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PREFAŢĂ
Am

gis în opera mea

« Elemente de Pedagogiă şi

Metodologiă,> Cartea I, Partea 1, Capitolul |, $ 4,
că spre a ne forma cea mai fermă convincțiune
despre

necesitatea

ÎInstrucţiune!

este destul să ne aruncâm

şi Educaţiunei,

privirile asupra celor

ce se petrec în natură.

In adever,

nu este 6re frapantă deosebirea ce

observâm între un arbore selbatec şi între un ar-

bore cultivat; între un pământ neîngrijit şi abandonat, și între un altul săpat şi semănat?
Perul, scii mârul selbatic, abandonat propriei

s€le naturi şi nesupus la nici o cultură, pâte deveni un arbore tare şi mare, pâte umbri în lung
şi în lat pămentul, der de sigur nu va produce
fructe folosit6re stăpânului sei; altul însă, fiind
că s'a supus influinței horticultorului, fiind că s'a
săpat, curăţit şi altoit la vreme, înveselesce, prin
fructele sele delici6se, simţurile cultivatorului sei.

— Un păment-neîngrijit şi abandonat devine brut
şi selbatec şi se umple de burueni,

spint și mără-

cini; altul însă cu totul asemenea lui, fiind că sa

ww

|
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supus la o cultură raţionată, produce seminţe şi
fructe, se împodobesce cu o plăcută varietate de

flori, întrunesce într'un mic spaciii, tot ce pâte fi
mai frumos, mal rar şi mat delicios în natură şi
devine astfel un buchet superb de tâte frumusețile anotimpilor şi diverselor regiuni.
Decă der chiar arborii, plantele şi pămentul ai
necesitate, spre desfăşiurarea forţelor şi facultâţi-

lor , inherente naturei lor, de mâna

îngrijitâre a

omului, de cultura sa, apoi nu mai încape îndoială,
cu copilul, care se nasce slab, neputincios și dotat
cu un suflet, incapabil a se desvolta prin singura

acţiune a nature, are dreptul la îngrijiri fisice şi

sufletesc!
nâstră.

permanente,

are dreptul la educaţiunea

Afară de acestea, şi Istoria ne procură probele
cele mai palpabile despre influința salutariă a educaţiunei. — Cari ai fost popârele cele may puternice, cele mai mari şi cele mar bogate ale universului? — De sigur, acelea cari ati făcut, din

educaţiune, cultul lor suprem.—Și din contra, cari
aii fost cele mat slabe, mat decădute, mai serace?

— Fâră îndoelă, acelea cari n'aii sciut ce este
e-

ducațiunea, si cari ai credut că ea este
un cuvânt van, sâii un lux.
Decă der educaţiunea înalță pe om,
şi-l apropiă de ființa divină, asemănându-l ei;
decă ea rădică

popârele din legănul naturet şi le dâ
şi putere de a brava pedecele ce întâmpin voinţă
în calea lor câtre mărire şi prosperitate;
resultă evi-

dent, că cultul acestei divinitâți binefăcătâre,
trebue să fie preocupaţiunea constantă
Şi continuă a

PREFATIA

fiă-cârul individ,
în fine întregi.

.

.

Y

a fiă-cârel naţiunt, a umanitâţii

” Acesta a fost şi preocupaţiunea -mea când am
luat asupra-mi dificila, însă frumâsa sarcină de a

prelucra şi publica acâstă /storiă a Pedagogiei.
Am credut că, resumând aci principiile, procedârile, experiențele, succesele şi chiar decepțiunile
acelora, cari ne-ati precedat în sublima sarcină de
a educa pe copii, voii netedi fOrte mult calea E-

ducatorilor presinţi şi viitori. Am credut că fiăcare educator, care doresce serios binele junimet
române, care tinde cu fermitate la înălţarea naţiune! şi printr'Ensa la mărirea Patriei, va lua con-

silii dela acestă Istoriă, adoptând t6te principiile
pedagogice, ce aii întemeiat mărirea poporelor
vechi şi noui, şi proscriind pe tâte cele ce ati provocat decadenţa lor. Am credut în fine, că, după

cetirea ei, fiă-care părinte, fiă-care învăţător, fiăcare autor ce lucreză

pentru

junime

şi scâlă, va

privi vocaţiunea sa din tr'un punct de vedere mat
înalt, se va orienta cu mai mare facilitate din mulțimea dificultâţilor ce întâmpină în calea sa, se va

simți mai indipendinte,

mat liber, mai

mersul seii, și nu se va mai

ferm

în

învărti în cercul ade-

sea steril al empirismului, nu-şi va mat slei puterile în încercâri puţin fructudse,
arunca în teorii hasardate.

şi nu se va mai

Acâsta a fost, repet, preocupaţiunea şi intenţiunea mea, când mi-am propus a presenta acestă
operă

onor. public

Român.

Decă voiii fi reuşit a

pune încă o petră la fundamentul educaţiunei naţionale ; decă voiii fi reuşit a precisa formele exteri6re ale acestui Cult, atât de indispensabil po-

.

VW

,

'pârelor; decă- voii

PREFATIA

fi reuşit în fine, a generalisa

arta, care conduce cu siguranţă, atât individiy, cât
şi naţiunile, la o educaţiune bine-înţelesă şi salutariă, scopul mei va fi ajuns, i€r satisfacțiunea
mea, nelimitată.
AvToRuL,

”

pr

er
PARTEA

|

BDUCAȚIUNEA LA POPOARELE NECHRESTINB
CAP. 1
POPOARELE

SELBATICE

La popârele selbatice ale Africei, Airerieet şi Oceaniei, precum

şi Ja hordele nomade-ale Asiei, educaţiunea copiilor se face într'an
mod cu totul instinctiv, Copiii primesc, este adevârat, 6re-cari îngrijiri fisice, necesaril conservaţiunii lor, însă aci se mărginesce
totul; el trebue să-şi însuşescă

limba, obiceiuri!e, superstiţiunile,

etc. ale tribului din care fac parte, numai prin instinct şi fâră cooperaţiunea cuiva.
Se pâte considera ca un fel de educaţiune fisică, şi silinţa ce-şi
dai unele horde, de a diforma la copi! capul, stii alte pârţi ale
corpului lor. Unii le strâng capul într?o cutie patrată, spre a-i da
forma unei prisme; alţii li-l turtesc, comprimând mai cu semă i
alţii ir, le mupartea sa de dindărât, spre a-i da o formă lătăreţă;
tilez asul, buzele, etc., sei le acoper corpul, şi cu deosebire obrazul, braţele, peptul şi pici6rele cu figuri bizare, făcându-le diferite
incisiuni în pele.
Aceste diverse obiceiuri, se înţelege lesne, sunt cu desevărşire
absurde, și, sub acest raport, n'avem nimic a îavăţa dela acesti
barbari. 'Prebue însă , în interesul adevârului, să mărturisim, că
se găsesc şi la noi încă, resturi din acâstă educaţiune fisică ridiculă, cari constaii în a contraria, prin diferite accesorii de îmbrăcăminte, labbrea regulată a naturei în desvoltarea corpului fraget,

