latină. Chiar Seminarium praeceptorum cra organizat
ca un seminariii în parte filologic. Studenţi aveati
intilniri în care vorbiaii latineşte, se citeaii opere
latinești, se făcea chiar preparaţie pentru limba la:
nobililor, primele institină; în cAcademiile»
neglija de asemenca,
sc
nu
tuțit cu caracter realist,
în mod absolut, limba latină. Pentru prima oară,
deci, cind întilnim o instituţie, unde, principial şi
in practică, e scoasă din program latineasca, e aceasta

a lut semLen din Ilalle,

dela

1708S— «Școala

reală de matematică și mecanică.» În programul ci
se păseşte prevăzut: matematica, geometria, ştiinţa
măsurători!,'a

calendarului,

astronomia,

geografia,

praccunoştinţe de fizică, desen ; apoi îndeletniciri
a,
anatomi
finc,
în
și,
;
tice ca agricultura, grădinăria
09:
pentru
e
necesar
igiena, legile cele mai imediat
franlimbet
pientareaîn socictate, istoria, cunoştinţa

ceze, cunoștințe

practice;

dar latineasca, nu. Ca:

racter exclusiv realist, conţinind
pozitive, aplicabile la viaţă.

numal cunoștințe

IV.
pictistă, consemten nu face parte din mişcarea
de aproape pe
dusă de FRANCKE, Însă cunoştea
postul de în:
FRANCKE și instituţiile lul. Avusese
o fi si:
negreşit,
spector al școlilor din Ilatle, și,

zitat

și instituţiile

luf FEANCEE, cu-toate-că acesta
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işi avea inspectorii lui speciali, mat pentru fiecare
obiect, cari urmăriai zilnic activitatea tuturor
pro-

fesorilor în toate

instituțiile

ferinţele lor săptăminale

franckiane,

și, în con-

își comunica notițele, în:

soţindu-le de observaţii și discuţii, Deși rolul unui

inspector pe vremea aceia nu trebue să
ni-l închipuim cu toate atributele unui inspector
de azi, to-

tuși, fie prin faptul că sEMLER era colegul
lui FRANCES,

"fie și. prin:
chipuim că
stituțiile şi
Probă că

impulsiile dictate de funcția sa, ne în'el a cunoscut desigur de aproape îinideile lui raaxcae, mișcarea realistă e o extensie a acti-

vitățil pietistului din Halle, și:că trebue
, cel puţin
în parte, să i se atribue și lui meritul
iniţierii a-

cestei mișcări, e că pela 1747, predi
catorul HECRER

din Berlin, fost elev și membru al Seminariului
se//ac-

Zum Draeceptorum din Halle, . organizeaz
ă o școală
după tipul închipuit de rRANCKE, dindu-i
numele
de « Oeconomisch- mathematische Realschule
», a doa

şcoală importantă reală ce apare în
Europa. Ori:

ginea Franckiană este incontestabilă. Progr
amul general

metrie, mecanică, arhitectură, Orientare
asupra

verselor cariere. .

di:
a

Ca şi în școala lui-seuLia se punea' mare terheii
i

Li$

al școlil conţinea: religia, germana,
latina și

franceza; caligrafia, desemnul, calcu
lul ; istoria, geografia ; orientare asupra bunelor
moravuri și purtări ; cunoştinţele cele mai indis
pensabile de geo-
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pe metodă, pe intuiție, așa! că nu ar fi tocmai gre»
şită părerea că numele

de reală

instituții nu numai din cauza
mei, ci și din a procedării,

din

și l-aă luat: acele

coprinsului
cauza

progra-

arătării

lu-

crurilor. Institutul lui seuLea era bogat în tot
felulde instrumente, mașini, modele, vase, aparate,
preparate de. știirițele naturale, şi scopul urmărit
de fundatorul lui era, după. propria lui .declarâţie:
«să se deprindă tinerimea: cu adevărata realitate.
Căci aici nu sînt goale specu/ationes, ori subtilități
e sint Dei opera
res,
nefolositoare, ci sînt 'zpsissima

și acele maşini, cari sînt

de folos în _vieaţa “de

toate zilele 1)».
Tot aşa şi în scoala lui neCKER. Una din gloriile eiei
consta în bogăția muzeului săi pedagogic, unde
găsial tot felul de aparate de măsurătoare şi de
desemn, mașini, vapoare, pluguri, producte industriale de țesătorie, un arc de triumf roman, portretele
împăraţilor germani, prinților din casa de Hohenzollern, etc,
Cu timpul

creațiunea

. lui

BECKER,

crescînd,

se:

despărţi apoi în trei ramure: una curat reală și
celelalte doă complimentare, din care una avea ca
bază limba maternă şi alta limba latină, deci
cele trei tipuri: realism, clasicism vechii și. clasi:
cism noi, întrunite într'o instituţie ce sintetizează

curentele pedagogice

ale timpului. De altfel, chiar >

—————————

1) În eaursex, op. cit. Il, p. 63.

.
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se baza pe limba latină, gimnasiul pronu mai putea să-și păstreze caracterul de
pur, așa cum te-ai fi. putut aștepta dela
latinească. In loc de elina, se: permitea

să se înveţe o limbă modernă, ca franceza bunioară.
Școala curat reală. o găsim împărțită în opt
clase, purtînd fiecare numeie științei. dominante în
acel an: 1) Clasa de zazesratică, 2) de Feometrie,
3) de

arhitectură; 4)

de geografie,

5) de fizico-nu-

turale, 6) de manifacturăşi comerţ, '7) de economie
și 8) de cuzzozităzi,: lucruri extraordinare și desen.

„Tacă realismul

să se stabilească

izbutind să
definitiv,

pătrunză

în cetate şi

ca la el acasă. Formula

lui se întinde, ajunge principii organizator al școlilor statelor. Instituţii de iniţiativă privată la înce“put, școlile reale încep a se întemeia de state
ca
Austria, Bavaria, Prusia. Clasicismul părea învins.
Ceia-ce domina -acum spiritele eraă cunoștințele
reale.
i
a
i
Dar legea contrastului și a ritmului universal nu
se nimiceşte. Cînd un curent ajunge la un
grad
"neobicinuit de dezvoltare, trebue să ne
așteptăm
la un

contra-curent,

la o reacție

impotriva

lui. Nu

trebue să ne mirăm că în curind vom
asista la
contra-curentul clasicismului, reinviat sub
formă și
înfățișare .noă, modernizat, recucerind
spiritele.
Vom avea atunci peo-clasicismul sai umanismul
noă, cu ale cărui lupte şi succese ne
vom ocupa
mai tîrziă,
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fază

a clasicismului,

V.
Inainte

de

a expune

vreaă, pentru încheerea

noa

acestei

lecțiuni,

să 'com-

plectez istoria educaţiei în secolul al XVII-lea cu
citeva notițe relative la educaţia femeii.
De ordinar, în istoria culturii în genere, ba chiar
în istoria specială ă instituțiilor școlare, ne aşteptăm,
în mod natural, să citim și să vorbim numai des-

pre mersul școalelor de băeţi, ca-și-cum toată
omenirea ar fi compusă numai din bărbaţi, și cași-cum cealaltă jumătate a ei, căreia i se dă; în
teorie, o mare importanță, prin influenţa ei asupra
vieţii sociale, nici m'ar exista. Foarte tirziă apare

în spiritul cercetătorilor ideiade a vedea:
1) Prince pregătire educativă trece sufletul femeii,
al fiinţei ce trăește în schimbul

cel mai apropiat și

ne'ntrerupt
de influenţă reciprocă cu sufletul bărbatului? Ce instituții funcţionat, în diferite epoce, pentru formarea ei,-şi-cum erai alcătuite?
2) Care trebue să fie organizarea instituţiilor pentru educarea femeii, în conformitate cu natura
cu rolul social ce trebue să-l îndeplinească?

ei și

Ca şi în istoria pedagogiei antice, vom căuta să

aruncăm, din cînd în cînd, o privire cit de repede
și sumară, 'atit asupra ideilor relative la educaţia
femeii, în veacurile moderne, citşi asupra instituțiilor ce ai funcţionat în vederea educației femeninc.
Amintesc că a fost deja vorba, deși numai în
24
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treacăt, de o instituție, pentru educaţia femeii în
Franţa: școlile janseniste de Port-Royal, conduse
de călugărițe. Se găsiai de altfel în Europa foârte
multe instituții religioase, ce aveaii de scop educarea

fetelor. Familiile, jenate

de

prezenţa

fetelor,

neștiind cum saă ne-avind timp să le crească, le
încredințai călugărițelor ca să le supravegheze, să
le educe și să le învețe mult-puținul ce știati și ele.
VI.

In secolul al XVII-lea, în frumosul și strălucitul
secol al lui Lupovic x1v, apare în Franţa o primă
incercare cu caracter laic pentru educarea fetelor:

instituția dela Sain/-Cyr, înființată şi condusă
' de

celebra M-ME DE MAINTENON (1635—1719). |
Se cunoaște viața și importanța acestei femei
pentru Franța; se știe ce influență a exercitat, prin
agerimea

spiritului

ei,

asupra

lui

LUDOVIC

AL 3IY,

care o numia: « Vorre Solidit/». Descendenta familiei d'Aubigne€, înainte de a fi istorica M-ME DE MAIN1ENOY, a profesat arta educației în cercuri foarte
restrinse, crescînd în special copiil lui LUDOVIC AL X1Y.
Curind, însă, din guvernanta copiilor «Regelui Soare»,

ajunse, prin o căsătorie secretă, chiar soţia lui. Deși

căsătoria nu mai
din

calcul,

poza a

era un secret pentru

nimeni, ea,

străină, nu-și lua rangul și drep-

turile ce-i da poziţia ei reală.
M-ME DE MAINTENON, care se interesa de mişcările
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intelectuale și se amesteca pînăși în chestiile religioase, așa că CoMPAYRE

O

numeşte

cz/72

pape

en

jupon», dete o atenţie deosebită chestiilor de educație, ce o preocupati mai demult. Lipsindu-i însă,
o pregătire specială prealabilă, experimentul ei pedagogic merse dela început pe dibuite, fără orientare sigură şi îi aduse multe nemulțumiri.

să

Ea înființă la Saint-Cyr o școală, destinată
educe vre-o 200

de

fete

de

nobili

scăpătaţi,

un

internat în care se primeaii fete dela 7 — 12 ani,
li se da întreţinerea și educaţia aproape pină la
virsta, cind puteai să se mărite.
M-ME DE MAINTENON credea că o învățătură siste-

matică, departe de a fi folositoare, era dăunătoare
fetelor, şi căută un mod

de instrucție indirectă

prin artă și literatură.
Pe atunci domnia în Franta prejudiţiul în contra:

femeii cuite, Geniul lui mouiiag, în acea persiflare
dureroasă : Les femmes savantes, i-a dat formula clasică, eternizindu-l. Pentru spiritele mai puţin
înzestrate

erati toate
prin studii
Ajunseseră

cu

putere

de

analiză, « femmes

savaules»

femeile ce îndrăsniaii să-și dea seama
de chestiile privitoare la viaţă ori la lume.
obiectul tuturor glumelor ; și decînd Mc-

LIERE, în acord

cu bunul

simț al opiniei publice,

batjocorise amarnic abuzul şi partea ridiculă a mode caradei, plaga pedantismului superficial, așa

"ghios la un bărbat,
or-cul să pară de

necum la o femee,

spirit şi original,

era ușor

zeflemisind

o
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indiferent

dacă

vorbia cu fond saii bătea cîmpii.
|
Teama de opinia lumii și .de ridicul s'a resfrint
și asupra organizării instituției dela Saint-Cyr. M-ug
DE MAINTENON se feri, ca de foc, de tot ce putea să
facă din elevele ei niște «/emwes savantes> ! Nici
urmă de școală, de doctrină, de știință, de învățătură regulată. Asta ar fi fost pedantism. Instrucție liberă, prin reprezentații dramatice, prin
teatru. lată soluția.
Se dete fetelor opere dramatice, piese de teatru fără nici o alegere.
Și cine zice a, trebuie să zică și &, Inlănțuirea
cauzală a lucrurilor şi faptelor omeneşti își are alfa-

betul săi de urmări, pe care Sz Solidite nu-l cunoștea,

se vede. Piesele de teatru, ca să fie jucate, trebue un
teatru; și ca să joci pe scenă, trebue să fi inițiat

în arta dramatică. Pentru iniţiarea în arta dramatică
trebui să se aducă artiste reputate: ca... artiste.
Actrițele luară locul profesoarelor şi autorii 'şi
actorii dramatici locul profesorilor, a căror învățătură sistematică ar fi adus nenorocirea <pedantis-

mului.»

In loc

de fznzmes

savantes

institutul

creiă

Ffemines artistes.
„ Elevele se trudiai cu învățarea pe din
afară a
rolurilor, cu arta declamaţiei ; se deprindeau
să ge-

sticuleze, să-și țină boiul,să se îmbrace, să
leșine.

Școala se transformă în scenă, instituția
toată în
culise, clasele în săli de repetiţie teatrală.
Și ce zor,
ce zel, ce preocupaţie, ce grije pe toată
lumeal
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La reprezentaţie veniai să asiste dame mată, venia

toată curtea, venia Maiestatea Sa, Regele Soare.
Bietele fete toată ziua declamaă, vorbiaii în stilul
tragic, se costumat în eroine şi visati eroi de pe
altă lume.
Şi încă ce eroi! Piesele nu se alegeaiă; și dacă
ar fi voit să aleagă,n'ar fi avut de unde. Nici-un
autor dramatic nu-și bătuse capul să prevază sistemul de educaţie al D-nei DE MAINTENON și să compună drame educative, iar pedagogii nici atit.
Nu

trebui

multă

minte

și înțelepciune,

să

ca

se

vază, în cele din urmă, că, pe calea aceasta, fetele,
ferindu-se de stinca pedantismulu, cădea în lacul
|
fantasticului.

Protectoarea lor se gîndi să-şi perfecţioneze

«sis-

temul>: să caute cu or-ce preț piese potrivite pentru

scopul instituţiei sale.
Unde să găseşti însă o tragedie de valoare şi bună,
ca mijloc de influență educativă, de jucat într'o
şcoală de fete? Trebuia comandată. D-NA DE MAIN„TEXON se adresă

lul RACINE,

Care

tivitatea sa de autor dramatic.

se oprise

din

ac-

RACIxE se lăsă indu-

de Saint-Cyr>
plecat și compuse «pour les demoiselles

celebra sa tragedie «Esther.»

|

Acum întreprinderea nu mai cunoscu nici 0 rezervă, căci ru se mai vedea nici un pericol. Maşina
teatrală se montă și porni cu sgomot în plină mare,
prudenţei. Acdeparte de țărmul arid și prozaic al

trițele şi actori! intraii și ieşeaii, ca la 6le acasă;

374

PARTEA,

II.

ISTORIA

PEDAGOGIEI

MODERNE.

ca la <Comâdie-Franţaise.» Elevele și artistele nu
se mai deosebeai. «Savantele» intraseră în pămînt.
MOLIERE învinsese, «Cabotinele» ridicaseră capul.
Atita patimă se înrinsese în sufletul bietelor fete
pentru jocul lor periculos de scenă, atita emoție și
dor de succes și de aplauze le ameția mintea, în

cit, înainte de a apărea pe scenă, cădeaii în genuchi

și se rugaii ferbinte lui D-zeu: să le dea putinţa
farmecului de a plăcea publicului strălucit din sala
de spectacol, de a plăcea mai ales Regelui, de bunăvoința căruia atîrna soarta lor, de a plăcea și altora,

cuiva, unui necunoscut ori prea cunoscut din
parter,
al cărui entusiasm poate l-ar face să se hotărască

a le scoate diri acea lume factice și să le răpească
în lumea visurilor lor de fericire sai în lumea brută
a realității înconjurătoare.
«Sa Solidit/» văzu, în sfirşit, că şi cu piese de

comandă ca ESTiER, răul nu se stirpește;
că rădăcina lui e mai adincă, e în chiar Spiritul
«sistemu-

lui> săii de educaţie. Atunci o fi băgat, poate,
de
seamă, că, voind să fugă de or-ce sistem,
adoptase, fără

să știe,

unul

deplorabil;

că, în educaţie,

singurul sistem de evitat e cel răă. Naufragi
ul ei pedagogic întăreşte credința că, în arta educaţiei
, ca
în or-ce întreprindere social-omenească,
dacă ru
mai

mult,

trebue! să

fii mai

dinainte

orientat

în

harta scopurilor şi mijloacelor, ca să
nu te izbeşti
de stinci ne prevăzute şi să nu

izvodeşti prin expe-
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riența și inexperiența ta, toată cruzimea versului
latin devenit proverb:
Iucidit în Scyllam gui vult vitare Charybdim.
D-NA DE MAINTESOS, care, voind să scape de Caribda
pedantismului, căzuse în Scila fantasticului, cîrmi acum corabia, ca să se depărteze de strimtoarea empirismului săi de improvizație; şi, cu silogistica sa
vioae, descoperi într'o clipă leacul. Literatura, va
să zică, și frecventarea lumii din afară de institut
face răti? Ei bine, nimic mai simplu: să se înterzică
or.ce literatură, să se oprească intrarea în zidurile
institutului or-cărul om de pe tărimul cellalt—afară
farnilia

de regele, bine-ințeles. Nici

voie

să m'aibă

să vină să-și viziteze copilele, decit de patru ori
pe an, și vizitele ci, de fie-care dată, să nu dureze
mal mult de un sfert de ceas, adică în total: o

Nimic nu se permitea

fetelor

să mai

citească,

nici

măcar frumoasele pagini ale istoriei antice, ca să
nu se înferbinte imaginaţia domnișoarelor pentru
,
eroinele şi eroii antichităţii.
Răi trebuie

să fi eşit experiența

sa anterivară,

a

cu sis-

temul de mai nainte. În partea pozitivă, D-NA DE
MAINTEXOX își însuși, vrind-nevrînd, în parte, sistemul
deja cunoscut şi practicat în școlile janseniste: rugăciuni, lectura bibliei: şi lucru manval.
Instrucţia propriii zisă cu desăvirşire proscrisă.

o.

absolut

a af

contrast

ama

oră pe anl
Asta e partea negativă:
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cu teatrul și literatura, ca să recurgă
apoi la atitea
precauții nefolositoare, ba chiar păgu
bitoare.
Izolarea

complectă

de

viață,

de

lume. “şi de cul-

tură nu mai era nici sistemul dela
Port-Royal, ci o
parodie a lui, altă extremitate, în
care se aruncase
acest Faeton cu fuste al pedagogi
ei. «Sa Solidiţz»

a lui uoovic

xw o fi fost tare

în alte

iscodiri, cari

luaii ochii <“Regelui-Soare», dar
în arta „educaţiei
na fost decit o aventurieră
sgomotoasă,
Avem dela dinsa şi scrieri, în
cari găsim ideile
ce inspira ajutoarelor sale: Leti
res sur l'cducalioua des files; Entret
ien sur Î'Educalion; și Conseils aus
Jeunes filles,
VII.
Una din ideile d-nei de Mai
ntenon era ca educația fetelor să nu se facă
în minăstire. Cum şi-a
pus în practică ideia, văz
urăm mai sus. In loc de
o minăstire cu călugărițe,
născoci o mînăstire cu
actrițe, apoi o minăstire
fără călugărițe și fără actrițe, dar și fără familie
și fără lumina vieții.
„ PENELON (1651 — 1715),
episcopul de Cambrai,
autorul frumosului roman
cu tendinţe politice 77.
lema gue,
împărtășia

aceeași

ideie:

-fet

ele să nu
se crească în minăstire, pen
tru-că se depărtează prea
mult de lumea în care
vor trăi pe urmă, se în-

Streinează

abstractă a

de viață,

Cind

vor părăsi

singurătăţii monacale,

societatea

și vor intra

în
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urzită

și credinţe,

atitea idei, și legi, şi obiceiuri,

din

și pre-

de tot felui,

judiţii,.și idealuri, și legături. concrete

se vor simţi ca în exil pe altă lume, se vor ciocni,

ignorante și naive, la tot pasul, de drepturi și datorii necunoscute, vor fi prada iluziilor deșarte,
victima ne-adaptării lor la medii şi la condiţiile
|
de viață. .
Aceasta'e just. Si desigur, dacă ar fi avut să
„alcătuiascăo instituție pentru educarea fetelor, după
des

ideile sale din /'Education

(1683),

filles

FENELON, care își exercitase şi își documentase talentul săi practic de educator în creșterea așa de
isbutită a ducelui de Bourgogne,ar fi știut, în
astă privință, să găsească o formulă plauzibilă, deosebită de o mînăstire de călugărițe, dar și de Saint-

Cyr a d-nei de MAINTENON.
Ne îndoim însă că

precauţii

în sfioasele lui
şi muzicei.

în

Lecturile, dar

dezvoltînd prea
tului,

ar fi fost pe calea cea justă

care, și

mult partea
fără

contra
mai

ales

literaturii
muzica, ar fi

a

sentimentală
în

' predomină
ta,
aceas

suflenatura

femeei. rixELON recomandă, dintre arte, pentru calmarea sufletului: pictura; iar dintre studii: limba
latină.

,

se
Ce e drept, aceasta din urmă, mai ales cînd

practică în studiul

chiamă metoda

ei şi o anumită metodă, care

plicticoasă

și

pedantă, are

se

darul

de a potoli bine de tot bătăile inimii şi mișcările
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spiritului. N'ar fi însă credem, deloc prudent, pentru
scopul calmării psihice, să se deschiză, cu cheia
limbii latine, și sanctuarul poeziei clasice, al literaturii romane. Sint şi acolo idei şi sentimente,
contagioase. Liniştea inimii ar putea fi tulbura
tă.
Ca să nu se depășească ținta urmărită de timiditatea precaută a pedagogului, trebuie
să nu se
adinciască studiul limbii decit pină la filologi
e. Aci

se poate

insista

cit

de

mult;

iar dacă

la

filologie

sar mai adăoga și învățarea pe de rost a
tablelor:
de logaritmi, calmarea minții ar fi desăvir
şită,
VIIL

“Orcit de stingace star părea propuner
ea lui FExELON, preocuparea lui indică adincimea
unei probleme
însemnate de educaţie.

Bine

este să

exciți și să dezvolți tocmai acele

facultăți cari, din naștere, predomin
ă și caracterizează natura femeii? Nu se
formează astfel fiinţe
unilaterale, cu sufietul crescut
excesiv în o direcţie,
fără proporţii a'monice în
structura și funcțiunea

lui? N'ar fi mai înțelept să se
însiste tocmal asupra

facultăților, cari, din natură,
poziţii să crească, şi să se
pornirile tari prin ele însele,
un echilibru și o armonie
individual? .

ai mai. puține predislase mai neexercitate
spre a se realiza astfel
între puterile sufletului

Dar, atunci e bine oare să ciuntești
și să desfi-

PRELEG,

XXI,

gurezi opera

ORGANIZAREA

naturii,
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să-i. contracarezi

intenţia

și

scopul ei firesc, apăsind și deprimînd pornirile native, originale?

Bine

e

ciîștigi

să

armonia

echi-

şi

librul individual, siluind creșterea 77:42 Minerva
aa facultăţilor refuzate de natură şi mediocrizind
vînturile superioare ale geniului speţei în consti
prin
tuţia particulară a fie-cărui sex? Nu se distruge
aceasta un echilibru

ganismului și vieței

și o armonie

mai înaltă,

a or-

supra-individuale, a societăţii,

care se întemeiază tocmai

pe diversitatea

cea mai

?
întinsă a diferenţierelor sexuale și individuale

mari aii
lată problema. Din instinct, pedagogii
simţit-o. rExELox nu o discută principial. Pentru
Azi incă nu e destul
timpul lui soluția era prematură.
de matură,

femenină
Întocmirea unui program de educaţie
minarea
deter
și
în conformitate cu menirea femeii,
psihoei
menirii femeii în conformitate cu natura

fizică şi socială, e o problemă

cultural-pedagogică

definitivă.
ce nu și-a găsit încă deslegarea ştiinţifică

al cugetării pedaAr fi să anticipăm mersul istoric

gogice, dacă am

insista de pe acum mai mult a-

Supra e]..
1X.

distinse peTerminind, să notăm încă numele unei
(1647—

dagoage din secolul XVII,

M-ME DE LAMBERT

le zious
1733), autoarea scrierilor: Ref

Hou el-
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les sur les femmes și Avis ă sa fille. E interesantă pentru: frumosul curaj ce arată. Intr'un
timp cînd se persifla instrucția femeii, ea înfrun
tă
prejudițiul drept în față, atacind izvorul de
unde
„se .răspîndise atita ridicul peste femeile culte,
Zes
femmes savantes, şi arătînd ce falș și
injust s'a
înțeles idsia_nusă în circulație de, morli:n
e.
D-NA DE LAMBERT apără dreptul. femeilor
la o instrucție serioasă, și teza ei şi-o susține
pe argumente, ce și azi ar fi demne de reprodus
şi întrebuințat, dacă ar mai fi nevoie de ele.
Din fericire, citadela, apărată cu atita
înverșunare
de egoismul îndărătnic al bărbaţilor,
a căzut sub
loviturile repetate ale valurilor culturi
i moderne.
Femeile aii pătruns pînă sus, “la
învățămîntul cel
mai superior, ai cucerit știința, cu
titlurile ei cele

mai înalte. Ba chiar, în unele spirite,
cari se dai,
de altfel, de amice ale progresului,
începe să se
nască oare-care rezervă, ce nu
seamănă deloc a
timiditate, pentru mersul ascendent
către lumină. Se
pare că invazia necondiționată
și nemărginită a femeilor pe băncile universitare,
lasă goale alte lo„Curi, unde ar trebui să Je împing
ă menirea lor
naturală,
O reacție se naște. Și era în
ordinea legilor naturale a evoluţiei sociale,
să se nască,
|

Faptul definitiv e că fortăreața
s'a luat, inim

icul
a intrat în cetate, și este -o altă
fază, a campaniei,

de un interes noi,

că cele doă tabere parlamen-

PRELEG,

tează ; cum

XXI.
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să-și împartă
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terenul, stăpînit
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exclusiv,

înainte, numai de una din ele.
Un argument al D-NEI DE LAMBERT merită să fie
amintit, cel puțin din interes istoric.
Dacă spiritul femeii e lăsat pe o treaptă inferioară de cultură, cum vreți să se înțeleagă cu
spiritul cult, superior al bărbatului? Cum vreți să

mai complicat “al bărba-

priceapă femeia sufletul

tului, dacă nu i se dă elementele, asupra cărora
lucrează mintea tovarăşului săi de vieaţă și de suferințe? Cum să simță ea simpatia sinceră și întreagă

pentru

niște

străduințe

ce trămintă

o exis-

tență de care şi-a legat pe a sa, dar în adincimele
căreia- nu poate pătrunde, fiind-că i s'a refuzat lupina ce ar fi călăuzit-o în labirintul ei? Asemenea
pricepe pe asemenea. Ca doi streini vor trăi unul
lingă altul, bărbatul și femeia, fără să se cunoască,
şi fără

deci fără să se înțeleagă

să se iubească, în

adevăratul înțeles al cuvîntului. Şi discordanța sufletelor va fi cu atit mai ir eparabilă, cu cît diferenţa
lor culturală va fi mai mare.
M-ME DE LAMBERT recomandă fetelor studiul istozici şi, negreşit, și pe acela al literaturii antice, de
care M-ME

DE MAINTENON

căpătase

tuși, nu voiește să devină
tre limbi, numai

cea

atita

spaimă. To-

nici prea invăţate. Din-

maternă să se înveţe. Opreşte

în special învățarea limbii italiane|-

Intrun mod mai. sistematic și mat filosofic nu se
pune, în secolul XVII, chestia educaţiei femeii.

Prelegerea

XXII.

CULTURA ROMINĂ IN SECOLUL XVII,
ŞCOLILE DE LA TREL-ERARIIL ȘI S-TUL, SAVA

I. Intoarcerea la istoria culturei noastre

după

adincirea

în studiul veacurilor la alte popoare
face impresia unci redeşteptări dintr'un somn secular, spre
a contempla schim-

bările aduse în ţara noastră de curgerea
timpului.
II. Repede

privire

asupra

schimbării

bătătoare

la ochi
înfățișată de secolul XVII, comparat
cu cele precedente.
Aparaţia culturii eline la noi în țară,
Caracteristica secolului XVII.
III. Complectarea şi îndreptarea
acelei caracteristici. Apariția semnelor de deșteptare
naţională ; limba romînă în
biserică. mrnoroLiruz, TEODOSIE,
Calendarele romiînești.

IV. In principatele romine, centrul
mișcării intelectuale
din răsăritul Europei. Un apel
al unui mitropolit grec, uIncox din Pogoniana către IHIAŞ
VODĂ, pentru înființarea de
școli superioare.
V. Programul studiilor, cărţile
şi metoda în şcolile greceşti din Ducurești şi Iași. Hrisovul
lui nntxcoveAnv,
VI. Profesorii dela Pret- Erarh
i şi S- tul Sava.
VII. Plingeri în contra Chinului
nefolositor pentru copii
în aceste școli înalte? Ce lipsia
şcolilor greceşti ? Meto da
lor pedantă, Asprimea
pedepselor.
VIII. Tabloul detectelor prea
încărcat, ca să nu fie exclusivist şi nedre

pt. Aprecieri mai juste.
turci grecești și cultura
grecească noă.

Ce

datorim

cul-

.
IX. In ce condiţii poate exerci
ta ideia efectul liminător

PRET,

XXII.
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CULTURA

asupra unui spirit. Asupra
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cărui element
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etnic și strat so-

cial a înrîurit şcoala elină.

X. Faptul unei influențe mărginite numai asupra stratului

intelectual,o fericire. De ce şi întru cit? Legătura organică

rea stratului social superior cu massa etnică. Sentimentul
le
Suferințe
.
trecutului
le
încercări
cu
față
istorice
cunoștinței
trecute privite de departe. Şcoala întăritoare a durerii.

în
NI. Puterile latente ale neamului nostru se desfăşură
excitația
sub
proprie,
re
dezvolta
__neîntrerupta şi grabnică

și forțe
atingerilor cu sufletul strein al altor elemente etnice

culturale.

.

I.
*

e
Să încheiem secolul XVII cu o repede privir
după
asupra noastră înşine. Să ne întoarcem «acasă»,
instio excursie de o sută de ani prin teoriile şi
ate.
tuțiile înalte din țări depărt
miO sută de ani, trecuţi în cite-va ore! Zbor
e, .
clipel
ca
nuat al istoriei, care străbate veacurile
fulgeo
țările şi mările ca o bătae de aripă, prin
întorrătoare trăsătură de condeiii, sai grabnică
,
cător
ferme
p
dosco
Calei
carte,
sătură de foae într'o
înca
,
plimbă
te
care, priâtr'o mişcare de -ochian,
în peripeţiile
trun vis, în panorama epocilor şi
ungată a
vieții popoarelor, şi-ţi arată opera îndel
tăi, reproduvremii, desfăşurindu-se iute sub ochii
ităţii tale,
curioz
voia
cîndu-se şi repetindu-se' după
insetate de priveliștea vieților dispărute.
uirii ginCite-odată ne exercităm darul închip

dindu-ne

ce o să fie

peste o sută-doă de ani în
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dori ca restul zile-

lor, ce ne mai rămîn de trăit, să ne
fie dat a le
trăi împărțite pe veacuri ; ca natura,
printr'o mira-

culoasă îngăduire, să ne permită, după
fie-care veac,

a ne trezi dintr'un somn

odihnitor, să vedem schim-

bările ce a luat lumea, și apoi să ador
mim din noi,
ca să ne deşteptăm iar după un veac,
spre a vedea
noile

prefaceri aduse

în acest restimp

în omenire;:

şi așa mai departe.
o
|
Fantazia aceasta utopică, de o viață
nerealizabilă, ne-o satisface studiul istoriei,
Fără alt impozit
de scădere a conștiinței decit cele
șeapte-opt ore
de somn, plătite pentru o zi de palpit
ări conştiente,
poți trăi, în timpul existenței tale indiv
iduale, viața
tuturor veacurilor păstrate în vastul
-panoptic al istoriei. Fericit acela care nu pășeşte
pe tărimul trecutului, ca pe stradele dezolate

simte viața acolo unde
a fost!

ale unui cimitir ; care

este și o vede acolo

unde

II,
Ce am lăsat, înainte de secolul
XVII, în țara noastră pe întreaga cimpie înti
nsă a vieții culturale?
Slabele lumini palide ale
bietelor școli de pelingă
biserici,

minăstiri,

episcopii,

unde

se

învă

ţa slavoneşte, ca să se poată sluji
în biserici,să se poată
citi ceaslovul și psaltirea și
cînta rugăciunile, Lică-'
ririle de licuriciă în întuneri
c ale rudimentarelor

PREL.
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inceputuri de învățare rominească, documentate de
existența mulțimii diacilor şi din a căror fosforescență crescătoare se va închega treptat lumina unui
soare, Farul de orientare istorică a unei şcoli romineşti în Rădășeni. Şi sgomotosul aerolit trecător
al academiei protestante dela Cotnari.

Pretutindeni, în stat, în biserică, în marea majoritate a școlilor nu se
uzia decit slavoneşte.

citea,

sa.

nu' se scria, nu
"

După clipa unei pauze de un secol, redeschidem

ochii și ce vedem? O năpădire neobișnuită de lumină ne orbește. Aproape nu ne mai recunoaștem
țara. Nu e lumina ștearsă, gălbuie, a culturii slavone,

pilpiind în opaiţele învechite din tinda bisericilor.
Nu e nici călduroasa strălucire discretă a gîndirii

romineşti, revelind, la Rădășeni, dogoarea focului
aprins în vatra străbună și care nu se va stinge;
ori-cît vor sufla în el vijeliile.
!

O lumină stranie, agitată, ne uimeşte. Vioiciunea
ei nu ne încălzeşte, dar ne iea ochii. N'o înţelegem, dar ne atrage, Ne place, fără s'o simțim că e

a noastră,
curg

De pe tot orizontul

luminile

inteligenței,

ca

luminii
niște

orientale,

stele

filante,

” atrase de ceva puternic către, noi. Se grămădesc
mai ales în București şi lași. In Bucureşti şi laşi
strălucesc, pentru

tot

orientul

cult, doă centre mari

de lumină, doă focare splendide. Sint Academiile
grecești dela S-tul Sava și Trei-Erarhi.
Caracteristica secolului” XVII, pentru

noi, stă în
25

.
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influenţei slavone și în accentuarea celei
d'asupra şi în contra întinderii stagnante
a liniștitului curent slavon se întețește așerpească de logos a sclipitorului curent

-

|
IN,

Numai cu atit, caracteristica ar fi incomplectă,
Nu numai incomplectă, ci artificială, fundamental
greșită. S'ar asemăna cu acele clasificări de animale,
ce se întemeiază pe caractere superficiale, bătătoare

la ochi. Notele esenţiale, ce despart ființele, stai
mai adinc, în constituţia lor. Tot: aşa, ceea-ce desparte și caracterizeasă epocile istorice ale unui popor
trebue să se caute adinc, în anatomia și fiziologia
lui sufletească și culturală. Fazele creșterii lui in„terne

alcătuesc

adevăratele

faze

istorice,

nu. peri-

peţiile externe și evenimentele isbitoare ; după-cum

și virstele omului nu le determină întîmplările vieții

ci punctele de desvoltare internă psiho-fiziologică.
Mai important pentru viața poporului romin,
este, în secolul XVII-lea, altceva decit trecerea
de sub înriurirea slavonă sub cea elină modernă.
Acestea sînt evenimente externe, cari ai grăbit or
întirziat evoluția lui internă: n'aă alcătuit chiar
substanța acestei evoluții. Coprinsul obiectiv al
creșterii. etnice interne — și care ne face să prindem, pe orizontul sec. XVII-lea, primele roșeli ce

PREL. XXII,
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noastre
geniului
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relui, cu
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că încep să se reverse zorile renașterii
în acea expansiune vitală” a
naționale—stă.
firii rominești, care sparge învelişurile
ale spiritului strein și apare la lumina soagraiul săit proprii, în fața altarului lui

D-zeii ziditorul,

lui în

şi conducătorul

păzitorul

“valurile lumii acesteia.
Pentru întîia oară, în secolul XVII-lea, se audeîn biserica rominească zicîndu-se Cresu/ în Jimba
rominească. In secolul XVIl-lea resună pentru întiia oară accentul limbei noastre în rugăciuni zise

tare, în gura mare,

provedinţă, căreia

către

moşii noștri i se închinaă înainte numai
sai șoptindu-i încet cuvintele : credinţei
creștine,
i

recunoștință trebuie

- Cu inima plină de pioasă
să pomenim

MITROPOLITULUI

numele

stră-

în gind
și legii

TEODOSIE,

Care

a tradus cel dintii Crezzl în limba romînă, (1) pela

jumătatea secolului XVII-lea.
De

atunci

limba

romînă

a

cucerit,

pentru

con-

între limştiinţa poporului nostru, locul de onoare

bele sfinte, alăturea cu latina, slavona
cară tradiția permitea

să

vorbească

și elina; în

omul cu D-zeu,

săii asspre a-i destăinui păsul şi dorul cugetului
cuns, De atunci mişcarea de redeşteptare națională
na mai contenit, puterile latente ale naturei noastre etnice s'a împins tot mai stăruitor unele pe
.

=

——

- (0) Revăzut apoi (1703) de ANTnt 1VIREASUL.
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altele la viața largă și fățisă. Pela sfirşitul secolului, spiritul romînesc coprinde deja, în formele
graiul săi, Podughelia (1683) și Biblia întreagă

(1688).
Negreșit, n'avem de cules altă recoltă mai bogată și întinsă a manifestării ştiinţifice sai literare.
Afară de cărţile bisericei, a căror însemnătate de

altfel este immensă, limba romînă nu ne dă încăo

literatură. Numai biserica și poporul cultivă productiv
graiul național, pentru trebuințele mai ideale,— cari
par a fi și cele mai urgente —- ale sufletului: una ca, să
se roage, cel alt ca să cînte— credinţa şi poezia. Stratul subțire al întelectualității sociale n'a intrat încă

în șivoiul latent al măreţelor energii virtuale etnice.
Abia putem menţiona calendarele romîneşti
dela Buda și Braşov, ca semnul unui început de activitate

literară

romînească,

Și le notăm

şi pe aces-

tea, fireşte, cu sentimentul

unei așteptări pline de

speranță

niște

tice,

ca

în viitor,
pe

deşteptării

ca

pe

rindunelele

naţionale

ce

din

arătări

vestesc

amorţeala

simptoma:

primăvara

re-

streinismului.