3
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al copilului. Spre a susţine acâstă afirmare, voii menţiona numa!
faşia, care privâză pe copilaşiii de miscârile sele naturale, şi corsetele, cari opresc peptul şi talia junelor fete de a se desro'ta şi

fortifica şi atrag după sine

diferite maladii pericul6se,

Afară de aceste îngrijiri curat fisice, trebue să mal menţionâm
şi atenţiunea particulară, cu care aceste popore selbatice
se silese
a desvolta, mai cu s6mă la băeţii lor, o ardâre nelimitat
ă pentru

resbel. Bravura, unită cu disprețul morţii, este virtutea
cea mal
înaltă a selbaticului. Acest principii conduce pe
selbatec a înăspri pe fiul să în contra durerii. Astfel la unele
triburi, janimea
trebue să-şi facă incisiunt în carne, sâii să-şi
strepungă braţele şi
alte pârţi ale corpului, spre a se deprinde cu
durerea ; la altele
i6r , tinerii îşi lipesc braţele câte doui doui,
şi pun în megilocul
acestora un cărbune aprins, spre a se vedea
resista mai mult timp acestei dureri atroce, care dintr'ânşil pote
Şi tot pentru scopul
de a deveni luptători ageri, ei îşi essercit
unile simţuri, precum Yederea, audul şi mirosul şi învăţ a înota
, a alerga, a sări, a tra=
ge cu arcul, ete.

este de ordinar însoţită de

tre, aceste obiceiuri selbatice

leg, că ei fiind toţi fraţi, n
Un principii chrestin, parespre a combate acest instin
şi mai selbatec.

ai

————

CAP. II
EDOCAȚIUNEA

Poporul chinez
Acest caracter
este o consecință
monarhiă,
Chinezul n'are

LA

CHINEZI

este poporul conservator prin
exce
de conservare şi stabilitate, care linţă.
distinge China,
a principiului religios, domina
nt în acestă vastă
nici o noţiune despre Dumnegeii
; el mare vorba
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„Dumnedeii“ în limba sa. El sciă numai că esistă o forţă universală, Cerul, care domină t6tă natura. Impăratul, fiul acestei forțe, sâii al Cerului, este singur în raport cu acesta din urmă. El
întrunesce, în modul acesta, puterea spirituală, cu puterea timpurală. Ordonanţele s6le sunt ordine divine, pe cari nici un muritor nu

îndrăsnesce a le essamina. Sub dânsul, sunt Mandariniă

şi diferite alte grade de funcţionari, cârora li se datoresce asemeneă,

ca la representanţii sei direcţi, un respect şi o veneraţiune

anal6gă. Tatăl de familiă este ultimul grad al acestei ierarchii sânţite, care represintă pe Impărat în casa sa. China este astfel
o mare familiă, în care Impăratul, funcționarii publici şi părinţii sunt
persânele cele mai sâuţite şi mai venerate ale Cultului lor.
Educaţiunea Chinezilor s'a comformat haturalmente cu acestă
religiune a lor, după cum se vede din preceptele următâre:
„Când afacerile casei sunt bine regulate, acelea ale Statului vor
fi asemenea, câci aceste din urmă repaus pe cele d'ânttiii: Acela
care vener6ză pe părinţii sei, va venera şi pe regele săii ; i6r acesta va putea atunci recunâsce în supuşi, pe copiii sel.«

„Nică o posiţifine, nici o demnitate nu p6te deslega pe copil de
pietatea filială. Supunerea filială se înalţă pină la cer, a le câruia
mişcâri regulate ea le imită ; ea cuprinde pământul întreg şi este
imagina fecunditâţii.
„Puterea tatălui este nelimitată ; supunerea copiilor trebue să
fiă asemenea. Mandarinul este obligat să pedepsâscă fără cercetare
pe copil, de care se plânge tatăl sei.*
„Părinţii nutresc şi instruesc pe copilul lor, pină ce acesta devine om, Prin urmare, virtutea unui tată şi a unei mume este infinită, ca şi cel mai înalt cer.“
Tatăl, care omâră pe copilul seii, nu este pedepsit ; însă copilul
care aduce vre o ofensă părinţilor sei, se osândesce la morte, Provincia întregă se pune atunci în miscare, câci crima, cea mai odi6să a fost comisă. Impăratul se aşâdă pe tronul sei, spre a ju-

deca. Toţi mandarinii din vecinătate sunt destituiţi, câci adminis-

traţiunea unui ţinut, unde s'a putui comite o asemenea crimă, nu
pâte fi de cât rea. Vinovatul primesce mârtea cea mai crudă, iâr
casa sa şi a vecinilor sei se ard şi se distrug pînă în temeliă,
Aceste datorii ale copiilor câtre părinţi sunt basa tutulor rapârtelor ce essist între prinți şi supuşi, între institutori şi elevi, între
stăpâni şi servitori
,
Sub imperiul unui asemenea principiii, se înţelege de sine, că