Dacă ne mărginim a judeca numai după aparențele izbitoare și trecătoare, geniul firii rominești,
în secolul XVil-lea, și-a schimbat doar livreaua
veche, roasă, decolorată a culturii slavone, în alta
noă mai galonată și sclipitoare a culturii eline.
In realitate, găsim trei forțe sufleteşti cu trei
formule de viaţă culturală ocupind scena istorică:
slavismul îmbătrinit și girbov, grecismul sprinten
și flușturatec şi romînismul așezat și solid.
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Unul se retrage, ca apele fluviului, după o revărsare, în matca sa proprie; al doilea, cu grabnică lăcomie de viață, vine, din sbuciumări depărtate, să-și evaporeze spuma impetuozității sale
la poalele Carpaţilor vecinici; al treilea, ca geniul
neadormit al naturei acestor ținuturi, își ridică treptat, din adincimi nepătrunse, valurile uriaşe ale vitalităţii sale de forță naturală elementară.
IV.

Cea mai frumoasă pagină a istoriei culturii din
Orientul

Europei, în secolul

București

şi laşi —

XVIl-lea,

și e datorită

se scrie în

geniului

elin.

Centrul mișcării întelectuale din această parte a
" Europei, centrul întregei creştinătăţi ortodoxe se
stabilește în capitalele celor doă principate romiîne.
supuneDupă căderea Constantinopolului, după
cu o
rămîn
nu
,
Orient
rea popoarelor creştine din
nede
măcar
independenţă relativă, cu o aparență

atirnare, decit domnii

romini, domni

creştini, la

uitail
cari bătrinii patriahi ai bisericei ortodoxe se

cu dor ș

cu

o admirație

amestecată

cu “acel

ce vede în desentiment al omului în primejdie,
Și vepărtare posibilitatea unui mijloc de scăpare.
din
niră patriarchii din Asia mică, din Alexandria;
Constantinopol

la domnii

toare bănești, pentru

doxe. Și nu plecară

romini,

să le ceară

aju-

sprijinul cauzei religiei orto-

nici-odată

cu miinile

goale.
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Şi veniră învățații, literaţii, profesorii, să caute azil
și linişte

pentru

studii,

pentru

muncă

intelectuală.

pentru învățătura cărții și orinduiala școlii. Și găsiră adăpost şi apărare și ajutor ; și ridicară luminoase și splendide clădiri culturale, aici pe pămintul țării romiînești. Cultura creştină ortodoxă din
Orient

aici

se

concentră,

în cele

mai

vestite şcoli

grecești din tot Orientul, adevărate academii.cu
studii superioare. Tot aici, anume în Iași, se alese
Sub YASILE LUPU, locul de întilnire al unui mare sinod, unde se adunară toți representanții religiei
creștine ortodoxe, ca să se sfătuiască și să chib-

zuească mijloacele

de

apărare în

contra protestan-

ților, catolicilor, şi să fixeze confesiunea
ortodoxe.

credinței

Dorința patriarchilor şi mitropoliților străini de
a vedea înființindu-se şcoli în aceste părți ale
Orientului, apare dela începutul secolului XVII-lea.
Apeluri călduroase, entuziaste, pornite și
din interes personal, dar şi din convingere că numai
în

țările

noastre

se poate

salva

credinţa

creștină

or-

todoxă, făceaii să se aducă cereri, ca aceea
a unui
mitropolit grec, MATEIU MREON din Pogoniana,
adre-

sată lui 1LiAşi

1618 1).
PR

vovă, domnitorul

Munteniei

(1616—

1) Citată în « Ju fluenţa Culture? Greceşti în
Aluntenia și Aloldova» de a.u, 1oxEscu
(Buc. 1900) Pag, 125.—
Tesaur 7. 310—31,
”
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«Prea luminate doamne: edifică școli unde să
învețe oamenii carte; fundează institute unde să
poată trăi ciți învață carte şi unde să-şi afle traiul
ce
și învățătorii însuși; dă acestora tot ajutorul
penmoșie
o
ă
închin
ște,
hotără
poate da domnia,
şi sitru acest scop, întărind darul cu semnătura
venitu,
școalei
gilul tăi, ca să fie pentru ținerea

șile cite se vor prinde de pe acea moșie. De vei
domface acest bine, sufletul tăii va merge în raiii,rămine

nia ta va fi nemuritoare, numele tăi va
străluci
în veci cu binele ce ai făcut şi care va
fi ca
va
tăi
numele
da,
;
toare
neperi
cu strălucire
or.
Evreil
cărțile
al lui Ptolomeiii, care a tradus
prin midu.Fă şi Măria ta ca dinsul; deschide
lumina
dească
răspin
se
'să
unde
de
şcoale
. lele tale

om învăîn țara ta; astăzi nu afli în această țară
archiereii, nici
țat, nu, nici preot, nici călugăr, nică

învețe carte...... Preoții
laic, pentru că n'ai unde să
leturghia; cînd
nu știi să boteze, nu știi să facă

miră
le vorbeşti.de misterele credinţei, stati şi să lume;
altă
pe
de
lucruri
de
vorbi
le-ai
ca și cum

decât să mănince
barbaria lor e complectă, neștiind
nu se va des- .
Dacă
..„
aduce..
se
Colivele şi colacii ce li
i. să învețe
chide școala unde să poată oameni

la noi
carte, atunci avem să vedem făcindu-se şi
nd
neștii
și
barbar
ce a făcut Mahomed care, fiind în cerneală, apoi
a
dreapt
întinse
își
de loc carte,
palmei lui
o aşternu pe hirtia de scris, ca urmele bine, Prea
acest
să servească de semnătură. Fă
numeleîn veci
rămînă
să-ți
aşa
e,
luminate Doamn

viii, fă
mintea
fășurat
tiinței,
menii

și curăţă
să curgă apa ce răcorește sufletul
, 1nștiinței
fie-cărui om; desvăleşte soarele
neşal
gros
norul.
nor,
cos
întrun întune
Oai.
pciuni
înțele
irea
&trăluc
it
acoper
a
ce
nu știu
ati căzut

așa

de

jos.ca

și vitele;
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carte și cum vrei să se lumineze? Literatura, care
e vie, dă şi altora viață, înalță pe cei umiliți
, pe
cei măriţi smerește, și cutez a zice, că şi orbilor
dă vedere, vedere atit de ageră că îmbrățișează

spaţiile cerului, numără

și măsoară stelele. In toate

împărățiile se află şcoale și case de creșter
e, numai în țara ta nu se află nici una. Fă dar,
Măria
Ta, acest bine țării tale».
V,

Apelul, cum vedem, cere școli de învăț
ămînt su„perior în limba greacă, Școli elementa
re exista
deja, după mărturisirea lut BRANDINUS,
episcop de |
Marceanopol, de Bulgaria, Dorostov
și “Tomi, vre-o

20 cu 2000 de

elevi, între cari, pelîngă Romini,

se găsiai Ruteni, Greci și Armeni
1).
Se cereaii însă acum şcoli superioare
,

şi cererile

se îndepliniră, curind după Sinodul
din Iaşi (1642),

după

sosirea mitropolitului parau MOVIL
Ă,

„VASILE LUPU, căută să

şi ceru

profite

să-i recomande

1680

de

n

șeaBan

din Kiev.

prezența

profesori buni,

și pentru școala dela TrelÎn curînd se înființă și
care, impreună cu cea din
ca începutul învățămîntului

țara noastră. Școala

de

acestuia

din Kiev,

Erarhi.
la București o şcoală,
Iași, se poate considera
secundar și superior în

din Bucureşti se înființă pela

CANTACUZEN,

la S-rul Sava,

1) Foaia Zozulară, an,
TI, "No. 25, pag..3—5. La
o:
M. IONESCU, /4/luenza cul
turii Sreceșți în Mun
tenia
pi Aloldova, pag.
150.
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Dar aceste şcoli, la început ai fost clădite pe
element slavon şi grec. Cînd v. Lupu aducea profesori mai pregătiți din Kiev, ca POCIATSEI, Care a
luat direcţia școalei din Trei-Erarhi, intenția lui
slavonă.

primă era doar să întărească școala veche

Dar curentul timpului, mișcarea evoluţiei generale
a țării și culturii aii făcut ca acest caracter slavon

și să se accentueze de-

să se piardă cu desăvirșire

ocamdată câracterul grec.
Despre cele

doă

şcoli

superioare

greceşti

din

Bucureşti și laşi avem informaţii mai precise decît
despre cele dela

Putem

şi Rădășeni.

Cotnari

ști

stuîntru câtva : ce se învăţa, care era programul
cam
si
lor
a
diilor, numărul profesorilor și valoare

de ce cărți se serviail.

ţa limba slaLa școala dela 7rer-Zrarhi se învă
a greacă, rovonă, predată chiar de porceasi, limb
mînă, latină, şi de sigur și teologia.

In Bucureşti,

după cum ne indică

hrisovul

lui c. BaâncovEANU (1708), se învăța şi ştiinţe, filosofie, și avea un program

destul de desvoltat. . : 2),

acel hrisov, trebue să fle
«Profesorii școalei, zice itat
e şi moravuri bune,
iei : reputați prin religios
regulat acestea:
dintre care 'cel dintiiă să predea
că, IV)
1) Logica,

II) Retorica,

III)

Acustica

fisi

c. ERBICEANU
1) În istoricul grec HELLADIUS (reprodus de
I
în «Cron, greci» pag. XXXI
Culturii greceşti» pag. 160.)

:

şi

de en. soxescu
o

«influenţa
.
.
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lucrurilor şi desfa-

cerea lor, VI) Despre suflet, VII) și ultim Metafi
zica.
Dimineaţa interpretînd doă cărți după întîmp
lare
Logica și despre cer, sai Fizica și despre
suflet,
saii Retorica și Metafizica ; nu ambele acelor
aș
ari, ci, celor mai desăviîrșiți (elevi), cele mai şcoînalte
(ştiinţe), iar celor mai nedesăvirșiţi cele
mai infe-

rioare ; căci nu va preda celor ce
încă nu ai per:
curs Acustica, Fizica, Metafizica,
şi celor ce se o-

cupă cu Fizica acelora le va explica despre
naştere
şi desfacere și în urmă la cele doă
clase de elevi
va preda și studii, După amiază-zi
pe
ocupă cu Logica îi va exercita asupr cel ce se
a formelor
propoziţiilor şi silogismelor și mai
ales despre 'aflarea termenului medii și despre
epich
lectice și sofistice și să le dea acelor iremile diace se ocupă
cu Retorica exemple retorice
și să le corecteze pe
acestea cu îngrijire. lar celor ce
se
losofia să le dicteze să facă repetiții ocupă cu Fistudiile de dimineaţă şi să iscate și dictande din
Zro şi contra,
deslegind mutual problemele
sai antitezele puse de
profesor prin silogisme și entim
eme.»
<Al doilea profesor să explice
. ințe dimineaţa Şcolarilor, începîndși aceste doă știdela caviutul
jul Isocra

t,

după

care va preda traged

iile lui .Sofocle și Furipide, apoi cuvint
ul lui Grigorie din NaZiauz, după aceea versurile
lui, după acestea epis-

tolele lui Szzzesie şi cuvîntul săă
apoi Pindar şi în Sfirșit cuvintele despre împărăție,
lui Demosteu, unind tot-deauna cele mai ușoare
cu
cele mai grele,
după putinţa școlarilor.»
«După amiazi să se predea
Sintorul lui Kir Alexandru'. Mavrocordat, cu exemp
le de teme mai
desăvirșite și să corecteze temele
. Să se facă și critica din acestea: Din episto
lele Apostolilor, din
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Xenofont, din Plutarch și în sfirșit din Tucidid, să-i

invețe adică în al doilea rind după împlinirea celui
dintiiii. In deosebitele timpuri să-i exerciteze și la
poezie pe cei din

această

clasă

le vor să-

și cînd

virși acestea toate, atunci să treacă la întiia.».
<A] treilea profesor să explice dimineaţa aceste
studii în ordine cîte doă: Ştiinţele lui Hrisolora
și Caton, Focilid, Pitagora, miturile lui Esop, îndemnările lui Agapet, canoanele celor 12 sărbători,
Epistolele lui Samocat și Omer, și pe copiii înce-

pători în gramatică să-i întroducă și să-i înveţe Pro-

sodia şi Simfoniile ortografiei.»
«După amiază tehnologia, gramatica.şi scrieri
felurile vorbelor cum sînt în grama-

de teme, după

tica lui Lascar, însă fără însemnările şi exerciţiile
lor și deosebitele feluri de verburi și sintaxa

deosetitelor specii de verburi reflexive, după deosebitele lor însemnări (căci aceasta este treaba
profesorului al doilea) ; dar şi acestea feluri de ver-

buri, după cum şi toată gramatica în limba apla, să
le-o predea

și

parafrasînd

să învețe

pe

copii

aşa

ca să se înțeleagă bine de elevi iar nu să se citească
numai. Să se facă citire şi din siînta Evanghelie
Datoresc
și din faptele Aposrolilor pină la sfirșit. și parafraelevi să-și înveţe pe de rost lecțiile lor

zele acestora să le scrie în limba apla și să corecde ei ; iar cînd
teze cele ce nu sînt scrise bine
verburitoate acestea împreună, felurile
vor termina

a
lor prin scrieri de teze, atunci să înainteze în
5
a
doa clasă.
<Trebue de însemnat şi aceasta, că amintiţi pro-

fesori trebuesc să dea dod zile pe fie-care Săplămină repaus şi recreație școlarilor, adică Joia și
Dumineca şi să predea numai cinci zile, adică Luni,
Marţi, Mercuri, Vineri: şi Simbătă».
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Pelingă aceste părți, citate în hrisov, mal găsim, ca complectare, că se preda eepistimurile» :
geografia, fizica, himia, mineralogia și retorica. Se
insista mai ales asupra unui fel de retorică cinălbitoare>, care dădea mijlocul a se demonstra că

ceea-ce

e bine

—e

răi,

şi ceea-ce

e răti—e

bine:

VI.

Cine preda aceste cunoștințe? Cari erai forțele.
didactice? Se aducea la aceste şcoli tot ce se
deosebia, în întreg Orientul, prin învățătură, erudiție
,
talent didactic. Se păstrează numele cîtorva
din
acești însemnați profesori.
La Țrei-Erarhi:
1) PAISIE LIGARIDIS, originar din Hio,
doctor în
teologie și filosofie. Hirotonit
arhierei de Papa,

fusese

trimis

ca

mitropolit

catolic

la

Gasa.

Lepă-

dindu-se de catolicism, vine la 1648
ca profesor
la şcoala dela Trei-Erarhi din
Iași.
|
S'a distins și prin scrieri, fireşte
în ramura literară

ce avea

religioasă:

atunci

trecere

1) « Bsplicarea

și

căutare,

în

cea

Sf. Leturghii», 2)

«Istoria Patriarhilor din Zerus
alim >,

şi în
latineşte (după reîntoarcerea
la ortodoxism) : « De
Brocesione Spiritus. S.
ex Pazre», «De primalu papae».
2) Nicolae CHARAMEOS, originar
din Ianina, doctor
în

trei ramuri de cunoștințe: medicină,
filosofie și
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opol.
teologie, Fusese profesor reputat la Constantin
de doiAdus în lași pela 1660, a profesat timp
și a fost
sprezece ani, a murit în oraşul nostru
inmormîntat la M-rea

A

scris:

drepie, 2) Combaterea primatului
multe alte scrieri filosofice, teologice
3) Dimitrie

CACGAYELA,

raturii, celebrul profesor

Cunoscut

al

îe-

calomniilor

Combaterea

1)

.

Cetăţuia.

lui

din

Papei şi

şi medicale.
istoria

DIMITRIE

lite-

CANTEMIR,

Lipsca, şi, venind
originar din Creta. A studiat la
elenă la Acadeîn țară, a fost profesor de limba
fost,
mia din laşi

dela

1670—1698.

cacavera

scrisoare,
după cum singur spune într'o
emir <a
Cant
Dim.
lui
ce la holda minţii

a

plugarul
ostenit».

de asemenea
4) Teodor 7RAPEZONDIUL a ilustrat
pînă la moar95)
0—16
(169
şcoala dela Trei-Erarhi
Sf. Sava
tirea
mînăs
tea sa. A fost înmormîntat la
din lași.
“București, înființată
Şcoala dela Sf. Sava din
UZEN, avu Ca director
pla 1680 de șERBAN CANTAC
e
odor TRAPEZUNDIUL, car

timp de zece

ani, tot pe “Te

şcoalei dela Tret-Erarhi.
trece: apoi 'ca director al , istoria, filosofia, fizica
Aci se învăța limba greacă
și se insista mai ales

Sub îngrijirea

asupra

gramaticel

lui Cc. BRÂNCOVEANU,

grecești.

şcoala luă

un

it de toată lumea
avint mare. Brincoveanu era priv
liteMecena al ştiinţei, al
ca un protector, ca un
. Şi nu rar

în Orient
raturii, al civilizaţiei grecești
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se auziaii laude de felul acesteia, că pe-cînd altă
dată Atena era reședința muzelor, acum, graţie lui
Brincoveanu,

muzele

s'aii mutat

în Bucureşti, căci

aici s'aă înființat gimnasii pentru cultura Elinilor,
Grezilor, Slavonilor «și chiar a Valabilor>, cum
ziceau profesorii Academiei dela Sf. Sava.
|
Brincoveanu făcu să se dezvolte școala dela Sf.

Sava, care își luă oficial titlul de Acadewzie (1698).

Aduse

profesori celebri din toate părțile. Intre a-

ceștia, deosebit de 7. S. TRAPEZONDIUL,

avem de

citat

pe SEVASTOS KIMENITUL, tot din Trapezund, care fusese mai întiiă director al colegiului naţional din
Constantinopol, studiase în Italia și venise în București pela 1689. Scriitor însemnat, dela el se cu-

noaşte:

1)

2): Despre

Despre

Invăzărtura

imaculata

Dogmatică,

concepțiune

a născă-

toarei de D-zeu, 3) Despre misterele Euhari-

stiei, etc. — toate dedicate lui Constantin Brincoveanu, care, la rîndul săi, avea pentru Sevastos
Kimenitul o admiraţie așa de mare, încît, în adunări,
îi da locul de onoare, înaintea boerilor..
Incă

un

nume

celebrue

cu.

MAIOTA,

orator

de

seamă, profesor de latinește pentru copiii
lui Birncoveanu.
VII.

Modul de funcționare fără vieaţă rodnică
al unor
instituții îți aduce aminte de spirituala
critică a

ROMINĂ
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unor versuri proaste: A/z/ Jes beau vers, des beau
vers! Mais je me sais pas pourguoi je baille eu les
lsaut,
Școala grecească avea programă bogată, avea
cărți multe și mari — poate prea mari — avea de
profesori oameni celebri, vestiți scriitori, oratori
însemnați, erudiți de frunte şi totuși boierii se

pling, într'o anafora adresată mai tirziii domnului
ării, lui Const. Mavrocordat, că învățătura din
chin

şcoala grecească e un

pentru

copiii lor.

jignit

sentimentul na-

țional pe băncile unei școli, unde

se deșfășura cu

De ce? Se simţia poate

enfază o civilizaţie ce nu ieşise din spiritul vieţii
intime naţionale? N'avem pentru întărirea acestei
ire,
presupuneri nici-o probă. Dar găsim o mărturis

care, deși
mează

se

asupra

ceva

aude

judecării

grecești, ne spune

mai în urmă, ne

îndru-

«In

școlile

se

învață

şcolii

MITROPOLITUL

grecești.

STAMATI,

(regule)
ca papagalul; tehnologiceștile lor birfeli
strică judecata
timpesc mintea școlarilor, prefac și
îmbătrînesc în
lor, așa că în timp de 10—12 ani
gramatică, nimica 'cu
ce învață».

totul

știind

și înțelegînd din

Acum înțelegem cauza nesuccesului, înțelegem de
ce se plingeaii boerii.

câ
Acelor școli, cari aveaii multe şi de toate,
lucru: mesă iea ochii naivilor, le lipsia un singur

toda. Frumosul armăsar de rasă, tinăr, Cu şca de
aur şi cu steaua în frunte, n'avea decit un

singur
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cusur: era: mort. Instituţia, cu toată bogata ef: maşinărie gălăgioăsă, se mişca pe loc săi dea'ndăratele. Moara vijia învîrtindu-se virtos, dar grâul curgea
nemăcinat; ba une-ori, prin o -miraculoasă prefacere, te ațineaisă apuci făină, și nu "ți cădea în

mină nici măcar griul cum

Pai pus, ci în locul lui-

neghină,

SuLzeR. ne vorbeşte de o gramatică, în patru
volume, ce trebuiaă s'o înveţe elevii (2) și o învățaă bieţii copiil pînă “<îmbătrineaii>, cum zice
Mitropolitul sTAMATI, «stricîndu'și mintea și judecata.»
Reguli. peste reguli, cu excepţii peste excepții,
și

cu excepţii

dite
viață,
xacte
telor
apoi

la

excepții,şi cu note

și excepţii eru-

la reguli și la excepții; apoi traduceri fără
savante și pedante, traduceri juxtaliniare, epină la seaca reproducere servilă a 'cuvinîn frinturi de traze pulverizate și dezorganizate;
știința gramaticală, nesfirșita și nebiruita gra-

“matică

şi

iar gramatică
— iată grămădirea

amorfă

şi năbușitoare.
de cunoștințe nioarte, sub care gemeaiă inteligenţele tinere, incătușate în ' formule abstracte, tocmai în perioada cînd se încearcă și ele
să-și iea zborul, ca să se învețe a plana în libertatea spaţiului larg al adevărului hrănitor și întăritor.
Lipsa de metodă atrage după sine severitatea
absurdă.: -Ă
RR
o
(1) Se poate vedea în Biblioteca Mitropoliei din”
Iași la
locul indicat în «Serfazea școlară din
lași.»
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la uscăciunea învățămîntului

pedant şi asprimea jignitoare a mijlocului
pentru stabilirea - disciplinei — bătaia
organizată în sistem de falangă, și vom
plicația deplină. a impresiei nefavorabile

obicinuit
— bătaia
avea exce ; lăsată -

școlile greceşti: atit asupra” școlarilor, .cit şi “asupra

boerilor, precum și asupra
SoLzeR Sai Mitr. STAMATI.

observatorului
|

critic ca

VIII.

Dar să nu fim nedrepţi. E prea negru tabloul,
ca să fie adevărat. :
Cind veți auzi vorbindu-se numai răii de un om
cu trecere, cu renume și autoritate

în lume, să știți

că e judecat parțial. 1 se pun în relief numai de-

fectele, Nu i se văd ori se lasă în 'umbră meri-“tele, ce lau ridicat și îl menţin încă la înălțimea
jenantă saii poate

chiar

supărătoare

pentru

unii.

“Tot așa și cu apreţiarea instituțiilor. Nu se poate
închega o instituție decît din pornirile bune ale
Societăţii, nu se poate păstra. decit prin forţele. biola strălulogice ale istoriei și nu se poate ridica
din BuCirea, la care s'a ridicat școlile greceşti
preţioase.
curești și Iași, decit prin însuşiri culturale
'O școală care, din

capul

locului,

tim-

plictisește,

proteste, nu
peşte, revoltă, dă naştere la plingeri şi

“ocupă atenţia încordată de

admiraţie,

atita

vreme,

pe scena istorică, Defectele, ce o fi avut, nu €X26
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plică entusiasmul ce a:deșteptat. Ne-ajunsuri, desigur,
nu i-ai lipsit; și fie-care din ele și-a produs în parte.
efectul săă natural de nemulțumiri și reacție, iar toate:
la -un loc, crescînd

cu timpul,

i-a pricinuit

treptat:.

căderea definitivă. Dar momentele şi notele de splen-..
doare se datoresc; evident, calităţilor: sale bune.
Și ce: calitate mai înaltă se. putea admira la un.
«dascăl», într'o epocă şi țară unde calitatea pur pe- .

dagogică nu era nici măcar lămurit concepută, decit
să fie mare învățat, scriitor renumit, orator vestit?”
Și aceste însușiri le-ai dovedit dascălii celebri ai,
academiilor greceşti din Bucureşti și Iași;le ai dovedit în grad superior, după mărturisirea contim-poranilor. Tot' ce avea orientul! creștin mai cult și:
mai distins, toată floarea inteligenţei eline, tot ce:
strălucia prin erudiție şi talente, se aduna să for-meze, în noile Atene din principatele romîne, con-..
stelațiile luminoase ale civilizației răsăritului euro-pean.
E
"Un fel de mîndrie, aproape: neînțeleasă, ne co-ptinde

la această

constatare,

Și

oare

de-ce

ne-am.

mindri cu <academiile> din București şi laşi? Ce:

era al nostru în ele? Nimic; Nici știința a noastră,.

nici profesorii
treaga cultură

ai: noştri, nici limba a noastră. Instrăină: greacă. Ba era și ceva-al.

nostru, un lucru, numai unul: banii, cari susțineau
și făceaii să se miște tot aparatul civilizației eline..
Marele

rezort

al; mecanismului

Uzina se alimenta

din

munca

sta în vistieria țării,

și. sudoarea popo-
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rului romîn. Spiritul elin deci ar avea poate -mai de
grabă de ce să ne fie recunoscător. Lumina lui, '
străină pentru noi, se fabrica: numai prin ajutorul împrejurărilor favorabile găsite în mediul nostru so-

cial-economic.

a

Și totuși, poate chiar din cauza asta, sufletul nostru, '
or-cum,

nu rămine

indiferent,

aceea,

Lumina

înăl-

țată de pe pămintul nostru, strălucia frumos. ȘI,
dacă nu era chiar a noastră, strălucia însă în:
casa noastră. Măcar pentru atit am avea parcă de
ce să fim mindri.

IX.
Limbajul figurat adesea amăgeşte. Negreşit, ima-"
integinea de mai sus nui exactă. Știm; Lumina

lectuală nu-apare în 'spirit ca flacărea unui bec elec-

tric întro cameră. Casa noastră, adică, de fapt,
intelectul nostru sai, mai coprinzător, sufletul

nostru, ca să se lumineze
poată âsimila

de o ideie, trebuie 'să'și *

și reface: ideia:

cu

materialul

și cu propriile sale puteri sufleteşti:

Ideia nu intră în forul mintal, ca o luminare

psihic
într'o

sală goală. Ideia există, câ atare, întrun spirit, numal întru-cît se elaborează

de acel spirit, indiferent

dacă: procesul elaborării” s'a determinat de experiența individuală proprie saii a fost provocat din

afară -piin sugestia experienţei altora, prin imitație,
școală, studii.

-
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Civilizaţia elină, propagată de academiile grecești
din principatele romine, lumină fireşte, în. primă și

directă

linie,

intelectul

elin.

,

Ma

„Țara noastră, din fondurile căreia se întreținea.
izvorul culturii grecești, își deschidea anevoie intelectul rominesc,
:câ să perceapă 'gindirile "graiului

străin, așa

cum,

pe

vreme

de

iarnă,

abia

crăpi o

lecuță ușa, ca să vezi viscolul fioros ce vintură
troienil în tinda casel. Pe băncile școalelor înalte
.de
la Sfintul Sava şi Trei-Erarhi se așezară: repreze
ntanții aceluiași strat social romiînesc, ce frecuen
tase şcoala slavonă şi va frecuenta mai
tirziă pe
cea franceză saii germană: pătura subțire,
superficială, dela periferia psihică a naţiei. In termeni
fiziologici s'ar putea numi stratul cortical cenușii
al
encefalului etnic. Adincimile psiho-fizice naţiona
le nu
se resimțiai deloc de vibraţiile localizate în
centrele
nervoase speciale din extremităţile superio
are ale
organismului social. Vibraţiile rămineaii prea
depărtate și factice, fără legături constituționale
cu restul

unei ființe colective. Lumina civilizație! eline,
deși

în casa noastră, nu lumină decit un colțișor
de tindă.
x.
Tocmai această împrejurare s'ar putea
considera,
din alt punct de vedere, ca o fericire.
Coprinsul şi
ritmul pulsaţiilor unei vieți străine nu
ajungea să
pătrunză și să prefacă, după substanța
-și măsura
formei sale biologice, țesutul şi funcțiunile
sufletești
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ale poporului. Procesul desnaţionalizării lente se
opria la periferia schimbătoare după felul forțelor
intelectuale ce treceaiti momentan pela noi.
Dar acea periferie-'schimbătoare nu făcea parte
din unitatea psihică a naţiei? Stratul cortical cenuşiii al creerului etnic nu alcătuia tocmai centrul men-

talităţii noastre superioare? Binele şi răul culturii
străine nu se înfiltra, prin represintanţii intelectului
național, în organismul sufletesc întreg al neamului? De sigur. Binele și răul.
Sintem recunoscători pentru binele ce ni s'a făcut,
cu voie sai chiar fără voie. Dar pentru răul ce ne-a
tulburat liniştea încetei dezvoltări firești, pentru păr-

ticica de otravă ce ne a întăritat și inveninat singele ?

Să blestemăm? Să dăm drumul urei şi răsbunării
istorice? Să înnegrim tabloul trecutului? Nu.
“E aşa demult-de
trecute e cite-odată

atunci!
aşa

de

Şi

amintirea

dulce. Şi

durerilor

e așa

de

în-

tăritoare ideia, că ai putut rezista încercărilor soartei, Puţină amărăciune: stimulează: chinina e tonic,

și chinina e otravă. Iar sufletele tari, pe cari sguduiturile nu le-ai putut dobori, se ridică şi mai vin-

joase în calea destinului. Suferințelor datoresc ele
oțelirea nebiruită în restriște.
XI.

Și ce răii oare ne-ar fi putut face cultura grecească?
Să ne înstreineze sufletul? Să ni-l denatureze, â-
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„bătindu-l dela evoluţia predestinată firii lui intime?

“Cu desnaţionalizarea e ca și cu sugestia hipnotică.

Nu

e destul

să voiască

hipnotizaţorul

trebue să-l voiască şi «subiectul».
-a acestuia

un

efect, ci

Negaţia mintală

anihilează sforțările artei sugestive, prin-

-tr'o tainică rezistență inaccesibilă violenţei. Negaţia mintală a neamului nostru, față cu influența grecească,

o vedem

întiiă, sub. formă

anodină,

în acea

„Jalbă a boerilor către domn, prin care se arată ne-

„fculţumirea

lor de

zădărhicia

școlii grecești ; apoi,

„ca gest de refuz. energic, o vedem în acea erupție
;vulcanică a voinţei naţionale” ce se întrupează
în
-răscoala dela 1821.

Ce

învăţămint înălțător

scutură

neamul

ne dă istoria! Cum îşi

nostru, treptat-treptat,

din

veac în

veac, învelișurile depuse de spiritul strein și
le în„lătură,
ca să apară printre ele, de sub ele, cu chi-

„Pul

lui

curat, tăinuit

lumii și lui însuși,

cu chipul

lui ideal, așa cum l-a izvodit ziditorul, în nepătrunsa

„lui minte,

Ba

încă, parcă,

sub

apăsarea

fie-cărui a-

„tentat noi la existența lui fizică sati morală,
se în„tețeşte mai aprig frămintarea închegării sale
individuale.

Fie-care

ciocnire

din

afară

cu sfera .perso-

nalităţii sale servește de reactiv pentru determ
inarea
naturii şi cristalizarea caracterului său
etnic. După

fie-care

încercare

„desvălue.. mai. liber
necunoscute,

de înstreinare, firea
și

uimitor „linia

romină își

formelor

“sale
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Floarea cimpului, cînd e călcată în picioare, atunci
miroase mai

frumos.

Sufletul popoarelor, cînd vrel să-l strivești, atunci

își revarsă mai îmbelșugat, din adincimi misterioase

izvorul puterilor lui ascunse,
chemarea vieţii, sub forma
lui adevărate,

și apare

mai

zorit, la

ne- -închipuită a făpturii

Dafine, dafine, deschide-te,
să iasă fata curată,
de soare nevăzută,
de vint nebătută.....

dafinc,

pare că-i cîntă fie-care nenorocire ce bate la poarta
naturii lui, lovind-o cu ciocanul de argint al soartei.
se
„Și «dafinul verde» al caracterului nostru etnic
deschise încet-încet, lăsînd să iasă tot mai mult la
ă» a firii rolumină <fata curată, de soare nevăzut

mineşti. Și se zări călcînd

măreț,

pe căi neprevă-

zute, dar spre o țintă sigură, frumoasa zină, încoropas
nată cu aureola visurilor noastre ideale. Şi fie-ce
al el înainteă însemn

voltarea individualității

o epocă

noastre

e

istorică noă

naţionale.

în

des-
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Spre a da o idee mai exactă de spiritul şi modul de argumentare al celor mai mari pedagogi, ne propunem a alege
„. părți din operele unora din ci. și a le comunica, pe cît mai
"integral, la finele volumului, în care a fost vorba de siste-

mul lor pedagogic.

Aceasta va alcătui un mic început de bibliotecă pe,
dagogică indispensabilă pentru studiul istorici pedagogiei

“<a întărire documentală a lui.

Extragem, pentru volumul acesta, părți din Bosais
lui mosrarexE, anume din cap. XXV: «De Zi institution

enfants»; 'şi din
magna.
pic us,

operile

<lufo1 matoriu

comexuius; Didacti ca

marelui

dimbel materue

m»

ale
des

şi Orbis

IL
Din

MONTAIGKE

Lssais, Liv. | „Cap. XXV.
A Ma dame

Diane

De

«De Pinstitution „des eufauts».

Foix,

Quelqu' un doricques, ayant. veu

comtesse

de

Gurson.

article precedent 5, me

me debvois estre un
disoit chez moy, Vaultre iour, que ie
tulion des eufanis.
Pinsti
de
rs
discou
petit estendu sur le

Or, madame,

t, ic
si i'avoy quelque suffisance en ce subiec

que
ne” pourroy la miculx „employer
1) «Du Pedantisme».

d'en faire un

present
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qui vous menace

belle sortie de chez vouz

de faire

(vous estes

tantost une

trop genereuse pour

commencer aultrement que par un masle), car ayant
cu
tant de part â la conduicte de vostre mariage, i'ay
quel-

que droict et interest ă la grandeur et prosper
ite de tout
ce qui en viendra; oultre ce que l'ancienne possess
ion que
vous avez sur ma servitude m'oblige assez ă
desirer hon"neur, bien et advantage ă tout ce qui vous
touche: mais
ă la Verit€ ie n'y entends sinon cela, gue
li plus grande
di/ficulti et importante de Phumatue Scrence
semble eslre en
"cet endroict oi îl se taicte de Ja nourriture
et instruciton

des eufauts. Tout _ainsi qu'en lagriculture

les

facons

qui

vont avant le plunter sont certaines et
aysees, et le planter

mesme ; mais, depuis que ce qui est

dre vie, ă eslever

il y a une grande

dilficulte: pareillement aux hommes,

plante vient ă prenvariet€ de fagons, et

il Yy a peu d'industrie

ă les planter; mais depuis -qu'ils sont
nayz, on se charge
d'un soing divers plein d'embesongnement
et de crainte ă.
les dresser et nourrir, La montre de
leurs înclinatious est
si fendre en ce bas aage et si obscure,
des promesses si încertaines ct faulses, guil est malayse
dy estudlir aucun

solide iugement. Veoyez Cimon, veoyer 'Themis
tocles,et mille
aultres, combien ils.se sont disconvenus_ă
eulx : mesmes.

Les petits des ours et des chiens montren
t leur inclination
naturelle; mais les hommes, se iectants
incontinent en des
accoustumances, en des opinions, en
des loys, se changent
ou sc desguisent facilement; si est
37 Zi/ficile de forcer
des propensions naturelles. D'ou il
advient que . par faulte
d'avoir bien choisi leur route, pour
neant se travaille on

souvent,et employe lon beaucoup d'aage,
ă dresser des
enfants aux choses ausquelles ils ne peuvent
prendre picd.
Toutesfois en cette difficulte, poz opinion
est de les ache-

2minne? lousiours aux meilleures choses
et plus roufilables;
ct qu'on se doibt peu appliquer ă
ces legieres divinations
ct prosgnostiques que nous prenons
des mouvements de

DIN
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leur enfance: Platon mesme en sa republique
leur donner beaucoup d'auctorite.
Madame,

c'est un grand

util de merveilleux

que

ornemeut

service,

notamment

leves en tel degr& de fortune comme

me

semble

Ja scieuce,
aux

et un

personnes

es-

vous estes. Ala ve-

rite elle n'a point son vray usage en mains villes et basses:
elle est bien plus fiere de prester':ses:moyens ă conduire “une guerre, & commander un peuple, a practiquer l'amiti€
d'un prince ou d'une nation estrangiere, qu'ă dresser un
argument dialectique, ou ă plaider un appel, ou ordonner

une masse de pilules. Ainsi, madame, parceque ie croy
-que vous n'oublierez pas cette partie en institution des
vostres, vous qui en avez
d'une

race

(car

lettree

ces anciens comtes

savoure

nous

de Foix,

avons

la doulceur, et qui estes
encores

d'ou monsieur

les

de

escripts

vos-

le comte

tre mary et vous estes descendus; et Frangois monsieur
de Candale, vostre oncle, en faict naistre tous les iours
-Y'aultres qui estendront la cognoissance de cette qualite€
de vostre famile ă plusieurs siecles), ie vous veulx dire lă
-dessus une seule fantasie que i'ay, contraire” au commun
usage : c'est tout ce que ie puis conferer â vostre service
-en cela.
o
donnerez, du
La charge du gouverneur que vous luy

chois duquel despend tout l'effect de

son institution, elle

a plusieurs aultres grandes parties, mais ie n'y touche point

et de cet article
pour n'y scavoir rien apporter qui vaille;

:sur lequelie me

de luy donner: advis, il m'en croira
mesle.