10
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China trebue să remână

LA POPORELE

NECHRESTINE

staţionară în desroitarea sa. De 6re ce

legile sdle, instituţiunile sele, literatura sa, sunt nisce lucruri sa-

cre, urmeză neapărat că ele trebuesc menținute şi respectate
etern. Studiul Chinezului, nu este prin urmare, o cercetare liberă
şi aprofundată a veritâţii în diferitele ramuri ale sciinţel, ci o simplă învăţătură mecanică a ceremonielor, a legilor, a principiilor şi
a faptelor cuprinseîn literatura lor. Acestă învăţătură insă, este
întinsă preste tote clasele societăţii ; câci fiă caro Chinez trebue'să
deviă capabil de a înţelege ordinile Imperatulut seii. Astfel, China
este ţera. sc6lelor şi a essamenilor, câci aci, numai prin studii se
p6te cineva înălța la ierarhia administrativă.
Studiile 2a China se cuprind. în patru grade principale : In primul se învâţă a ceti, a scrie şi-a recita pe din afară precepte, sentinţe, etc. — In secundul se esplic preceptele, sentinţele, etc., 1nvăţate în primul grad. — In al treilea se propun versificaţiunea
şi frumosele forme ale stilului. — In al patrulea se fac disertaţiuni şi tractaturi asupra subiectelor poetice.
Proponimentele se fac tâte, dupeo metodă prescrisă : La essercițiile de stil, spre esemplu, elevul trebue mai ântdii să înveţe a ai-

visa subiectul sei; apoi a desvolta ideile principale, analisând şi
clasând tâte cugetările pînă la ultima lor ramificaţiune ; ir la urmă, a întruni aceste cugetâri analisate, întrun tot. —

Retorica

s6ii studiul formelor stilului are asemenea regulele sâle fixe, ca şi
studiul fondului.
Lectura şi scrierea se continuă în t6te gradele învățământului,
ca un studii principal. Lectura, scrierea şi ideile sunt în China
strâns legate între dânsele, de 6re-ce Chinezii n'a litere, spre a
scrie

vorbele.

Aci, fiă-care ideă este represintată printr'un semn

particular şi esprimată întrun mod deosebit, astfel că fiă-care
0biect, sti fiă-care ideă are un semn pentru scriere şi un cuvânt

pentru vorbire. În modul acesta, învăţământul întuitiv,
scă studiul

ideilor este strâns legat în China cu studiul lecturei şi
al scrierii.
In scOlele de primul grad trebuie să se înveţe patru
caractere pe
di. Chinezul, care cunâsce optdeci mit vorbe şi tot
atâtea semne
spre a le represeuta, care posedă prin urmare, optdeci
mii noțiuni,
sii idei, se consideră ca om fârte învăţat.
Instrucţiunea începe tnti'al cincilea an, şi dur6dă
pînă într'al
doui spre decelea, sâă într'al patru spre decelea
an a] etâţii copilului, fâră nici o întrerupere. Vacanţele scolare
nu
în China. Copil sunt datori să viă Ia sc6lă îndată sunt cunoscute
ce se face giuă,

|
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şi să salute intrând, pe Confuciii, cel ma! mare înţelept al Chinei,
şi pe învăţător. S6ra, ei părăsesc sc6la cu aceiaşi formalitate. Copilul n'are voe să se amuze, seit să se j6ce pe drum, şi, intrând
acasă, este dator să salute pe Deii domestici şi pe părinți, şi apoi
să-şi citescă lecţiunile cu glas tare.
Cântul nu este permis în sc6lele chineze. — Copii n'aii voe, nici
a cânta, nici a se juca, nici a citi cârţi amusante. Le este oprit
chiar de a alerga, s6ii a sări pe câile publice. Singura recreaţiune,
ce este, acordată spiritului lor, sunt esserciţiile corporale.— In
sc6lă, copilul leneşiii este agedat pe o bancă îngustă, cu facia în jos,
şi se bate cu nuele. — Essamenile ordinare se fac în fiă care lună
to faţia părinţilor elevilor ; essamenile de Stat însă se fac cu uşile inchise şi sigilate, în urma cârora candidaţii, potririt cu re-

-

sultatul ce aii obţinut, primesc rangul lor, costamele lor particu-

lare şi semnele demnitâţii lor.
Educaţiunea fetelor este fârte negligeată în China. Opera întitulată Sio-Hao, s6i Scâla copiilor dă regula: următâre pentru
educaţiunea lor : „In cât privesce fetele, ele nu trebue să mai i6să

din casă, îndată ce ati ajuns etatea de dece ani. Ele trebue să înveţe a fi amicale, a vorbi cu graciă, a lucra mătasea şi a câse. La

două-deci ani, părinţii trebue să le mărite.“

CAP. III

PF
mec

EDUCAŢIUNEA [A INDIENI
Dâcă de la China vom trece în India, vom găsi aci o altă reli-

giune şi prin urmare o altă educaţiune. Cârţile sânte ale Indieni-

lor, Veda, aii essercitat o mare influinţă asupra vieţei acestui popor. Castele, spre essemplu, consacrate de Veda, decid vocaţiunea
diverselor individe, şi prin acesta, o mare parte din educaţiunea

lor. Aceste cârţi prescriii asemenea şi imortalitatea sufletului, pre-

cum şi essistenţa penalitâţilor şi recompenselor
vieţe. Acâstă credinţă trebue negreşit; să essercite
asupra vieţei morale a Indianului, după cum se
- preceptele următâre :

în urma acestei
o mare influință
pote înţelege din
.

„Acela care blameză pe învățătorul sei, chiar când acesta ar fi

12
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comis vre o necuviinţă, va intra după mârte

în corpul unui asin ;

unui verme ; dâcă în fine ar invidia meritele

lui,

de Var blama pe nedrept, el va deveni un câne ; dâcă s'ar servi cu
aceea ce-i aparţine fâră consimţimântul seti, el va trece în corpul
el se va trans-

„. forma într'un purece.*
„Văduvul care se reînsră, va intra după mârte în corpul unui cal.*
,
„Acela care onoreză pa tatăl sei, pe mamă sa şi pe învăţătorul sei, va domni preste trei lumi: corpul sei va fi glorificat, ca acela al unui Deii, icr sufletul seii se va bucura de o fericire eternă,e
„Acela, care onorză pe mamă sa, câştigă lumea terestră
; acela, care onorâză pe tatăl seii, câştigă lumea megiă, stii eteriant,

şi acela care onorză neintrerupt pe învățătorul seii, câştigă lumea

cerescă a lui Brahma.*

-

Ecă acum şi câte-va amărunte asupra scâlelor indiene, dirigiate
de Brahmini.