„autant qu'il y verra d'apparence.

|

les lettres, non
A un ex fantde maison qui recherche
de la grace
indigne
pour le gaing (car une fin si abiecte.est
despend
et
regarde
elle
puis
et
et faveur des muses,

M'aultruy), ny tant pour les commoditez

externes, que pour

les siennes propres et pour s'en eurichir et parer aut deaani,

ayant plustost envie d'en reussir habile homine qu'homme
luy
sravant, ie vouldrois aussi. qu'on feust soigneux de

414

EXTRACTE

DIN: MARII, PEDAGOGI.

choisir un conducteur. qui eust plustost ]a teste ien faiae
gue dieu pieine; et qwon y'requist touts les deux, mâis
plus les mosurs 'et l'entendement,
que la science;ct qu'il
sc conduisist en sa charge d'une nouvelle maniere. : -

"On ne cesse de criailler ă nos aureilles, comme qui ver-

seroit dans -un. entonnoir;et nostre charge ce n'est que
redire ce qu'on nous:a dict:: ie vouldrois qu'il corrigeast:
cette. partie ; et: quede belle arrivee, selon la portee de
lame qu'il a: en main,il commenceast-ă la mettre sur la:
montre, luy: faisant. gouster les choses, les choisir, et dircerner delle mesme;. quelqucfois luy ouvrant chemin, quel--!
quefois le luy laissant: ouvrir. le ne veulx pas qu'il escoute
son.disciple parler ă son tour. Socrates, et depuis Archecilas, faisoient premicrement parler curs disciples et puis
ils parloient ă culx. Ozesz Zlerumşue îis gui discere voluut
aucloritas. cornm gui docent. Il est bon qu'il le face trotter
devant luy, pour iuger de son train; et iuger iusques
ă queb
poinct il se doibt ravaller pour s'accommoder î sa force.
A: faulte de cette proportion, nous gastons tout;
et de la
sgavoir choisir et s'y conduire bien mesurcement,
c'est une

des

plus

ardues

besongnes que.ie sgache; et est Yelfect

d'une haulte ame et bien forte, sgavoir condescendre
ă ces
allures pueriles, et les guider. Ie marche:plus
seur et plus

ferme & mont qu'â val,

”

:

Ceulx qui, comme porte nostre usage, entreprenn
ent, d'une:
mesme legon et pareille mesure de conduicte,
regenter plusicurs esprits de si diverses mesures et
formes;.ce. n'est.
pas merveille si en tout un peuple d'eniants
ils en.rencon--

trent â pcine deux ou trois qui rapportent
quelque iuste
fruict de leur. discipline. Qu'il ne luy demande,
pas seule-

ment compte des motsde sa legon,
mais.du. sens et de la:
substance: ct qu'i] iuge du proufit
qu'il aura faict, non par

le tesmoignage
qu'il viendra

de: sa memoire, mais

d'apprendre,

sages, et. accommoder

de

sa

il Je luy face -mettre

ă autant

vie. Que ce
en cent vi-

de divers subiects,

pour

»
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prenant

veoir s'il la encores bien .prins-et. bien: faict sien:

Viristruction de son progrez, des' paidagogismes de Platon.
C'est tesmoignage de crudite .et indigestion, que de regorper la viande comme on.l'a.avallee: l'estomach n'a pas iaict
son operation, s'il n'a. faict changer la fagon et la forme â

ce qu'on luy avoit donn€ ă cuire. Nostre

qu'ă

credit, liee

et

contraincte

ame ne

ă -lappetit

bransle-:

fantasics

des

d'aultruy, serve et: captivee soubs autorit€ de leur legon: .
on nous a tant assubiectis aux .chordes, que nous n'avonsplus de franches allures; nostre vigucur et liberte est:'esteincte : zzzzzgaam Zatelae: Sua fRulitl.aase
Qw'il luy face tout passer par.l'estamine, et ne loge rien
en sa teste par simple auctorit€ et ă credit: Les. principes.

d'Aristote ne luy soient.principes, non plus que .ceulx des

stoiciens ou. epicuriens: qu'on luy propose cette diversite.
de iugements, îl choisira, s'il peult; sinonil en demeurera.
en doubte. *
Che

non

men

che

saper,

dubbiar m'aggrada:

car s'il embrasse les opinions de: Xenophon. et de Platon»
ce
par son propre discours, ce ne seront: plus .les lcurs,
rien,
suyt
il'ne
aultre,
un
qui.suyt
siennes:
les.
seront

il ne treuve rien, voire îl ne cherghe rien. Voz

suma sub *

sgait, auvese; sili guisgue se viudicet, Quil sgache qu'il
qu'il apnon
humeurs,
leurs
imboive
qu'il
fault
II
moins.
prenne leurs preceptes;et qu'il o4b/je hardiement. sil ve--

ult, d'oă îl les tient, mais qu'il se les sgache appropricr..
La verită et: la raison sont communes ă un chascun,.
dictes premierement, quă
ct ne sont non plus.ă qui lesa
que sequi.le dict aprez:: ce n'est non: plus selon Platon.
de
veoyons
et
.
'entendons
moy
y:et
puisque-lu
lon moy;
mais
mesme. Les abeilles .pillotent: degă delă les fleurs;

elles en. font, aprez, le miel,

qui

est

tout leur;

ce n'est.

d'aulplus thym,ny mariolaine: ainsi les pieces empruntees
un ou-truy, îl les transformera et coniondra. pour en faire
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iugement:

ne. vise quă

son

institution,

le former.

Qu'il cele.

“tout ce de quoy. il a est€ secouru, et ne produise que ce
“qu'il en-a faict. Les pilleurs, les emprunteurs, mettent en

parade leurs bastiments, leurs achapts ; non pas ce qu'ils -

tirent d'aultruy : vous ne voyez pas les espices d'un homme

de parlement;: vous voyez. les -alliances! qu'il 'a "gaignees
“et honncurs ă ses enfants: nul ne met en compte publicque

sa recepte;

chascun

Le gaiuş de nostre
“et plus sage. C'est,

y met

son

acquest.

estude, Cest en estre devenu meilleur
disoit Epicharmus, l'entendement qui

"veoid et qui oyt; c'est l'endendement qui: approfite

tout,

"qui dispose tout, qui agit, qui domine et qui regne; toutes
-aultres choses sont aveugles, sourdes et sans ame. Certes
nous le rendons servile et couard, pour ne luy laisser la.

Tiberte de rien. faire de soy.
|
Qui demanda iamais ă son disciple ce qu'il luy

-de la rhetorique

semble

et de grammaire, de telleou telle sentence

-de Cicero? on nous les placque en la memoire toutes em-

pennees, comme des oracles, ou les lettres et les
syllabes
“sont de la substance de la chose. .Sgavoir par coeur
n'est
pas scavoir; c'est tenir ce qu'on:a'donn€ en
garde ă sa
memoire. Ce. qu'on sgait droictement, on en
dispose, sans

“regarder

Fascneuse
“m'attends

au

patron,

sans

tourner

les

yeulx

suffisance qu'une suffisance pure
qu'elle

serve

suyvant l'advis de Platon

d'ornement,

non

vers

son

livre.

livresque!
de

le -

fondement; :

qui dict «La fermete, la foy, la :

sincerite, estre la vraye philosophie; les aultres
sciences,
“ct qui visent ailleurs, n'estre que fard». le vouldrois
que :
le Paluel ou Pompee, ces beaux danseurs
de min temps,
apprissent des caprioles, ă les veoir seu
lement faire, sans

“nous bouger de nos
nostre entendement,
A manier un cheval,
sSans nous y exercer,

places; comme ceulx cy veulent instruire
sans l'esbransler: ou qu'on nous apprints
ou une picque,:ou un luth, ou.la voix,
comme ceulx cy nous veulent apprendre
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a bien iuger et ă bien parler, sans nous exercer nyă parler
ny ă iuger. Oră
cet apprentissage tout ce qui se presente ă
nos yeulx sert'de livre suffisant: lă malice d'un page, -la
sottise d'un valet, un :propos de table, ce sont autant de
RR:
a
:
.:
nouvelles matieres.

A cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement. propre, et la zisz/e. des pays estraugiers : non pour
en rapporter. seulement, a la mode de nostre 'noblesse

frangoise,
„_

combien. de 'pas a .Sau/a

chesse des calessons

ou

rofouda

la: ri-

de Ja signora Livia ; ou, comme d'aul-

__tres, combien le visage de Neron;, de quelque vieille ruyne
de lă, est plus long ou plus large que celuy de: quelque
pareille medaille; mais pour en. rapporter principalement
les /umeurs de ces nations et leurs fagons, et pour frotter

et limer nostre cervelle contre celle d'aultruy. le vouldrois

qu'on commenceast ă le. promener dez sa tendre enfance ;
„et premierement, pour faire d'une pierre deux coups, par
les nations voisines ou la langage est plus esloingn€ -du
la
nostre, et auquel, si vous ne la formez de bonne heure,
Aussi
ce vest
parents
lasche,

:

que
bien est ce une opinion receue d'un: chascun,
ses
de
giron:
au
eufant
un
de.nourir
razson
pas
: cette amour naturelle les attendrit trop et:rede
voire les plus sages; 'ils ne sont capables ny

chastier.ses
comme

a

-

languene se peult piier.

faultes, ny.

il fault

de la veoir nourry. grossierement

et hazardeusement;

ils

ne

le

sqauroient

soufirir revenir suant: et pouldreux de son exercice, boire
chauld, boire troid, ny le -veoir sur un cheval
contre un rude tireur le floret au poing, ny
harquebuse.

Car

il

n'y:a

remede:

qui

en

rebours, ny
la premiere

veull faire

un

en
homme de Bien, sans doubte il ne le fault es pargner
de la
regles
es:
chocgurr.
souvent
et/au//
cette ieunesse;
”
i
medecizie 3
Vitamque sub dio et trepidis agat
- In rebus..."

-
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Ce n'est pas assez de luy roidir lame ; il luy fault aussi
roidir les muscles: elle est trop pressce, si elle n'est secondee ; et a trop ă faire de, seule, fourniră deux offices.
Ie sgais combien ahanne la mienne en compaignie d'un
corps si tendre, si sensible, qui se laisse si fort aller sur
elle; et apperceois souvent, en ma legon, qu'en leurs escripts mes maistres font valoir, pour magnanimite et force
"de courage, des exemples qui tiennent volontiers plus de
Pespessissure de la peau et duret€ des os.
lay veu des hommes, des femmes et des enfants ainsi

nays, qu'une bastonnade leur est moins, 'qu'ă moy une
chiquenaude; qui ne remuent ny langue ny sourcil aux
coups qu'on leur donne: quand les athletes contrefont les

philosophes en patience, c'est plustost vigueur de nerfs
que de cour. Or l'accoustumance â porter la travail est
accoustumance ă porter la douleur: labor callum obducit dolori,
]i le fault rompre ă la peine et asprete des exercices, pour
le dresser ă la peine et aspret€ de la desleueure, de
la

cholique, du cautere, et de la geaule aussi et de la torture;
car de ces dernieres icy encores peult il estre en prinse,
qui

regardent

les bons, selon le

temps,

comme

les mes-

chants: z045 ex sommes ă Vesprenuve; quiconque combat les
loix menace les plus gents de bien descourgees et de la
chorde. Et puis, auctorite du gouverneur, qui doibt estre

souveraine sur luy, s'interrompt et s'empesche par
la presence deparents: ioinct que ce respect que la famille
luy
porte, la cognoissance des moyens et grandeurs
de sa

maison,

ce

ne

sont,

â

commoditez en cet aage.

mon

opinion,

pas

legieres

in-

En cette eschole du commerce des hommes,
i'ay souvent remarqu€ ce vice, qu'au lieu de prendze cognoissance
d'aultruy, nous ne travaillons qu'ă la donner de
nous; et
sommes plus en pcine d'emploiter nostre marchandise,
que
d'en acquerir de nouvelle: le silence et la
modestie sont
qualitez trescommodes â la conversation. On dressera
cet

.
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enfant ă estre espargnant et

mesnagier

quand il Paura acquise ; ă ne

se formalizer

de

sa

suffisance

point

des

sot-

tises et fables qui se diront en sa presence: car c'est une
incivile importunit€ de chocquer tout ce qui n'est pas de
nostre appetit. Qu'il se contente de se corriger soy mesme,
et ne semble pas reprocheră aultruy tout ce qu'il retuse
i faire, ny contraster aux

mours publicques: Licet sapere, sine

pompa, sine învidia: Fuye ces images regenteuses et inciviles,

et cette puerile ambition de vouloir paroistre plus fin,
pour estre aultre; et tirer nom, par reprehensions et nou-

velletez. Comme

il n'affiert

des licences de

art:

aussi

il

n'est

d'user

pottes

quwaux" grands

qu'aux

supportable

grandes ames et illustres de se privilegier au dessus de la
coustume,
bonis hanc

et consuetudi-

Si quid Socrates et Aristippus contra morem

nera fecerunt ; idem
licentiam

sibi ne arbitretur licere:
assequebantur.

On

magnis

luy

enim

îlli jet

apprendra

de

divinis

n'entrer

en discours et contestation, que lă ou il verra un champion
digne de sa luicte; et, lă mesme, ă n'employer pas touts

les tours qui luy peuvent servir, mais ceulx

lă seulement

qui luy peuvent le plus servir. Qu'on le rende

delicat au

chois et triage de ses raisons, et aymant la pertinence, et
par consequent la brielvet€. Qu'on Vinstruise surtoutâ se
rendre et ă quitter les armes ă la verite, tout aussitost
adqwil Vappercevra ; soit qu'elle naisse ez mains de son

versaire, soit quelle naisse en luy mesme par quelque rad
visement: car il ne sera pas mis en chaise

pour dire un

roolle prescript; îl n'est engage ă aulcune cause, que pare
quil lappreuve ; ny ne sera du mestier ou se vend

deniers comptants la libert€ de se pouvoir
cognoistre: neque, ut omnia que prascripta

ă pours

repentir et re

et imperată sine defendat

Recessitate ulla cogitur, ... +

Nostre vie, disoit Pythagoras,.retire ă la grande e po
puleuse assemblee des ieux olympiques: les uns 5Y PA e

cent le corps, pour en acquerir la gloire des icux ș dau ,
tres y portent des marchandises

ă vendre,

pour le gaing:
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il en est, et qui ne sont pas les pires, lesquels n'y cherchent aultre fruict que de regarder comment et pourquoy
chasque chose se faict, et estre spectateurs de Ja vie des
aultres hommes, pour en iuger, et regler la leur.
i
Aux exemples se pourront proprement assortir touts les
plus proufitables discours de la philosophie, ă iaquelle se

doibvent toucher les actions humaines comme ă leur regle.
On luy dira,

”

Quid fas optare ; quid asper
Utile nummus habet ; patriz carisque propinquis
Quantum elargirni deceat ; quem te Deus esse
Jussit, er humana qua parte locatus es in re;
Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur;

que c'est que sgavoir et ignorer, qui doibt estre le but de
lestude ; que c'est que vaillance, temperance, et iustice ;

ce qu'il y a ă dire entre l'ambition

et lavarice,

tude et la subiection,

la liberte;

la

licence

et

la serviâ

quelles

marques on cognoist la vray et solide contentement;
ques ou îl fault craindre
Et quo quemqua

modo

la mort,
fugiatque

la douleur
feratque

ius-

et la honte;

laborem

quels ressorts nous meuvent, et le moyen

de tant [de] di-

vers bransles en nous : car il me semble que les premiers
discours de quoy an luy doibt abruver lentendement, ce
doibvent estre ceulx qui reglent ses mours et son sens;
qui luy apprendront ă se cognoistre,et ă sgavoir bien mourir et bien vivre. Entre les arts liberaux, commenecons

par art qui nous fait libres: elles servent toutes aulcunement; ă linstruction de nostre vie et â'son usage comme
toutes aultres choses y servent aulcunement ; mais choisis-

sons celle qui y sert directement et professoirement. Si
nous sgavions restreindre les appartenances de nostre
vie
ă leurs iustes et naturels limites, nous trouverions
que la

meilleure parț des sciences gui sont en usage est /ors
de
nostre

usage;

des estendues

ct

en

celles

mesme

et enfonceures

qui

le

tresinutiles

sont,

qu'il

ya

que nous ferions
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Socrates,

de

linstitution

dorner le cours de nostre estude en icelles ol fault Putilite:
Sapere aude :
Incipe. Vivendi recte qui prorogat horam,
Rusticus expectat dum defluat amnis : at îlle
Labitur,

et labetur

C'est une grande
„Quid

volubilis evum

in omme

simplesse

d'apprendre

enfants

ă nos

moveant Pisces, animosaque signa Leonis,
Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua,

la huictiesme

de

la science des astres et le mouvement
sphre, avant que les leurs propres :
“Te IIhzudiecat zăp.ot.
Ti 2 asrpăsiv Bowrew,.

cie m'amuser

des estoiles,

au secret

«servitude tousiours

aux

presente

puis

sens

quel

Anaximenes escrivant ă Pythagoras: «De

ou

ayant la mort

lors

yeulxe ? (car

la

les

son pays):
roys de Perse preparoient la guerre contre
d'achascun doibt dire ainsin: <Estant battu d'ambition,
dedans
au
ayant
et
varice, de temerite, de superstition,
bransle
tels aultres ennemis de la vie, iray ie songer au

du mondez?
Aprez

|

|

qu'on luy aura dict ce qui

sase et meilleu», on Ventretiendra que

sert

ă

c'est

le' faire

que

plus

logique,

qu'il
physique, geometrie, rhetorique : et la science

choi-

biensira, ayant desia le iugement forme, il en viendra
par
tantost
devis,
par
tantost
fera
se
tost & bout. Sa legon
de Laucteur
fournira
luy
eur
gouvern
son
tantost
livre:
son institution ; tantost il
mesme propre ă cette fin de
maschee :
luy en donnera la moelle et la substance toute
pour
livres
des
familier
assez
n'est
il
ct si de soy mesme
pour L'eflect
y trouver tant de beaux discours qui y sont,

nomme de
de son desseing, on luy pourra ioiudre quelque
ns qu'il
munitio
les
e
fourniss
besoing
chasque
ă
lettres qui
fauldra, pour les distribuer

et dispenser ă son

nourrisson.
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Et que cette legon ne soit plus aysec et naturelle que celle
de Gaza, qui y peult faire doubte? Ce sont lă preceptes
espineux et mal plaisants, et des mots vains et descharnez
ou il n'y a point de prinse, rien qui vous esveille esprit:

en cette cy lame treuve oii mordre. et ou se paistre. Ce

fruict est plus grand

sans comparaison,

meury.

et si sera plustost

”

C'est grand cas que les choses en soyent lă, en nostre
siccle, que la z/z/osozhie soit, iusques aux gens d'entendement, un nom vain et fantastique qui se treuve de nul
usage et de nul prix, et par opinion et par effect. Ie
croy que ces ergotismes en sont cause, qui ont saisi ses
avenues. On a grand lori de la peindre inaccessible aus
eufanis, et d'un visage renfrougn€, soureilleux et hideux?
II n'est rien plus gay, plus gaillard, plus enious, et ă peu

que ie ne die follastre; elle ne presche que feste et bon

temps: une mine triste et transie montre que ce n'est pas
lă son giste. Demetrius le grammairien rencontrant dans
le temple de Delphes une tronpe de philosophes assis ensemble, il leur dict: «Ou ie me toupe, ou, ă vous veoir
la contenance si paisibie et si gaye, vous n'estes pas en

grand discours entre vous»: ă quoy Lun d'euxHeracleon
le Megarien,

respondit:

«C'est ă faire a

ceulx

qui

cher-

chent si le futur du verbe 64)hw a double 3 ou qui cherchent la derivation des comparatifs Jetpoy cet Geâztoy, et
des superlatifs yetptszov et Gehstazoy, qu'il fault rider le front
s'entretenant

de leur science; mais

quant

aux

discours de

la philosophic, ils ont accoustume d'esgayer et resiouir ceulx
qui les traictent, non les renfrongner et coitrister».
Deprendans animi tormenta latentis în zgro
Corpore, deprandas et gaudia: sumit utrumque

Inde habitum facies.