In localitâţile, unde locuiesc familii din cele trei caste superi6re,

se găsesc sc6le elementare

în cari se învâţiă a ceti, a scrie şi a

calcula. — Se6lele funcţioneză,
nui arbore, şi, pe timp râă, sub
vesce, spre a pedepsi, de baston
cep de o dată. Primele litere se

pe timp frumos, la umbra vre uvre un şopron. Invăţătorusel serşi de nuia. Lectura şi scrierea înînsemnez cu un baston pe nisip;

după ce însă elevii s'aii familiarisat; cu acest

esserciţiii, ei

le gravez cu un fer ascuţit pe foi de palmieri; i6r la urmă
de tot, după
ce ai dobândit abilitatea cuvenită, ei le scriii cu
cern6lă pe foi de
platani. Când scâla este fârte numer6să, Invăţătorul
levii sei cei mai mari, spre a instrui ei pe cei alţi, prepară pe eşi formâză astfel pe Monitori. Acestă procedură însă prob6ză
evident, că patria

met6dei lancasteriane sâii a modului mutual
este India,

de undeapoi a fost transplantată ântsiii în Londra şi
mai la urmă în restul
Europei.
In sedlele indiene se mai propun încă, ca esserciţii
de cugetare
şi memoriă , proverb şi sentinţe morale.
Afară de acestea, se mai
învsţă un Catehism buddist, divisat în două
părți.
Prima parte cuprinde următârele dece
comandamente :
10. Să nu omori vre o fiinţă viiă;
20. Să nu furi;
30. Să nu devii desfrânat;

49. Să nu comiţi injustiţii cu gura ta
5%. Să nu beai licoruri spirtudse ;

.
»
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60. Să nu-ţi parfumezi pârul din crestetul capului şi să nu-ţi
culorezi corpul;
,
.
70, Să nu asculţi cânturi şi să nu asisti la spectacule;
80. Să nu şegi şi să nu te culci pe un divan înalt şi lat;
90. Să nu mânci după amiagi;

10c, Să nu posegi, nici aur, nică arginț, nici or-ce altă avere a
ta propriă,
Secunda parte cuprinde regule de politeţă, dintre cari cele mai
principale sunt :
|
10, Elevul trebue să respecteze pe Învățătorul seii, ca însuşi pe
Budda; el nu trebue să-l contradică, nici chiar când p'ar spune
adevârul;

el nu va vorbi nică o dată de defectele

sâle;

el nu va

intra nici o dată la dâusul, câud uşea sa ar fi închisă; într'un asemenea cas, el va putea bate de trei ori la uşă, însă decă nu i se
va deschide, se va depărta imediat. Când Invăţătorul
'se urcă pe
vre un deal, elevul seii este dator să ducă după dânsul un scaun,
spre a se putea repausa la trebuinţă.
20. Când Invăţătorul mâncă, sii citesce cârţile sacre, stii îşi
curăţă dinţii, sâii se înbăi€ză, scii se închină, elevul trebue să stea
departe de dânsul; când însă se îmbracă, eltrebue să-i ţiă pantofii.
30, Elevul v'are dreptul să intre în vre o casă, când nu va fi
însoţit de Învățătorul sei ; găsindu-se însă amândoui pe cale, elevul este dator a-l urma liniştit, a nu privi nici în drâpta, nică în
stânga, şi a-şi avea ochii aţintiţi la pământ.

4o, 0 carte de studiii trebue să fiă cetită şi înţel6să de la înce-

put pînă la sfârşit, mai "nainte de a trece la o alta.
50. Nu trebue să tugescă cineva asupra cârţilor sacre, nici a
gusta ceva citindu-le.
|
60, Să nu faci pr6 multă gălăgiă cu nasul, nici să scuipi întrun
loc curat. Când cască, ţine-ţi mâneca hainel, înaintea gurei. Să nu
faci multă gălăgiă mâncând, şi să nu e scarpini în cap.
Afară de scâlele elementare, mai sunt în India sc6lele bramini-

lor şi trei scâle de sciinţă, cu profesori speciali pentru diversele
sciinţe. Pe cât timp studi6ză, elevul trebue să locuescă şi să se

nutrâscă la Învățător, care este tatăl seii spiritual. Pe tot acest

timp, elevul trebue să plătâscă Invăţătorului ceea ce i se cuvine
pentru pensiune şi lecţiuni, dâr nu este obligat a-i face nici un
dar; îndată însă ce-l va părăsi, este dator, potrivitcu mediile s€le,
a-i dărui ceva, precum aur, petrii preci6se, o vacă, un cal, o um-

brelă, o pereche pantofi, haine sâii cel puţin un lucru de mâncare;
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câci numai prin ti”acest mediloc pote el remânea în favârea luvăţătorului sei. ,
:

CAP.
EGYPTENII

Egyptenii vechi,

IV
Vecaul

a câror civilisaţiune se urcă la 2000

ani înnâintea ere! chreştine, ai multă asemănare
cu Indienii. Ca şi acestia, ei

erati divisaţi în caste, Preuţii şi resbelnicii
lor formait nobleţa țărei. Intre acestia şi între castele popul
are ale meseriaşilor,
păstor
ilor , agricultorilor, neguțătorilor,

etc. era

un abis. Acestă
divisiune a populaţiunei în caste, determina,
ca şi în India, cultura
specială a fiă câreia dintr'&nsele. Mai mult
lare se snbdivisaii în atâtea clase de meseri încă: aci castele popuaşi, câte craii şi specialitâţile, iâr fiul era dator să îmbrăţişeze
meseria tatălui sei.
Acâstă organisaţiune socială avea în adevâ
r beneficiul, ca fiă-care
copil să pâtă învăţa o meseriă încă din
casa, părintâscă , şi ast-fel
să dobăndâscă o mare abilitate în specia
litatea sa. Dâcă însă specialitâţile profitaii din acest sistem, se
înţelege de sine, că geniul,
care caută a-şi deschide drumuri li0ui,
care crează, care transformă şi apropiă orisonturile, era ca
şi incatenat de aceste instituţiani egyptene.
Nu se cunosc încă destul de bine princi
piile filosofice şi religi6se,
cari serveai de basă institaţiunilor egypt
ene. Preuţii, cari aveai
monopolul sciinţei şi guvernaii printr'âns
a
de mistere, spre a nu putea fi deposedaţi , aveati grije a se ocoli
buinţaii între dânşii o scriere particulară, de puterea lor. EI întreieroglifică, şi lăsaii scrierea ordinară pe sema poporului.
Ei represiutaii religiunea cu nisce
embleme misteri6se, pe cari poporul
acestea, regii şi membrii familiei lor le lua drept divinitâţi. Ca tote
mai puţin, în acâstă sciiuţă a preuţi erai iniţiaţi, mai mult, sei
lor. Moise, adoptat de fata lut
Faraon, fu instruit în ţotă sciinț
a Egyptenilor, care era destul
de
Filo

,

» Astronomia,
Astrologia şi Magia. Acestă din
urmă sciinţă, judecând după
faptele sevărgite

înaintea lut Moise de magil lu! Far
aon, trebue să fi

EGYPTENII VECEĂ
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fost destul de însemnată. Deosebit de acesta, obeliseii, canalele şi
piramidele sunt probele cele mai evidente despre sciinţa Egyptenilor în Matematică, în Mecanică, în Architectură, în Sculptură, ete.

Principiile religi6se ale Egyptenilor aveati ceva de auster, care
se resfrângea şi asupra educaţiunei copiilor. Este adevărat, că vi6ţa acestora le era sacră; cu t6te acestea, îngrijirea lor fisică lăsa
fârte mult da dorit. Copiit umblaii aprâpe goi, fâră încălțăminte,
fâră fes şi cu capul ras. Nutrimentul lor era f6rte simplu : mediul
unor plante, crude sei copte în spuză, constituia mâncarea lor 0bicinuită. In sc6lă ei învățată să citescă şi să scriă. Divinul Theut,
inventatorul acestei arte, credea a face prin acesta pe Egypteni
maj înţelepţi şi tot d'o dată a le desvolta şi memoria. Afară de acestea li se mai propunea şi calculul, prin megilocul unor jocuri
forte interesante. Insă calculul, precum observă Gramer, făcu pe
Egypteni, ca şi pe Fenicieni şi alte popâre, mat mult şireți, decât
înţelepţi. El favorisă şi desvoltâ într'6nşii setea aarului, şi tote viciile ce decurg dintr'ânsul.
Femeia era mult; mai favorisată la Egypteni, decât la cele alte
pop6re ale Asiei. Preuţii cel puţin, nu-şi îusoţiaii decât o singură
femeiă. Şi, lucru de mirare, bărbatul era dator să îngrijescă afacerile interidre ale casei, precând femeia urma să se ducă întârg,

să facă comerciii şi să se lupte cu interesele exteridre ale familie).
După Diodor, femeia se bucura de o consideraţiune mult
mai mare
decât bărbatul. Aceată schimbare a rolurilor în familiă, trebui n6apărat să aibă o influinţă îusemnată în educaţiunea copiilor; câci
aci nu mai era muma, ci tata, care trebuia să le dea primele îngrijiri, îndată ce ei intraii pe arena acestel vieţe,
.

CAP.

V

EDUCAŢIUNEA LA. VECAII PERŞI
“In China, în India şi în Egypet,
nea a fost, şi este încă dominată
teocratic. Preceptele vin din Cer,
recunoscute. In Persia însă, Statul

după cum am redut, educaţiuşi regulată printr'uu principis6ii dela Divinitâţile superiorii
intră ca un factor noi în edue

e

16

= EDUCATIUNEA LA POPORELE NECHRESTINE

caţiune ; el împărtăşesce cu religiunea dreptul de a regula cultura
şi moravurile poporului.
Născându-se, copilul urma, după Zend-Avesta, Biblia Perşilor,
a fi spălat, spre purificare, de trei ori cu urină de boii şi o dată cu

apă. Un astronom determină în urmă sârta copilului şi-i da un
nume. La finele anului al treilea, tata oferia deului Mithra un
sacrificii. Pînă la al şâptelea an, copilul nu putea fi silit la nimic,
şi tot ce făcea râii, cădea în sarcina părinţilor. Inainte de anul al
cincilea,

acestia

n'avâii voe să-l înveţe, nici ce este bine, nici ce

este râii1), ei trebuiaii să se mărginescă a-i da îngrijirile fisice necesarii, şi, când cădea în vre o erdre Gre-care, a-i dice pur şi
simplu „Numai face nici o dată acâsta.* — Pînă la etatea de opt
ani, copilul nu trebuia să fiă pedepsit cu bătaiă, afară numat când
ar fi devenit nesimţitor pentru cele alte penalitâţi.
Copilul datora o supunere absolută părinţilor. Acela, care refusa de trei ori a se supune lor, merita mârtea. Elevul era ţinut a
onora pe Invăţătorul seii—care area sarcina de a-i cultiva sufletul,
cea niai nobilă parte a omului — mai mult încă, de cât pe părinţii sei. După următârea rugăciune însă, extrasă dintr”o carte per-

sană, se pare, că acestă superioritate a Invăţătorului asupra părintelui, n'ar fi fost generalmente recunoscută: „0 Mithră* se dice

acolo
bat

„unesce cu 30 legături pe 6menii cei buni; cu 60, pe bărcu femeia sa; cu 70, pe elev şi pe învățătorul seii ; cu 100,

pe fraţi; cu 1000 pe tata şi fiii, şi cu 10,000 pe cetăţeni cu
prinţul lor.*
Pină aci principiul religios, sii teocratic, pare a fi fost cel domiant în educaţiunea Perşilor; însă religiunea lui Zoroastru, făcând

din Stat representatele lui Ormuză, aruncâ un noii factor în vi6-

ţa lor socială. Acum Statul nu se mai găsesce sub dependinţa totală a preuţilor, ci este o putere separată, care trebue să combată

pentru

Ormuzd şi care prin urmare voesce a essercita o influinţă

însemnată asupra najiunei ; de aci însă, resultă o educaţiune na-

țională, adică o educaţiune influenţată, nu numai de religiune, der
şi de Stat. Sub acest raport, Persia formeză transiţiunea între Asia şi Buropa antică, unde principiul naţional abs6rbe principiul
teocratic.

Xenofonte în Chiropedia sa deseriă educaţiunea naţională a

Perşilor, după cum urmeză : „Legile Persiei îngrijesc de educaţiu1) Vom regăsi acest principii în Jean-Jacques Rousseau.