L'ame qui loge la philosophie doibt par sa sante rentre
saint encores le corps: elle doibt faire luire iusques au

dehors

son

repos

et son aise ; doibt former

â son

moule

:
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et Parmer par consequent d'une gratieuse

fert€, d'un maintien actif et alaigre,
contente et debonnaire.
sagesse, c'est une

La

esiouissance

comme des choses au dessus

contenance

et d'une

expresse

plus

constante ;

la

de

margue

est,

estat

son

de la lune, trousiours sercin:

Cest Baroco et Baralipton qui rendent leurs supposts ainsi
croitez et enfumez; ce n'est pas elle: ils ne la cognoissent
que par ouyr dire. Comment?

elle faict estat

vres ă rire, non par quelques

epicycles

les tempestes de ame,

de

sereiner

et d'apprendre la faim et les ficbimaginaires,

mais

par raisons naturelles et palpables : e//e z pour 5074 but da
ceru, qui west pas,

comme

dict

Peschole,

plantee

ă

la

teste d'un mont coup6, rabotteux et inaccessible: ceulx
dans une
qui Pont approchee la tiennent, au rebours, logee
soubs
bien
veoid
elle
d'oi
,
fleurissante
et
fertile
telle plaine

sgait
soy toutes choses; mais si peult on y atriver, qui en
Vaddresse, par des routes ombrageuses, gazonnecs et doux
feurantes, plaisamment, et d'une pente facile et polie comme
est celle des voultes celestes. Pour n'avoir hante cette vertu
pareilsupreme, belle, triomphante, amoureuse, delicieuse

lement et courageuse, ennemie professe

et irreconciliable

, ayant
Gaigreur, de desplaisir, de crainte et de contraincte
s ;
compaigne
pour
volupt€
et
pour guide nature, furtune
ils sont allez, selon leur foiblesse, feindre cette sotte image,

triste, querelleuse, despite, menaceuse, mincusc, et la pla€er sur un rochier ă l'escart, emmy des ronces: fantosme
|
â estonner les gents,
remplir la volonte
Mon gouverneur, qui cognoist debvoir
de son disciple autant ou plus d'affection que de reverence

envers la vertu, luy sgaura dire que les pottes suyvent les
humeurs communes, et luy faire toucher au doigt que les
dicux ont mis plustost la sueur aux advenues des cabinets
de se
de Venus, que de Pallas. Et, quant il commencera

sentir, luy presentant Bradamante, ou Angelique, pour mâl”
Stresse ă iouyr ; et d'une beaut€ naifve, active, genercusc
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non hommasse, mais virile, au prix' d'une beaute 'molle,
affettec, delicate, artificielle; Tune travestie en garson, coiffee
d'un morion luisant ; Paultre vestue en garse, coiffee d'un
attifiet emperic : il iugera masle 'son amour mesme, sil
choisit tout diversement ă cet effemin6 pasteur de Phrygie. |
Il luy fera cette nouvelle legon : Que le Zrz et haulteur
de la oraye vertu est en la facilite, -uttlite.et Ziaisir de son
exercice ; si esloingne de difficult, que les enfants Y peuvent comme les hommes, les simples comme les: subtils.
Le reglement c'est son util, non pas la force. Socrates,

son premier mignon, quitte ă escient sa force,

pour glis-

ser en la naifvete et aysance de son progrez. C'est Ja mâre
nourrice des p/aisirs humaius: en les rendant iustes, elle

les rend

seurs'et

purs

; les

moderant,

elle

les

tient en ha- :

leine et en goust; retranchant ceulx qu'elle refuse,
elle
nous aiguise envers ceulx qu'elle nous Jaisse, et nous
laisse
abondamment

touts

ceulx

que

veult

nature,

et iusques

ă

la satiet& maternellement, sinon iusques ă la lassete:
si
d'adventure 'nous ne voulons dire que le regime qui arreste

le beuveur

avant I'yvresse, le mangeur

avant

la crudite, le

paillard avant la pelade, soit ennemy de nos plaisirs, Si
la fortune commune luy fault, elle luy eschappe; ou
elle
s'en passe, et s'en

forge une aultre toute

flottante et roulante, Elle scait
ct sgavante,

et coucher

dans

estre
des

sienne,

riche,

matelats

non plus

et puissante,
musquez ; elle

aime la vie, elle aime la beaute, et la gloire, et
la sant:

mais son office propre et Barticulier, cest spavoir
user de
ces biens lă zeg/eement et les sgavoir
perdre constam-

ment; office bien plus noble qu'aspre, sans
lequel tout
cours de vie est desnaturc, turbulent et difforme,
et y peult

on iustement attacher ces escueils, ces
halliers, et cs mon:
stres. Si ce disciple se rencontre de si diverse
condition,

qu'il aime mieulx ouir une fable, que la narration
d'un beau

Voyage, ou un sage propos, quand il Tentendra; qui
au
son du tabourin qui arme la icune
ârdeur de ses compaig-
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nons, se destourne ă un aultre qui T'appelle au ieu des
batteleurs; qui, par souhait, ne 'trouve plus plaisant et
plus-doulx revenir pouldreux et victoricux d'un "combat; .
que de la paulme on du bal avecques le prix de cet exercice: ie ny treuve aultre remede, sinon que de: bonne
heure son gouverneur l'estrangle, sil est sans tesmoings :

ou qw'on'le mette pastissier dans quelque bonne ville, feust
il ls d'un duc; suyvant le precepte de Platon, <Qu'il feult
colloquer les enfants

non

pere,

leur

de

selon les facultez

mais. selon les facultez de leur ame.»
Puisque 'a philosophie est celle qui poss înstuif ă

Udum et molle lutum est, nunc
Fingendus sine fine rotâ.

„Onu nous apprend

nunc properandus,

et acri

ă vivre quand la vie est passee.

escholiers ont prins la verole avant que

di-

aages,

ore, et guc V'eufance 3 a sa Jegon comme des.aullres
pourquoy ze Za Îuy communigue lon?
.
ă

d'estre

Cent

arrivez

ă

que,
leur legon d'Aristote, De la temperance. Cicero disoit
t
prendroi
ne
il
hommes,
deux
de
vie
la
quand il vivroit

pas le loisir d'estudier les

potes

Iyriques:

et ie treuve

Nostre ences ergotistes plus tristement encores inutiles.
gisme que
paidago
au
doibt
ze
7
press€:
fant est bien plus
le demourant
vie:
sa
de
ANS
Seize
On
quinze
premiers
Ies
si court aux instrucest deu ă Paction.Employons un temps
toutes ces subtilitez
ostez
abus:
sont
Ce
tions necessaires,
nostre vie ne se peult
espineuses de la gZza/ec/2q46; de quoy
de la philosophie,
discours
amender; prenez les simples
ils sont plus aysez
poinct:
ă
traicter
et
sgachez les choisir
un enfaut en est caa concevoir qu'un conte de Boccace;
mieulx que d'app
beaucou
pable au partir de la nourrice
a des discours
hie
philosop
La
escrire.
„prendre ă lire ou:
la decrepipour
comme
"pour la naissance des hommes
pas
n'amusa
ote
qu'Arist
tude: Je suis d'advis de Plutarque,

tant son grand disciple ă Partifice de

composer

syllogis-

,
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mes, ou aux principes de geometrie, comme â instruire
des bons preceptes touchant la vaillance, prouesse, la mag„ nanimite et temperance, et Passeurance de ze rien
craindre et, avecques cette munition, îl V'envoya encores enfant
subiuguer l'empire du monde â tout seulement trente
mille
hommes de pied, quatre mille chevaulx, et quarante
deux
mille escus. Les aultres arts et sciences, dict il, Alexandr
e

les honoroit bien, et louit leur excellence et

gentiilesse ;

mais, pour plaisir qu'il y prinst, il n'estoit pas facile ă
se
laisser surprendre ă Yafiection de les vouloir exercer.
Finem

Cest

ce que

animo

Petite hinc, iuvenesque senesque,
certum, miserisque viatica canis,
?

-

dict Epicurus

.

au commencement

de sa lettre

ă Meniceurs: >Ny le plus ieune refuye â philosopher,
ny le
plus vieil s'y lasse». Qui faict aultrement, il semble dire ou
qu'il n'est pas encores saison d'heurcusement Vivre, ou

qu'il n'en est plus saison. Pour tout cecy, ie ne veuix pas

qu'on emprisonne ce garson: ie ne veulx pas qu'on labandonne ă l'humeur melancholique d'un furicux maistre
d'eschole: ie ne veulx pas corrompre son esprit ă le tenir

ă la gehenne et au travail, â la mode des aultres guatorze
ou guiuze heures par jour, comme se Bortefaix; ny ne
trouverois bon, quand par quelque complexion solidaire
et

meiancholique on le verroit adonne€ d'une application trop
indiscrete ă Pestude des livres, qwon la luy nourrist: cela

les rend ineptes ă la conzersation civile, el les destourne
de meilleures occupalious: et combien ay ie veu de
mon
temps d'hommes abestis par temeraire avidite de science?

Carneades s'en trouva si affolle, qu'il n'eut plus le loisir
de se faire le poil et les ongles: ny ne veulx gaster ses
meeurs genercuses par Iincivilit€ et barbarie d'aultruy.
La
sagesse frangoise a este anciennement en proverbe
pour
une sagesse qui prenoit de bonne heure, et n'avoit
gueres

de tenue. A la verit€ nous veoyons encoreş qui'il n'est
rien
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si gentil que ies petits enfants en France; mais ordinairement ils trompent lesperance qu'on en a conceue; ct

hommes

faicts, on n'y veoid aulcune excellence: i'ay ouy
on

les

envoye, de quoy ils ont foison, les abrutissent ainsin.

Au

tenir ă gents

que

d'entendement,

ces

colleges: ou

nostre, un cabinet, un iardin, la table etle lict, la solitude,
la 'compaignie, le matin et le vespre, toutes heures luy seront unes, toutes places luy seront, estude : car Za philosozhie, qui, comme formațrice des dugements et des 7naurs
sera sa zriucizale Jegon, a ce privilege de se mesler par
tout. Isocrates Porateur estant pri en un festin de parler
de son art, chascun treuve qu'il eut raison de respondre:
et ce
«Il n'est pas maintenant temps, de ce que ie sgay faire;
faire»:
pas
sgay
le
ne
ie
temps,
maintenant
est
il
de quoy
de rhetocar de presenter des harangues ou des disputes

rique â une compaignie assemblee pour rire et faire bonne
et
chăre, ce seroit un meslange de trop mauvais accord;
autant'en pourroit on dire de toutes les aultres sciences.
Mains quant ă la
de Phomme et de
commun de touts
conversation elle

phzfosoghie,
ses debuoirs
les sages,
ne dobvoit

en la zartie.
ef offices, ca
que pour la
estre refusse

oă elle iraicte
este le iugement
doulceur de sa
ny aux festins

Convive, nous
ny aux ieux: et Platon layant invitee a son

, "dune fagon
veoyons comme elle entretient l'assistance
ce soit
quoyque
lieu,
au
et
molle et accommodee au temps
salutaires.
plus
et
discours
de ses plus haults
Aoque

pauperibus

prodest,

locupletibus

zque;

Et, neclecta, iequă pueris senibusque nocebit.

les aultres. Mais
Ainsi sans doubte il chommera moins que
promener dans
nous
â
yons
emplo
nous
que
comme. les pas
nous

fois autant, nec
une galerie, quoy quiil y en ayt trois
mettons ă quelque
nous
que
lassent pas comme ceulx
e

se passant
chemin desscigne: aussi nostre legon,
par recontre, sans

obligatiou

de

temps

e! de

lieu,

comm
et

se
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se coulera

exercices

sans

seront

se

faire sen-

une

bonne

la luicte, la musique, la danse,

la chasse, le maniement
des chevaulx ct' des armes. le
veulx que la bienseance exterieure, et V'entregent, et la
disposition de la personne, se fagonne quand et quand
lame. Ce west pas une ame, ce west pas un "Corps, qw'on
dresse ; cest un homme: îl n'en fault pas faire ă deux; et,
comme dict Platon, il ne fault pas les dresser lun sans

Taultre, mais les conduire' egualement, comme

une

couple

de chevaulx attelez â mesme timon: et, ă Vouir, semble
il pas prester zfus de /emps-ct plus de solicitude au exercices du corps, et estimer que lesprit s'en exerce quand
et quand, ct non au rebours?,...
:
Voire mais, que fera il si on le presse de la subtilite

sophistique de quelque syllogisme? aLe iambon faict boire;
le boire desaltere: parquoi le iambon desaltere». Qui'il s'en

mocque: il est plus subtil de s'en mocquer, que d'y respondre. 'Qu'il emprunte d'Aristippus cette plaisante contre-

finesse: «Pourquoy le deslieray ic, pus que tout li& il m'em-

pesche>? Quelqu'un proposoit contre Cleanthes des finesses
dialectiques; ă qui Chrysippus dict, «Ioue toy de ces battelages avecques les enfants; et ne destourne â cela
les

pensces sericuses d'un homme
guties,

contorta et aculeata sophismata,

d'aage». Si ces
luy

doibvent

sottes

ar-

persuader

une mensonge, cela est dangereux: mais si elles demeurent sans effect et ne l'esmeuvent qu'ă rire, ie ne veois

pas pourquoy il s'en doibve donner garde. Il en est de si
sots, qu'ils se destournent de leur voye un quart
de lieue

pour

courir

aprez

sed res extrinsecus

un

beau

mot;

aut qui non verba rebus aptant,

arcessunt quibu non verbaconveniant:

et Paultre

: qui,

alicuius verbi decore placentis, vocentur ad id quod non proposuerant
scri-

bere. le tors bien plus volontiers une
bonne sentence, pour
la coudre _Sur moy, que ie ne tors mon
fil pour l'aller

querir. Au-rebours,

c'est aux paroles ă servir et ă suyvre;
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et que le gascon y arrive, st le frengois n'y peult aller. Ie
veulx que les choses surmontent, et qu'elles remplissent
de fagon limagination de celuy qui escoute, qu'il n'aye
aulcune souvenance des mots. Le patler que i'aime, c'est
un parler simple.et naif, tel sur le papier qu'ă la bouche;
un

parler succulent

et nerveux,

court

ct

serr6;

non

tant

delicat et peign€, comme vehement et brusque;
Hac

demum

sapiet dictio, quz

ferict ;

plustost dificile quennuyeux; esloingn€ d'affectation; desregl€, descousu et hardy: chasque loppin y face son corps;
non pedantesque, non fratesquc, non plaideresque mais
plustost soldatesque, comme Suetone appelle celuy de
lulius Cesar; et si ne sens pas bien pourquoy il l'en
appele. ay volontiers imite cette desbauche qui se veoid
en nostre ieunesse

au port de lcurs

vestements

; un

man-

teau en escharpe, la cape sur une espaule, un bas mal
tendu, qui represente une fierte dusdaigneuse de ces parements estrangiers, et nonchalante de lart: mais ie la

treuve encores mieulx employee en la forme du parler.
Toute 'affectation, nommeement en la gayete et libert€ frangoise, est mesadvenante au courtisant ; et en

une

monar-

chie tout gentilhomme doibt estre dress€ ă ja fagon d'un

courtisan:
sur le naif
les liaisons
beau corps

parquoy nous faisons bien de gauchir un peu
et mesprisant le n'ayme point de tissure oi
et les coustures paroissent: tout ainsi qu'en un
il ne fault qu'on y puisse compter les os et

les veines.

Quze veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex.

Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui
?

Ieloquence

faict

iniure aux cheses, qui nous destourne â soy. Comme
aux
accoustrements, c'est pusillanimit€ de se vouloir
marquer
par querque faşon particuliere et inusitee: de mesme
au
langage, la recherche des phrases nouvelles
et des mots
peu. cogneus vient d'une ambition puerile et pedantesque.
Peusse ie ne me servir que de ceulx qui servent aux
hales
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â Paris! Aristophanes le grammairien n'y entendoit rien,
de reprendre en Epicurus la simplicit€ ds ses mots, et la
fin de son art oratoire, qui estoit perspicuit€ de langage
seulement. L'imitation' du parler, par sa facilit€, suyt incontinent tout un peuple: limitarion du iuger, de Linventer,
ne va pas si viste. La pluspart de lecteurs, pour avoir
trouv€ une pareill robbe, pensent trescfaulsement tenir un
pareil corps: la force et les nerfs ne s'empruntent point;
les atours et le manteau s'emprunte. La pluspart de ceulx

qui me hantent parlent de mesme les Essais: mais jie ne
sgay s'ils pensent de mesme. Les. Atheniens, dict Platon,
ont pour leur part le soing de l'abondance et elegance du
parler; les Lacedemoniens, de la briefvete; et ceulx de
Crete, de la fecondit€ des conceptions, plus que du langage: ceulx cy sont les meilleurs. Zenon disoit qu'il avoit
deux sortes de disciples: les uns qu'il nommoit gthohoţobs,
curieux d'apprendre les choses, qui estoient ses mignons:

les aultres oyogtovs, qul n'avoyent soing que du langage.
Ce n'est pas ă dire que ce ne soit une belle et bonne
chose que le bien dire: mais non pas si bonne qu'on la
faict ; et suis despit de quoy nostre vie s'embesongne toute

a cela. Ie voulirois premicrement bien scaveir ma lan»
gue, et celle de mes voisips ou i“ay plus ordinaire com
merce.
,
Cest un bel et grand adgencement sans doubte que le
grec et latin, mais on Pachepte trop cher. Ie diray icy une
fagon d'en avoir meilleur march€ que de coustume, qui a
est€ essayee en moi mesme : s'en servira qui vouldra. Feu

mon pere, ayant faict toutes les recherches qu'homme peult

faire, parmy les gents sgavants et d'entendement,
d'une forme
d'institution exquise, feut advis€ de cet inconvenient qui
estoit en usage ; et luy disoit on que cette lougueur que
nous mettions ă apprendre les langues qui ne leur coustoient rien, est la seule cause pourquoy nous ne pouvons
arriver ă la grandeur d'ame et de cognoissance des anciens
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pas que ce ne soit la seule

cause. Tant y a que l'expedient que mon pere y trouva,
ce feut qu'en 'nourrice, et avant le premier desnouement
de ma langue, il me donna en charge ă un Allemand qui
depuis est mort fameux medecin en France, du tout ignorant de nostre langue, et tresbien verse en la latine.

Cettuy cy, qu'il avoit fait venir exprez, et qui estoit bien
cherement gag€, m'avoit
Il en eut aussi avecques
voir pour me suyvre, et
m'entretenoient d'aultre
de sa maison, c'estoit

continuellement “entre les bras.
luy deux aultres moindres en sgasoulager le premier: ceulx cy ne
langue que latine. Quant au reste
une regle inviolable que ny luy

mesme, ny ma mere, ny valet, ny chambriere, ne parloient
'en ma compaignie

qu'autant

de mots de latin que chascun

avoit apprins pour iargonner avec moy. C'est merveille du
fruict que chascun y feit: mon pere et ma mere y apprin-

drent assez de latin pour l'entendre, et en acquirent ă suffisance pour s'en servir ă la necessit€, comme feirent aussi
les aulties domestiques qui estoient plus attachez: ă mon
reservice. Somme, nous nous latinizasmes tant, qu'il en
encoilya
ou
gorgea iusques ă nos villages tout autour,

res, et ont pris 'pied par „l'usage, plusieurs appellations
latines d'artisans et d'utils. Quant â moy, i'avoy plus de
six ans avant que i'entendisse non

perigordin que d'arabesque:

plus de frangois ou de

et sans art, sans livre, Sans

grammaire ou precepte, sans fouet, et sans
vois apprins du latin tout aussi pur que mon
chole le scavoit ; car ie ne le pouvois avoir
tere. Si par essay on me .veuloit donner un

larmes, 1amaistre d'esmesl€ ny altheme, ă la

mode des colleges : on le donne aux aultres-en frangois;
mais ă moy il me le falloit donner en mauvais latin pour
de
le tourner en bon. Et Nicolas Grouchi qui a escript
comitiis Romanorum, Guillaume Guerente qui a commente ArisMarc
tote, George Bucanan, ce grand poete escossois,
Antoine

Muret,

que

la France

et VItalie

recognoist

pour
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le meilleur orateur du temps, mes precepteurs domestiques,

m'ont dict souvent que

i'avois ce langage en mon enfance

si. prest et si ă main, qu'ils craignoient ă m'accoster. .Bu- .
canan, que ie veis depuis ă la suitte de feu monsieur le
mareschal de Brissac, me dict qu'il estoit aprez ă. escrire
de Linstitution
des. entants, et qu'il prenoit Pexemplaire

de

la mienne;

car

il avoit

lors en charge ce comte de

Rrissac que nous avons veu depuis si.vâleureux et si hrave,
- Quaut
au grec, duquel ie n'ay quasi du tout point
d'intelligence,.
mon pere desseigna me le faire apprendre par
art, mais d'une voye nouvelle, par forme d'esbat et d'exer- ,

cice: nous peletions nos declinaisons, ă la maniere de ceulx
qui par

certains jeux de tablier apprennent

P'arithmetique

et la geometrie. Car entre aultres choses il avoit este conscill€.de meifaire gouster la: sciezce e/ Je debooz, Bar une v0" doute non Jorcee, et de mon propre desir; et d'eslever mon
ame en toute doulceur et liberte, sans rigucur et contra-

pp

aa

ta

a

telle superstition, que, parce qu'aul-

cuns tienneut que cela trouble la cervelle tendre des enfants
de les esveiller le matin en sursault, et de les arrancher
du sommeil (auquel ils sont plongez beaucoup plus que
nous ne sommes) tout ă coup et par.violence, il me faisoit
esveiller par le son de quelque instrument; et ne feus iamais sans homme qui m'en servist,
.
Ce exemple suffira pour en iuger le reste, ct: pour recommender aussi et la prudence e/ Zafectiou dun si bon
pere, auquel il ne se fault prendre s'il n'a recueilly aulcuns
fruicts respondants ă uue si exquise culture. Deux choses
en feurent cause. :En premier, le champ stenle ct .incommode; car, quoyque i'cusse la sante ferme et entierc, et”
quant ct quant un naturel doulx et traictable, i'estoy parmy
cela si fozsand, et mol endormy, qu'on ne me pouvoit arrancher de l'oisifvete, non pas pour me faire iouer.
Ce que
ie voyois, ic le noyois bien; ct, soubs cette complexion
„ lourde, nourrissois des imaginations hardies ct des opinions

a. SP

incte: ie dis iusques ă
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ie lavoy

lent, ei qui

n'alloit qu'autant qu'on le menoit; l'apprehensi
on, tardive;
linvention lasche; et, aprez tout, un incroy
able default

de memoire. De tout cela, il n'est pas merveille
sil fe
sceut rien tirer' qui vaille. Secondement, comme ceulx
que
presse un furicux desir de guarison se laissent aller
ă toute

sorte de conseils, le bon

homme;

ayant

faillir en chose qu'il avoint tant

extreme

ă coeur,

peur

se 'laissa

de

enfin

emporter ă l'opinion commune qui suyt tousiours
ceulx qui
vont devant, comme les grues,et se rengea ă la coust
ume
n'ayant plus autour de luy ceulx qui luy avoient donne
ces
premieres institutions qu'il avoit apportees d'Italie; et m'enVoya environ mes 'sis ans au college de Guienne,. tresflorissant pour lors, et le meilleur de France: et lă, il
n'est
possible de rien adiouster au soing qu'il eut, et ă me choisir des precepteurs fagons particulieres, contre usage
des

colleges: mais tant y a que c'estoit tousiours college. Mon

latin s'abastardit incontinent, duque! depuis par desacc
oustumance i'ay perdu 'tout usage: et ne me servit cette
mienne innaccoustumee institution, que de ne me faire en-

iamber d'arrivee aux premieres classes;

car ă treize

ans

que ie sortis du college, i'avois acheve mon cours (qu'ils
appellent), et, ă la verite, sans aulcun fruct gue ie peusse
ă present metire en compte.
,

Le premier goust que i'eux aux livres,

il me

veint du

plaisir des fables de la Metamorphose d' Ovide : car environ
laage de sept ou huiet ans, ie me desrobois.
de tout aul-

tre plaisir pour .es lire; d'autant que

cette

langue

estoit

la mienne maternelie, et que s'estoit le plus ays€ livre que
ie cogneusse ct le plus accommodeă la foiblesse de mon

aage, ă cause de la matiere:
car des Lancelots du Lac,
des Amadis, des Huons de Bordeaux, et tels fatras de Iivres ă quoy

Venfance

seulement 'le

nom,

exacte estoit ma

s'amusc,

ny ne

foys

ie

n'en

encores

discipline ! le m'en

cognoissoys

le

rendois

corps;

pas

tant

plus noncha-

28
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lant ă l'estude de mes aultres legons prescriptes. Lă il me
veint singulicrement ă propos d'avoir affaire ă un homme
d'entendement de precepteur, qui sceut dextrement conniver ă cette mienne desbauche et aultres pareilles: car
par ]ă i'enfilay tout d'un train Vzrgz/e en l'Aeneide, et puis
Terence,

et puis

Plaute,

et des

comedies

zialiennes,

leurre

tousiours”
par la goz/cezr du subiect. S'il cust este si fol
de rompre
'ce train, iestime que ie n'eusse rapporte du
college que la haine des livres, comme faict quasi toute
nostre noblesse. Il s'y gouverna ingenieussement, faisant
semblant de n'en veoir rien; il aiguisoit ma faim, ne me
laissant qn'ă la desrobee gourmander ces livres, et. me
tenant doulcement en office pour les aultres estudes dela

regle : car les .principales parties que mon pere cherchoit
ă ceulx ă qui il.donnoit charge de moy, c'estoit la debonnairete€ et facilite de complexion.
aultre

vice

que

langueur

Aussi

et paresse.

Le

n'avoit la mienne
dangier

n'estoit

-pas que ie faisse mal, mais que ie ne feisse rien: nul ne
prognostiquoit que ie deusse devenir mauvais, mais inutile; on y prevoyoit de la faineantise, non pas de la malice. Ie sens qwil en est. advenu de mesme: les plainctes

qui me cornent aux aureilles sont comme cela : Oisif, froid
aux offices d'amiti€ et de parente; et, aux offices publicqucs, trop particulier, trop desdaigneux, Les plus iniurieux

-mesme ne disent. pas, pourquoy a il prins? pourquoy n'a il
pay€? mais, pourquoy ne quitte il? pourquoy ne donneil?
le recevrois â feveur qu'on ne desirast en moy que tels
effects de supererogation: mais ils sont iniustes d'exiger
ce que ie ne dois pas, plus rigoureusement beaucoup qui'ils
n'exigent d'eulx ce qu'ils doibvent. En m'y condamnant
ils effacent la gratification de action et la gratitude qui
m'en seroit deue: la ou le bien faire actif debvroit plus
poiser de ma main, en consideration de ce que ie n'en ay
de passif nul qui soit. Ie pauis d'autant plus librement dis-
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poser de ma fortune qu'elle est plus. mienne, et
que ie suis plus mien.
.+„ Pour revenir ă mon propos, il nya tel que
Zappelit ei Zafeclion; aultrement on ne fait que
chargez de livres; on leur donne ă coups de
garde Icur pochette. pleine de science; laquelle,

de moy,
d! alleicher
des asnes
fouct :en
pour bien

faire, il ne fault pas seulement loger chez soy, il la
espouser,

fault
|
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Didacizca

magna

Capitolul IV.
Sînt

trei feluri

Cunoașterea

de

pregătiri

lor dimprejur, stăpînirea
către Dumnezeă.

1. Ultimul

pentru

eternitate:

de bine însuţi și a tutulor lucruri-

scop al

de sine

omului

şi îndreptarea

este desigur mîntuirea

divină eternă; dar subordonate acestui scopşi servind
vieţii de trecere pămiîntească sînt scopurile cari reies din
cuvintele lui D-zei, cînd a făcut pe om: Să facem acum pe
om, după chipul şi asemănarea noastră, ca să fie mai mare
peste peștii apelor, peste pasările cerului și peste dobitoacele pămîntului, cari se mişcă pe uscat. (Moise, 1., 26).
2, De aci rezultă că omul de aceea a fost așezat între

cele-lalte ființe, ca el să fie:1) ființa cea rațională, 2) ca să
fie stăpînitorul celor-lalte ființe, şi 3)
bucuria lui D-zeă pe pămînt.

3. A fi fiinţă raţională
cercetează,

numeşte

poți ști și numi
cum

ca

să

fie

icoana

însemnează să fii acela

și socotește

toate

și

care

lucrurile, adică să

și pătrunde tot ce coprinde lumea, după

scrie 1. Mos.

2, 19, sati după

cum

înşiră Solomon,
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sqn., să cunoști alcătuirea

lumii şi pu-

terea elementelor, începutul, sfirșitul şi mijlocul timpurilor,
schimbările

în mersul soarelui și schimbările

anotimpurilor,

revoluțiile anului și pozițiile stelelor, natura ființelor vieţuitoare și sufletele animalelor, puterile spiritelor şi cugetările
oamenilor, varietățile plantelor și puterile rădăcinilor, cu un
cuvint totul ce stă ascuns ori pt față, etc. Apoi tot aci vine
și cunoștința meseriilor și arta vorbirii, așa ca să nu rămînă

nimic necunoscut, fie mare fie mic (Sirach 5, 18). Căci numai atunci va putea pretinde numele de ființă
cînd va cunoaște natura tuturor lucrurilor.

4. A fistăpînul creaturilor

rațională,

însemnează, să îndrumezi

fie-ce lucru către scopul lui firesc şi prin asta să-l întrebuințezi folositor, să pășeşti tot-deauna regal, adică demn
şi virtous între ființe și ast-tel să-ți păstrezi demnitatea
de care ţi s'a făcut parte, să nu devii sclavul nici unei fiinţe
nici măcar propriilor tale pofte și porniri, să îndreptezi toate
lucrurile spre serviciul tăă și să nu perzi nici odată din

vedere: unde, cînd, în ce mod şi cit se poate utiliza or-ce
lucru cu înțelepciune, cu un cuvint: să poţi stăpîni prudent
toate mișcările și faptele, externe şi Înterne, proprii. și

streine.
5. In fine, a fi imaginea'lui

reprezinți

D-zeii

însemnează

să

perfecţia modelulni lui, cum singur spune: Fiţi

sfinți, căci sfint sînt eu, D-zeul vostru. (3 Mos. 19, 2).
6. De aci urmează, că de la natură e dat omului: a) să
cunoască toate lucrurile, b) să fie stăpin pe sine şi pe lucruri şi c) să raporteze totul la D-zeu, isvorul tuturor lucrurilor. Aceste trei puncte le exprimăm de obicei cu vorbele : 1. Instrucție (cultură), 2. Virtute saă moravuri bune, 3. Sentimente religioase sai pietate.
7. În aceste trei puncte stă toată valoarea omului, căci
numai ele sint temelia vieței prezente şi viitoare; toate

celelalte (sănătatea, tăria, frumuseţea, averea, mărirea, bunăstarea și viaţa lungă)

sînt numai

suplimente

și podoabe
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pentru

asta; dar sînt și de-

nefolositoare,

piedici

vătămă-

toare, cînd le cauţi cu lăcomie, și te robeşti lor, neglijind
pe celelaite mai înalte.
8. Să ilustrez aceasta ,cu exemple: Ciasornicul (de
soare ori cu rotiţe) este un instrument fin și necesar pen-

tru arătarea

timpului, şi își realizează

perfecția

firii sale.

Podoabele adăugate, sculpturile, picturile, aurirea sint lucruri necesarii, cari contribuesc negreșit ceva la frumușețe,
dar nu la bunătate. Cine ar căuta să aibă mai de grabă un
instrument mai frumos de felul acesta decît unul bun,
ar fi luat în rîs pentru copilăria lui, că nu să aită la ce
este principal, adică la folos. Tot aşa valoarea unui cal
stă în tăria lui unită cu curașiul, agerimea şi iuțeala cu care

se lasă a fi condus. de

călăreț. O coadă

resfirată

sati în

nodată frumos o coamă miîndră, firul aurit, o şea frigiană,
o podoabă oare-care pe frunte și pe piept se pot adăuga

ca ornamentaţie:

ai zice

însă că e nebun

omul

care

ar.

măsura excelența calului după acestea. In fine, buna stare
a sănătăţii noastre se bazează pe îndestularea
. mistuirei - a
bucatelor şi pe mulţumirea generală a corpului ; să te culci
pe moale, să te îmbraci pompos. să măninci mult, nu face
bine sănătăţii, ci mai de grabă rău. Cine dar se îngrijește
mai mult de delicateță la mincare de cît la lucruri nutritoare face o nebunie. De o mie de ori însă e mai mare
nebunia aceluia, care, voind să devină om, își. indreptează
atenția mai mult la podoaba omului.de cît la ființa lui.
De accea înțeleptul numeşte nebuni şi fără D-zeu pe aceia,

cari consideră viaţa ca o jucărie saii ca un bilciii unde se
caută cîștigul, şi le spune
vor

fugi

de

că lauda

ci (Inţelepciunea

15,

12.

și mintuirea lui D-zeii
19).

9. Să se noteze dar: cu cit ne vom da mai multă muncă
in viața aceasta pentru căpătarea cunoştinţelor, a virtuții
lor și a pietăţii, cu atit ne vom apropia mai mult. de scopul nostru final. Aste trei lucruri dar trebuia să fie opera
vieţii noastre, toate celelalte sînt accesorii, podoabe. piedici.
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V.

lucruri

(cultură, virtute, şi

'evlavie) o posedăm din natură.
s.... 4 E evident, că fie-care om este astfel născut, ca
să fie capabil de-a ajunge la cunoaşterea lucrurilor, căci
mai întiiă: e] este imaginea lui D-zeiă. Dacă însăo
icoană este cu îngrijire făcută, atunci redă în mod necesar;
trăsăturile originaluiui (prototipului) saă altfel nu este o
icoană, De oare-ce însă între celelalte calităţi ale lui D-zei
atotștiința ocupă un loc important, trebuie numai decit
să strălucească în om ceva asemănător, Omul stă de sigur
în mijlocul lucrurilor lui D-zeă, posedind spiritul plin de
lumină, asemănător unei oglinzi în formă de glob, care, atirnată într'o cameră, primeşte imaginea tuturor lucrurilor
de prin prejur...... Micul nostru corp este circumscris în
limite foarte înguste, vocea se răspîndește puţin mai departe, văzul îl limitează înălțimea cerului; spiritului însă

nu-i poate fi pusă vre-o limită nică în cer, şi nici în afară

de acesta undeva.
5. Omul a fost numit de către filosofi un microcosmos,
o lume in mic, de oare-ce el cuprinde îngrămădit tot ceea-ce

apare împrăștiat în lung şi în lat prin lumea întreagă. Spiri-

tul omului, care pășeste în lume, se compară destul de nimerit cu o sămînță sai cu un sîmbure; căci deşi în acestea
nu există încă în realitate forma plautei sa a copacului,

totuși sc află într'adevăr în ele

deja planta saă

copacul,

ceea-ce devine vizibil, cind sămînţa așezată în pămint își
resfiră dedesuptul ei rădăcini micuţe, de-asupra sa rămurele
cari se prefac apoi prin puterea naturii în crengi și ramuri,

se acopăr cu irunze și se împodobesc cu flori și fructe. Aşa
dar nu poate

fi nimic pus în om din afară ; ci numai aceea-ce

posedă el în sine, trebue desvoltat şi mărit, și trebue clar
arătat ce este fie-care din cle..
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date sufletului rațional,
ce

locuește în noi organe, ca cercetași și exploratori, cu a căror

ajutor urmărește acesta tot ce este în afară de el: văz, auz,
miros, gust, simţ, aşa că lui nu-i poate fi nimic ascuus din
tot ce există unde-va ca făpturi. De oare-ce așa dar lumea
sensibilă nu posedă nimic, ce n'ar putea fi văzut, auzit,
mirosit, gustat, simțit,
de aceca se și poate deosebi ce și

dece

fel este.

Urmează de aici, că lumea nu conține ni-

mic, ce n'ar putea

cuprinde omul

dotat cu simț și rațiune.

7. Omului îi este infiltrată corința de a ști, și nu numai
suportarea muncei, ci și tendința către ea.
Aceasta apare în etatea primei copilării
prin

viaţa

”
și ne conduce

întreagă.....

8. Exemplele autodidacţilor ne arată foarte clar, că omul
poate

să străbată

prin

toate sub

conducerea naturii...

* 13—17, Despre taptul că armonia (echilibrul) moravurilor
îi este naturală omului, s'aă convins chiar păginii. Că aceasta însă așa este, că sămiînţa virtuţilor îi este înăscută
" omului,

urmează

tru că

din

următoarele demonstrații : întîiă,

omul află plăcere în armonie,

pen-

al doilea fiind-că el

însuși nu este nimic alta decit armonie.
”
:
Că omul află plăcere în armonie este clar. Căci cui nu-i

place un
De

unde

nalitatea

om bine făcut (proporţionat), un tabloii rîpitor?
ar fi însă

aceasta,

de cît din

părţilor. şi a colorilor

faptul că

produce

proporțio-

plăcere?

Pe cine

nu-l atinge muzica? Şi pentru ce aceasta? Pentru că armonia tonurilor produce o consonare plăcută. Cine nu sar
bucura de o; căldură moderată,

de o răcoare. moderată, de

o situaţie-normală şi de o. mișcare moderată a membrelor?
Din care altă cauză, de cît din faptul ca totul în natură,
cînd este în adevărata lui măsură, este favorabil și suportabil, iar dușmănos și stricător or-ce este nemăsurat. In
adevăr, noi am fi orbi dacă n'am recunoaște, că fie-care
din noi are în sine rădăcina armoniei.
Insă

și omul

însuși este numai

armonie, atit în ce priveşte
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corpul cit și sufletul. Căci precum lumea cea mai mare este

însași copia unei mașinării uriaşe, care

este. compusă ar-

tistic din foarte multe roți şi clopote, tot așa este și omul.
Aici e inima mișcătoare, isvorul vieţei şi al acțiunilor, dela
ca primesc celelalte membre mișcarea.și măsura, Greuta-

tea însă care produce mişcarea este crierul, care: trage încoace și în colo cu ajutorul nervilor întocmai ca cu nişte

sfori, celelalte roți (membre). Așa este în mișcările sufletului roata principală voința, greutăţile ce mînă (active)

sint dorinţele și sentimentele, ce daă voinței o înclinare
într'o parte saă într'alta. Perpendiculara, care deschide şi
închide mişcările este raţiunea. Celelalte mișcări ale sufietului sînt ca roţile cele mici, cari urmează roata principală.
Dacă dar nu se atirnă de dorinţi şi sentimente
o. prea

mare

greutate și perpendiculara, raţiunea, închide

și des-

chide cum trebue mișcarea, atunci nu se poate,să
nu urmeze armonia și proporţionalitatea virtuţilor, anume combinarea potrivită
:de activitate şi pasivitate.
.