TIP
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nea morală a cetăţenilor. Un loc depărtat de ori ce sgomot şi 0colit cu edificiuri publice servesce pentru întrunirea și sc6la Perşilor. Acest loc este divisat în patru pârţi, destinate, una pentru
băieţii de la şese, pină la şse spredece ani; alta pentru junit dela
şese spregece, pină la două deci şi şâse ani; a treia pentru bărbaţii dela două deci şi şese, pînă la cinci deci ani, şi cea din urmă
pentru bătrâni. Băeţii şi bărbaţii se întrunesc aci în tote dimineţile, înainte de a se face diuă. Junii, afară de cei ce sunt însuraţi,

dorm

în tote

Bătrânii

nopţile,

bine armaţi, înaintea, edificiurilor publice.

sunt liberi de a veni la locul întrunirii, sâii de a re-

mânea acasă. Fiă-care secţiune este dirigiată de dece şefi ; aceia,
ai băeţilor se aleg dintre bătrânii, cari ai fiii cei mai buni. Essercițiile băeţilor constaii în a trage cu arcul, a arunca darda sii
săgeta, a călări, etc. Şefii, scii învățătorii acestei secţiuni consacru
o parte din gi, spre a judeca delictele ce se comit, precum hoţiele,
minciunele, calomniele, etc. Ingratitudinea şi minciuna se pedepsesc forte aspru. Băeţii cei mai învârstaţi, sunt adesea, chiămaţi
a se pronuncia asupra abaterilor celor alţi, după regulele justiţiei,
şi a face astfel o scâlă de drept; practică. In acestă secţiune se mai
depune o silinţă extremă, spre a se deprinde băeţii cu cumpătatea,

cu supunerea şi cu veritatea. — Junii sunt datori să fiă neîncetat la disposiţia superiorilor lor, spre a face tot; ce reclamă binele

public. Când regele se duce la vânătâre, cea ce se întâmplă de mai
multe oriîn cursul unei luni, el iea cu dânsul jumătate din numerul
junilor ; acesta
de

este scâla lor militară, şi tot; într'un timp o sc6lă,

ei se deprind a suporta setea şi fomea, căldura şi ostenelele

unde

tot felul. Cei ce remân îndărât, se essercit cu arcul, cu darda,

cu alergarea, şi la cas de trebuinţă plec spre a lua la gână şi a
urmări pe făcătorii de rele ce s'ar ivi în ţinutul lor. — Bărbaţii
fac serviciul militar, sii sunt întrebuinţaţi ca sefi ai junilor şi ai
băeţilor. — Bătrânii sunt dispensaţi de servicii şi întrebuinţaţi ca
judecători, administratori, etc.“
Ecă după Xenofonte un scurt resumat al educaţiunei naţionale
la Perşi. Femeiele n'aveaii nicio parte la acâstă cultură naţională;
ele împărtăşiaii, după mai mulţi autori, posiţiunea inferidră ce le
|
|
este creată la popârele Orientului.
S'a

gis că Chiropedia, nu este de cât o poesiă, o istoriă, scrisă

cu scop, de a stimula educaţiunea naţională la Greci. Nu mă voii
încerca de a discuta contradicţiunilece. essist între diversi autori;
că în Persia, chiar după expunerea
cea-ce ţin însă a observa, este,

po

zi

2
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de sus, trebue să fi essistat mai multe moduri de educaţiune, şi că
acea, despre care vorbesce Xenofonte, urmeză să, se fi întins numai
asupra unei singure clase de cetăţeni; câci altfel, nu s'ar înţelege,

cum. o naţiune întrâgă ar fi putut fi aruncată într'un sistem de

educaţiune unde nu este loc, nici pentru agricultură , nic! pentru
comertiii, nici pentru arte, ci numai pentru funcţionarii publici şi
pentru militari. Un popor întreg nu-şi pâte petrece tâtă vi6ţa sa
pe 0 pi6ţă publică ; nici jumătate junimei unei naţiuni, nu pote însoci tot d'auna pe regele sei la vănătâre.

Terminând acestă aruncătură de ochi asupra educaţiunei vechi-

lor Perşi, trebue să mai adaog, că ei, chiămaţt de religiunea lor a
combate pe Ahriman, până în ânima sa, urma neapărat, spre a
deveni buni resbelnici, să se deprindă cu austeritatea. lovăţând
a-şi înfrtoa pasiunile, moliciunea, sensualitatea, etc. şi a brava
deserturile, imperiul vast al lui Ahriman, Persii deveneaii forţi,
îudrăsneţi şi curagioşi. Numa! o asemenea educaţiune putu să producă pe Chirn şi să facă din Perşi un popor concherant, Austeritatea moravurilor întăresce şi înalţă o naţiune; moliciunea şi luxul

din contra, o slăbesc şi o înjosese.

CAP. VI
EDUCAȚIUNEA LA FENICIANI
Fenicianii ne ofer imagina unui popor comerciant, care
se abandonă cu curagiii pe nestatornicele unde ale Oceanu
lui, spre a
întinde în depărtare comerciul sei şi spre a-şi mări
bogăţiele. Resuită de aci, că educaţiunea sa a trebuit; să fiă
maj liberală, de
cât acea a celor alte popâre ale Asiei. Principiul
utilitâţii domina
la Feniciani, ca la tâte poporele comercianțe.
Cunoscinţele lor se
răportaii Ja comerciul lor, şi morala lor se acomod
a cu interesele
lor. In Cartaginea, oraş fundaţ de Feniciani,
băeţii înveţaii a ceti,
a scrie şi a calcula; afară de acestea, ek trebuiaiă
să înveţe mănuirea armelor, o meseriă Gre-care şi datorie
le religiunei,
Aceste sunt singurele cunoscințe ce avem
despre educaţiunea

acestui popor ; încolo,

nimic nu se eunâsce, nici despre princip
iile
lor, nici despre procedările lor particulare
în educaţiune.

HELENIĂ
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CAP. VII

RELENII
Ş 1. — Educaţiunea lor în genere.
Părăsind Asia, spre a trece în Europa, intrăm pe
pedagogic. Acolo, preocupaţiuni sincere pentru viţa
cepte absolute emanând dela cer; aci, popore, cari
cât pentru, vi6ţa presentă, şi o morală extrasă din
muluj. Acolo, omul gravitând împrejurul eului seii,
la fericire;

aci,

omul

un noii teren
viitâre, şi prenu trăesc dechiar viţa 0sprea ajunge

căutând norocirea sa în sine însu-şi şi în

desvoltarea proprielor sâle forţe.
|
Aşia der civilisaţiunea Helenilor, ca şi a Romanilor, repausa pe
o basă cu totul umană. Aveaii şi ei, fâră îndoială un Cult şi Dei ;
iosă, după cum vom vedea mai la vale, mithologia lor nu era de
cât un produs a! desvoltârii lor fisice şi morale.
Acâstă basă a civilisaţiunei heleno-romane; cuprindea două elemente bine destinse : un element social, şi un element individual.

Cu tâte acestea individul urma să aparţiă mai mult Societâţii sei

Statului, decât sie-însu-şi : cetăţânul avea precădere asupra individului. Helenul şi Romanul eraii inainte de tote cetățeni, însă
cu caractere diferite: primul alerga după frumos şi după bun, şi
secundul, după uţil.
,
Spre a ajunge la destinaţiunea sa, Helenul era stimulat printrei
megii, intim legate între dânsele, şi ca să dic aşia, confundate cu
vi6ţa acestui popor: religiunea, musica şi gimnastica,
Regiunea Helenilor uu era, decât un produs al desvoltârii lor
fisice şi morale. Deii lor era omul ideal, scuturat; de miseriele omenesci. Olympul cu geii sei essista în sufletul Helenului, înainte
de a se fi încorporat în cultul şi literatura, lor. Personificaţiunea
frumosului şi bunului în fiinţe nemuritâre şi fericite de perfecţiunea lor, astfel era înţelesul intim şi profund al religiunei stii
mithologiei helene. Şi acestă mithologiă, eşită din geniul poporului, cu tâte că n'avea nici cârţi sacre, nici precepte divine, influinţa forte puternic asupra acestui popor. Helenul vedea în statuele
Deilor sei, rădicate în templuri magnifice, imaginea, viăa perfecţiune) ce el căuta; el urma der să se influinţeze direct de acesti Dei, .
a câror acţiune era cu atât mai reală şi ma! puternică, cu cât ea
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se adresa la sentimentul cel mai respândit la eleni, la senţimentul frumosului.
Musica asemenea susţinea un forte mare rol în educaţiunea lor.
Ea avea misiunea de a cultiva sufletul, purificându-l prin armoniă
şi rimă, şi desvoitându-l printr'o poesiă plină de farmec şi de instrucţiune. Ea era atât de intim unită cu viţa, încât nimeni p'ar
fi putut'o modifica, fâră a modifica în acelaş timp şi caracterul poporului. Helenii priviaii acestă artă ca primul şi principalul medii
de educaţiune. Filosofia, dice Socrate, nu este decât punctul culminant al musicei. — Precum însă Helenii, spre a exprima idealul frumosului, pe care imaginaţiunea lor îl crea, aveaii, după di"versele lor caractere, diferiţi Dei; tot asemenea, şi Musica varia la
dânşii, dupe caracterele diverselor populaţiuni: Musica frygiană
era essenţialmente religi6să, — Musica doriană era gravă , calmă
şi armoni6să. — Musica ionică era mlădidsă şi pasionată. — Ea
servea, maj cu semă în Sparta, a inspira patriotismul şi bravura,
a celebra pe eroii morţi pentru patrie şi a blasfema pe cel laşi,
Se cântaii asemenea şi legile lui Licurg puse în versuri, poemelelui
Omer şi alte istorii eroice. Sub infininţa unei musice aşia de instructive, de puternice şi de armoni6se ânimile se înflăcăraii de amorul Patriei şi al virtuţii.
Gimnastica era pentru corp, acea ce musica era pentru suflet,

adică megiul de a-l desvolta. Fortificându-l, mlădiându-l şi însuşindu-i graciositatea în miscârile sele, ea trebuia să facă din corp
un învelişiă demn al sufletului. Priutr'âusa numai, omul se rădica
la “acea frumsă armoniă, care era ţinta principală a educaţiunei
helene. — In Sparta, principalele esserciţii gimnastice erai aler-

garea,

lupta,

şi călăria, cari, împreună cu musica şi cu cântul,

constituiait fundamentul tutulor serbârilor populare. — In Atena,
gimnastita era mult mai variată : pe l6ngă esserciţiele de mai

sus

se mai

obicinuia

săritura, lupta cu pumnul, înotatul şi alte

mal multe. — Danţul era onorat şi iubit de Grecia întrâgă. Ca ex-

presiune a sentimentelor interne, acest esserciţiii întrunea într'ânsul musica şi gimnastica, Arcadianit primiali, pînă în etatea de
trei deci ani, lecţiuni de danţ cu spesele Statului; ct însă erati datori să dea întrun teatru public, probe de progresul lor. Danţul
doric avea ceva de grav şi de bărbătesc, ca şi musica
şi gimnastica lor. Băeţii începea să înveţe danţul dela etatea
de cinci
ani; i6r părinţii lor m'aveaii altă plăcere mai mare, de
cât a-i vedea danţând la serbârile publice. De ordinar fetele nu se
admiteaii
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la acâstă petrecere ; însă erati şi unele danţuri, unde amendouă sexeĂ
le se găsiai întrunite.
După ce am aretat în trăsuri generale, figura poporului helen
şi am vorbit de principalele medii de educaţiune pe acest pământ
clasic al îramosului, ar trebui să intru şi în Gre-cari amărunte asupra desvoltârii acestei civilisaţiuni, atât de remarcabilă în tâte
privinţele; însă acesta m'ar atrage în desvoltâri, cari n'ar mai fi
în proporţiune cu limitele acestei Istorii. ME voiit mărgini dr a
gice câte-va cuvinte asupra celor două popâre mai principale ale
Greciei, asupra Spartanilor şi Atenianilor, după care voi termina
prin expunerea sistemului de educaţiune a lui Platon şi Aristotel.
2

Ş 2. — Spartanii
_

A.