„Astfel omul întradevăr nu

este

altceva

decit armonie,

Precum noi. dar nu putem zice despre un ornic
uriaș sai
despre un instrument de muzică, pe. care
Va făcut mina
unui artist încercat, că numai este bun de întrebuințat
în-

dată ce s'a stricat sati s'a desacordat (poate.
doară

să fie

reparat sai reacordat): așa ne este permis
să cugetăm și
despre om, că cu ajutorul lui D-zeiă și cu
întrebuințarea
unor anumite mijloace el poate fi restabilit,
deşi s'a stricat
prin căderea în păcat;
îi
:

19—21. Că rădăcinele religiunei sînt înfiltrate
omului din

natură se cunoaște din aceia că el este
imaginea lui D-zeă;

că icoana are în sine asemănare cu originalul;
ceea-ce este

însă asemene

află plăcere

clar și din exemplul
lui D-zei,

în

asemănare.

Aceasta
. devine

păginilor, cari neconduși

aă recunoscut divinitatea, ai onorat'o

de

cuvîntul

și chemat'o

numai prin imboldul ascuns al naturei,
deși greșeaă în ce
priveşte numărul și felul venerării,
i
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Trebue de alttel să admitem că tendința naturală cătră
D-zei unul.suprem, a fost stricată:și a deviat prin căderea
în păcat, aşa că nimene-nu este în stare să ajungă iarăși
din propria putere la calea adevărată; totuși într'atita s'a
trezit iarăși în aceia pe cari D-zeă i-a luminat cu cuvintul

și spiritul săii, că David poate să strige cătră D-zeu: dacă
te am ei numai

pe tine, etc. (Psalmul

73, 25,

:. Capitolul

»

VL.

26)......

Omul dacă trebue să devie om, trebue să se cultive.
Boabele de sămînță a cunoaşterei, a moralităţei şi a religiei le dă, precum am văzut, natura; cunoașterea, virtutea
și religia însăși nu ni le dă iea, de a gata; acestea se cîștigă prin cuvint, prin învăţătură, prin activitate. De aceia

n'a definit cineva răi pe om; că el ar fi o ființă educabilă,
că poate deveni om numai cînd se cultivă.....
:
Aceasta devine clar din exemplul celorlalte lucruri. Pic-

trele trebuesc sfărmate şi cioplite, metalele săpate, topite
şi turnate. Copacii trebuesc plantați, curățiți, gunoiaţi,

mele culese şi uscate.
răsboiii, boul pentru
cînele-pentru pază şi
deosebit de capabili,

menirea lor specială. Omul
vedem

însă, că nu

poa-

Calul este potrivit din natură pentru
car, măgarul pentru a duce greutăți,
pentru vînătoare ; și totuși nu sînt ei
dacă nu-i deprindem prin exerciţiă la

are

este ursit la muncă

nimic

înăscut.de

după

cit numai

corp;
predis-

poziţia ; pentru a şedea, a sta, a merge, a mișca mâînele, a

fi activ îi trebue exerciţiii.. Fără educaţie poate deveni de
tot animal...

.

:

Cultura este necesară pentru. or-cine, Căci cine s'ar
putea îndoi că cei mărginiți intelectualiceşte aii nevoe de
educaţie pentru îndepărtarea. timpeniei ? Dar cei deştepţi
aă și mai multă nevoe de instrucție, căci un spirit ascuțit
s'ar ocupa cu lucruri nefolositoare şi stricătoare, dacă. n'ar
fi ocupat cu lucruri folositoare. Ce sînt însă bogații alta de
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cit porci îngrășați cu pleavă, atunci cînd le lipseşte înţelepciunea ? Cei săraci, ce sînt alta de cît măgari încărcați
cu poveri, cînd le lipseşte înțelegerea lucrurilor ? Precum
călăuza trebue să fie prevăzută cu ochi, un translator cu
hmbă, goarna cu răsunet, sabia cu ascuțiş, așa trebueca
regii, principii, demnitarii în stat şi comună, preoţii și învăţații să fie botezați mai întiîiă în înțelepciune.

In acelaș fel trebuesc luminaţi cei mici, ca să ştie să asculte înțelepţește de cei-ce cu înțelepciune ordonă, nu de :
silă ci de bunătate, din iubirea pentru ordine, Rămîne dar

stabilit

că

toți cei

ce sint

născuţi

oameni aă

nevoe de

cultură.
Capitolul

Despre
patru

şcoală
părți,

ca institut

XXVII.

cu împărţirea

corespunzător cu treptele
şi ale progresului.

eii n
etăţe i

- 1. Meseriașii și meșterii mecanici hotărăsc pentru
ucenicii lor un. anumit timp, în decursul căruia trebue sfirşit
cu siguranță cuprinsul întreg al specialității respective, după
care apoi cel-ce a învățat tot ce se referă la artă,
este ri-

dicat

de la ucenic la calfă

maistru.

Acelaş

lucru trebue

și după un

oare-care timp la

să se întimple şi la învăţămin-

tul din şcoală, pentru ca în scurgerea unui anumit
număr
de ani, să fie împlinită noţiunea întreagă a cultivăr
ei și din

institutele de cultivare a oamenilor, să iasă oameni
cu drept
cuvînt culți, în adevăr morali şi evlavioşi..
2. Spre a ajunge la această țintă, cer eii
pentru exerci-

ţiul spiritelor întregul timp al tinereţii, de oare-ce
aici nu

este de

învățat numai

o singură artă, ci întreg

coprinsul

artelor liberale și al ştiinţelor, din copilărie pînă
la începe,
rea etății de bărbat, așa dar pînă în al 24-lea an
al vieţii
cu impărţirea în anumite perioade. Natura ne conduce
în-
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să-și spre aceasta. Experienţa ne arată, anume, că corpul
omenesc crește cam pînă la al 25-lea an al vieţei; după
care crește numai în putere.
|,
3. Acei

ani

ai etăţii

crescînde

îi împart

în

patru

trepte

deosebite ; copilărie fragedă, pubertate, juneță începătoare
şi juneță matură, și dai fie-cărei trepte șase ani și o şcoală
separată, și anume să fie:
pentru I-a treaptă: brațele mamei (şcoala mamei);
penrru treapta II-a: școala primară sai școala limbei materne ;
pentru

!

Ă

treapta

III-a:

școala

latină

pentru treapta IV-a ; academia

__O şcoală a mamei
şcoală primară în
în fie-care

oraș

mai

să

gimnaziul

se găsească în fie-care

fie-care comună,
mare

sai

și

;

și călătoria.
sat,

oraş;

o universitate

în

casă;

o

un gimnazii
fie-care

țară

sai în fie-care provincie mai mare.:
4. In aceste şcoli, deși deosebite, vreaă ei să se facă nu
deosebite lucruri ci mereă aceleaşi, numal într un mod deosebit, anume totul ce poate să facă pe om om, pe CICŞtin creștin, pe învăţat învățat, însă corespunzător cu treapta

etăţii și cu cea premergătoare, și să devină merci ceea-ce .
urmează ca o pregătire pentru mai departe.
“Căci obiectele de studii nu trebuesc despărțite după această metodă naturală, 'ci toate trebuesc urmate în acelaș
părţile. lui
timp cum și copacul crește în totalitatea sa cu
cel urmăîn
și
ș
precum
întiîiă,
anul
în
speciale, şi anume și
toră şi chiar şi în al sutelea an, dacă creşte timp atit de

îndelungat.
inte
5—7. Deosebirea va fi însă triplă. 1) Că în şcoiile
rioare se învață totul mai mult în general și în trăsături

mari, în cele superioare însă mai

special

şi mai detailat;

întocmai ca copacul, care de-asemene scoate în fie-care an
următor mai multe crengi și ramuri, le întinde mai departe
și produce mai multe fructe. 2) Că se face următoarea îmsîmpărţire: In şcoala mamei se exercitează cu deosebire
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țurile exterioare, ca să se deprinză a se opri bine la: lucruri și a le.recunoaște. În școala primară se oxercitează
simțurile interne, fantazia şi memoria, pelingă . organele
executive, mînă şi limbă, prin citire, scriere, desemnare.
cintare, numărare, măsurare
, cîntărire,
,
şi prin întipărirea
tuturor acestora în memorie. In gimnasiă se formează
înțelegerea și judecata relativ. la toate lucrurile apercepute'
prin simţuri cu ajutorul dialecticei, gramaticci, retoricei, și
a altor ştiinţe și arte reale învățate pe baza lui ce și pentru ce. Universitateu formează cu deosebire acea-ce in-

fluenţează şi determină voinţa și anume facultăţile o fac
aceasta în modul următor: Teologia formează sentimentul,
filosofia, inteligența, medicina ne învață a cunoaşte dispo-

sițiile de viață ale corpului, iar ştiinţa juridică să cunoaștem bunurile exterioare.
:
Şi aceasta este adevărata metodă de-a forma spi-

ritele, anume ca mai întiiii obiectele însăşi să fie prezen-

tate simțurilor externe, pentru ca ele să le perceapă imediat, apoi ca simțurile interne excitate să înveţe a exprima
iarăși și a 'şi reprezinta imaginile lucrurilor imprimate
prin sensibilitatea externă și anume atit interior prin aducere-aminte cit şi exterior prin mină și limbă. După ce
s'a ajuns la aceasta, intervine spiritul, care examinează cu
îngrijire comparind toate între ele și cumpănindu-le reciProc, pentru a învăţa să cunoască temeinic constituiree
tuturor lucrurilor ; astfel sc formează o adevărată înțelegere
a lucrurilor și o judecată asupra lor. În sfirșit voinţa (centrul omului şi conducătoarea tuturor acţiunilor sale) se
deprinde a-și întinde peste toate stăpînirea sa legală.
A voi

să formeze însă voința înaintea înteligenții (ca și înteligența

înaintea puterii de imaginaţie, şi pe aceasta iarăși înaintea
simţurilor) este o muncă zădarnică.

„Aceasta

Logica,

vor să

Poetica,

facă

Retorica

însă aceia

cari

şi Etica înainte

învață

pe

băcţi

de cunoaşterea

obiectivă și sensibilă ; ci fac ca acela, care ar voi să
prinză
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la joc un copil de doi ani, care cu piciorul tremurînd abia.
începe să păşească. Pentru noi-e neclintit adevărat, că natura ne servește pretutindene de călăuză, şi cum aceasta
ei una după alta, tot aşa trebue să obîși arată puterile
servăm cu atenție și cum cresc ele.
E
8: Există în fine a treia deosebire, că treptele inferioare,

școala

mamei

şi cea

primară,

formează

în-

tinerimea

treagă de ambele sexe, pe cînd școala latină pe tinerii ale
căror aspirații sînt îndreptate mai sus de cît la. meseric,
iar Universitatea pe viitorii profesori şi pe conducătorii altor
îndeletniciri, pentru ca să nu lipsească nici odată oameni
competenți, cari să conducă biserica, şcoala și starul.
"9, Aceste patru feluri de școli nu nepotrivit le-a comparat cine-va cu cele patru anotimpuri. Şcoala mamei corespunde plăcutei primăveri, împodobită cu muguri și flori de

o mireasmă variată. Şcoala limbii materne represintă vara,

care oferă privirii holdele pline de fructe. Gimnaziul se
aseamănă cu toamna, care culege fructele coapte de pe
cîmp, din grădină şi din vie şi le adună în hambarele spiritului. Universitatea în fine e o icoană a iernii, care prelucrează fructele culese pentru diferite trebuințe, spre a

.

putea trăi din ele tot restul viețci.

Din

. materne
şcolii
<ÎInformatorium>

Jul

a

Comenius.

“Capitolul
Cum

că

copiii,

ca

cele

mai

1.
credincioase

şi

ici
mai nobile odoară ale lui D-zei, sînt vredn
:
i.
a fi preţuiţi și de a fi mult onoraţ

cele

de

t, o mărtuCum că copiii sînt un odor scump și minuna
aşa grăcare
David,
riseşte spiritul lui D-zeii prin gura lui

coreşte ; Vezi, copiii sînt un dar al Domnulni, și fructul
aşa
voinic,
unui
mina
în
e
săgețil
Ca
este.
pului un dar
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sunt băeţii tineri. Ferice de acela. care are tolba sa plină
de aceştia ! Acela nu se va face de.rușine. (Ps. 127, V.3
„4, 5). Uitaţi-vă cum sunt premăriţi aceia, cărora le-a dăruit D-zeii copii. Ceea-ce şi de acolo se poate vedea, că
de cite ori D-zeă voește să vorbească plin de iubire către
noi oamenii, ne numește copii, ca și cum n'ar cunoaşte alt
nume mai plăcut și mai drăgălaș,
.
,
Tocmai de-aceea și fiul etern al lui D-zeă, a 'voit nu
numai să se facă părtaş al naturii copiilor, cînd ni s'a arătat cu trup, ci a și avut bucuriași dragostea sa deosebită, pentru copiii mici, ca pentru niște frățiori drăguți și
sorioare, i-a desmerdat, a pus miinile pe ei, i-a binecuvîntat
(Marc. 10, 16), adesea ne-a și mustrat, să luăm seama, ca
să nu supărăm copii așa mici, ci să-i. cruțăm pe ci ca pe
noi înși-ne şi strigă chiar : «Vai de aceia, cari supără pe

unul din acești micuți». (Math. 18, 5. 6).
Dacă voim acuma să cîntărim mai departe,

pentru-ce

D-zeii dă atita importanță copiilor, şi pentru-ce trebue să-i
ţinem noi într'atita valoare, atunci vom găsi în deajuns
cauze.

Mai

întâi,

dacă

copiii

se arată

ca

ceva

neînsemnat,

nu considera numai ce sint ei acuma, ci aceea ce trebue
să devină odată după intenţia lui D-zei, și atunci.vei ob-

serva îndată valoarea lor. Ei sînt născuți

adică nu numai

ca să devie după noi locuitorii lumii, administratorii pămintului și deci între alte creaturi servii lui D-zeiă,
ci și
spre a fi alături cu noi soții lui Hristos, o preoţime re-

gească, un popor sfint, poporul proprietății, soţii îngerilor,
judecătorii diavolilor, mîngierea cerului, groaza tartărului,
moștenitori ai infinitei eternităţi. Ce s'ar putea spune mai
înalt?
”
Philip Melanchthon, de fericită memorie, cind venea
la şcoală între tinerime, obicinuia să se descopere și astfel

să le vorbească: Fiţi salutaţi voi veneraţi domni pastori,
doctori, licenţiaţi, super-intendenți, fiți salutați venerabililor, înţelepților grațioşi domni primari, prefecţi, guverna-
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tori, cancelari, secretari, profesori, etc. Cînd însă eei pre-.
zenți consideraă acestea ca o ocară, răspundea: eu nu glu-.
mesc, căci nu consider pe acești copii cum sînt ei acuma,
ci pentru ce scop sînt ei educați şi conduși, și sînt sigur

"că din această grămadă vor eşi cîţiva astfel de bărbați,
deşi fără îndoială există între că şi pleavă și surcele. Dacă
a vorbit deci acel bărbat foarte înțelept cu atita înțelepciune despre copii, cu atît mai mult trebue. să gindim și
să vorbim noi, tot ce-i ma! strălucit şi minunat despre
„copii, cînd Hristos, ca explicator al misterelor divine, a
mărturisit, că: a lor este împărăţia lui D-zeii (Marc. 10,
14). Nimeni nu trăește din. faptul că are. multe bogății,
zice THristos, (Luc. 12, 15); căci mîncarea nu nutrește .pe
om, bandajul nu vindică, haina nu încălzește, dacă D-zei
. își retrage binecuvintarea. (5 Mois. 8, 3; Inţelepciune 16,
12, 26). Insă la copii şi pentru copii este binecuvîntarea
lui D.zeă

în totdeauna

spre

signră,

treţine. Căci dacă D-zeii îngrijeşte

cînd îl învoacă, cu cît mai

mult

a-i

pentru

va

putea

nutri

și în-

.corbii cei tineri,

îngriji Die

pentru

copii cari sint imaginea sa!
:
De aceia bine zice urmizn: noi nu nutrim pe copii, ci copiii ne nutresc pe noi. Căci pentru .o ast-fel de nevinovăție
-ne dă D-zeă tot ceea ce ne trebue, și noi păcătoși bătrîni
ne nutrim pe lingă dinşii.
În fine copiii ne sînt daţi ca exemplu de umilire, blîndeţe,
de bunătate, de îîmpăciuire şi de alte virtuți creștinești, așa
că Hristos

zice:

Fie

ca voi să vă reîntoarceţi

și să

deveniți

ca copiii, căci alt-fel nu veți întra în împărăția ceriurilor.
(Math. 18, 3). De oare-ce așa-dară D-zeă ni-i represintă ca
mici maieștri de disciplină, de aceea trebue ca și noi săonorăm și să-i respectăm după cuviinţă.
Din <Orbis

Pictus».

Prelegere.

.

Leacul neștiinței este arta și știința, care să fie dată su-

Pe

.
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fletelor în școli; însă așa ca ea să fie o cunoaștere adevărată, complectă,

Adevărată

clară și temeinică.

va fi.ea, cînd nu se va învăța şi nu se va

preda nimic alta, decit ceca-ce este folositor pentru viață,
ca să nu mai fie motivată plingerea: nu ştim ce trebue 'să
știm, fiind-că n'am învăţat ce este necesar.
.

Complectă va fi ea atunci, cînd sufletul va fi pregătit |
pentru înțelepciune, limba pentru a vorbi adevărul și miînile

pentru întreprinderea sîrguincioasă a acţiunilor vieţei; a„ceasta va fi apoi scara vieței, anume ştiinţă, activitate şi,
vorbire.
.

Clară şi tocmai pentru aceea temeinică

ca, cînd tot ce se va învăța și se va preda

şi solidă va fi
nu va

fi întu-

necat sai confuz, ci lămurit, bine deosebit.şi împărțit, cînd

objectele sensibile vor fi bine representate, spre a le putea
bine apercepe cu inteligenţa.
|
|
Se
O spun şi o repet încă odată, că aceasta din urmă este
sprijinul de căpetenie al tuturor celor-l-alte sprijine, de oarece noi nu putem nici să începem ceva nici să vorbim ra-

țional, dacă nu învăţăm mai întiă a înţelege bine tot ce este

de făcut sai despre ce este de vorbit. Na există însă ni
mic în inteligență ce să nu fi fost mat întăl în Simu d. Dacă

așa-dar simțurile vor fi bine

exercitate, să înțeleagă

bine

deosebirea lucrurilor, se va pune temelie pentru întreaga
învăţare a înțelepciunii, pentru elocvența iscusită şi pentru

toate acțiunile înțelepte ale vieței.
Această cărticică întoctmită după acest plan, va servi precum sper: mai intăi, să atragă sufletele, căci nu le va martiriza în şcoală, ci le va produce o plăcere ușoară ........
Apoi, această cărticică servește să atragă atenţia asupra lucrurilor și să o ascuță din ce în ce mai mult, să o deștepte..:
De aici va urma al treilea folos, anume că băeţii atrași în
direcţia aceasta şi dispuși la atenție vor cuprinde și vor înţelege știința ceior mai importante lucruri ale lumei jncîndu-se și glumind.....
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