Bducaţiunea avea la Dorieni un caracter cu totul particular.
Lacurg, născut la anul 926, înaintea erei chreştine, marele legislator al Spartei, vedea în obicei mediul de a moralisa pe cetăţeni şi un sprijin puternic al Statului.In consecinţa acestui principili, el supuse educaţiunea junimei la legi speciale şi o făcu uniformă, comună şi publică, Scopul sei fiind de a constitui un mic
popor puternic şi invingibil, el îşi puse i6te silinţele de a dirige
tote dorinţele, t6te interesele tote ambiţiunile şi t6te forţele naţiunei,
câtre un singur centru, câtre Stat. Drepturile individului erai dominateşi absorbite prin elementul social, Fiă-care cetăţean aparţinea Statului, şi Statul i da o educaţiune comformă cu scopul sei.
Acest scop însă fiind de a forma resbelnici brari şi devotați, silinţa principală a educacţiunei trebuia să fiă de a desvolta forţele fisice ale junimei, adică perseveranţa, bravura şi patriotismul, Mediile de educaţiune eraii tâte în armoniă cu acest scop. Indată ce:
un copil se născea, cea d'ântâiii grije a educatorilor era să se încredinţeze, dâca el da speranţe de a deveni un resbelnic brav. Decă
ar fi fost debil, sii diform, îl făceaii să dispară depe pâmânt. Spre
a obţine copii frumoşi, se proclamară legi, cari regulaii condiţiunile căsătoriei, Acela care se căsătoria pr6 târdiii, sâii nu se căsătoria de loc, era pedepsit.
|
Pină la etatea de şâpte ani, bădtul era îngrijit acasă, de mamă
sa. Cu tâte acestea, el era adesea luat de tatăl seii şi dus-la prânzurile publice, destinate bărbaţilor, unde, şedând lîngă dânsul pe
un scaun maj înalt, primia o jumătate porţiune de supă. Se lăsa,
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din principii, băeţilor cea mai mare libertate posibilă, şi se depăria dela dânşii tot ce i-ar fi putut deprinde cu frica şi moliciunea.
Dela al şeptelea an începea eduraţiunea publică, obligatoriă penîru toți. Un cetăţean respectabil era însărcinat cu supraveghiărea
conduitei morale a copiilor şi cu direcţiunea esserciţiilor corpora-

le; el avea sub ordinile s6le câţi-va cetăţeni mai jun! însărcinaţi

a aplica pedepsele, decretate de dânsul. Copiii erai uşor îmbrăcaţi
şi umblaii cu picidrele gâle; ei trebuiaii să se scalde în tâte gilele
şi să dârmă n6ptea pe un aşternut de trestiă,

culcaţi,

unul lingă

altul. Nutrimentul lor era puţin în cantitate, şi forte prost în calitate. Vânătorea şi hoţia, care în Sparta nu erai pedepsite, decât
în casul când hoţul se prindea asupra faptului, i deprindea cu ostencla, cu căldura şi cu frigul, şi-i făcea tndrăsneţi şi abili. După
doui-spre-gece ani, disciplina era încă şi mai mare şi esserciţiile
şi mai variate. La opt-spre-gece ani, băstul îşi lua rangul între
juni; i6r la trei-deci ani, el devenia bărbat. Respectul, de care se
bucuraii bătrânii în Sparta, era o consecință naturală a acestut

sistem de edueaţiune. Bătrânul,

care trecuse prin tote gradele a-

cestei educaţiuni, fâră a fi cădut în nici o erdre, contrariă ondrei,
era, pentru juni, o persână demnă de venerațiune, un model demn

de imitat, în fine un tată, câruia i erai datori supunere.

Instrucţiunea publică cuprindea gimnastica, care se învăţa în
pieţe numite gimnasii, câutul, musica şi danţul. Sciinţa nu era o-

norată în Sparta : Lycurg nu voise să formeze,

nici savanţi , nică

oratori ; chiar elocinţa era meprisată, de 6re ce ea se considera
ca

o artă de a minţi. Cu tâte acestea, spiritul Spartanului nu remânea necultivat, câci el trebuia să se depringă a se exprima
prin
trase scurte, frapante, în fine, laconice ; iâr acâstă manieră
do a
vorbi, i ascutea cugetarea, făcându-i-o clară şi penetrantă.
In Sparta, educaţiunea se întindea şi asupra fetelor,
de 6re-ce
dela densele depindea în mare parte frumuseţia şi sănătatea
generaţiunilor viitâre.

Ele aveati prin urmare

propriele

unde se esșercitaii la fugă, la luptă, ete. ca, şi băeţii.

lor gimnasit,

$ 3. — Athenianiă
Indipendiuţa şi forţa Statului erati, după cum am
vădut mai

sus,
scopul către care tindeai tote legile lui Lycur
g. In Sparta, liberta„tea individuală era absorbită în unitatea,
socială, representată prin

Stat : ari, individul nu era, decât cetăţean;
el nu aparţinea, nici
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_Tufinsuşi, nici familiei sâle. — In Athena din contra, găsim un
principii cu totul opus : aci forţa şi indipendința Statului nu sunt,
decât. mediul de a asigura libertatea individuală şi de a o aptra.
Acâstă diferinţă în modul de a înţelege libertatea şi chiămarea Statului, urmă, neapărat să modifice educaţiunea în Athena. Şi în adever, de şi principiul, ză copilul aparține Statului şi căeltre-

bue să fiă crescut pentru dânsul, prevala în Athena ca şi în Sparta, însă aci el nu era înţeles într'un niod aşia de absolut ca acolo. *
Statul Athenei se mulţumia a înfiinţa câte-va institaţiuni publice,
proprii a cultiva patriotismul şi moravurile naţionale, der nu-şi
însuşi nici o dată monopolul educaţiunei.
Solon (638—559 înaintea lui Isus Christ) , cel mai însemnat
Jegislator al Athenej, considera educaţiunea junimei ca o parte esseniată din prerogativele Statului ; însă cu tote acestea, el se mulţumi a regula şi a ameliora educaţiunea domestică. EI obligă pe păvinţi să înveţe pe fiii lor o meseriă, s6ii o artă, prin megilocul câreia
să-și p6tă câstiga, într'un mod onest, necesariile traiului. Tatăl,
care-şi îndeplinea acâată datoriă , avea la rondul seii dreptul de a
cere de la fiul sei, ca să fiă şiel îngrijit de dâusul la bătrâneţe. —
Solon regulă asemenea şi Instrucţiunea. Băeţii erai datori înainte

de tâte, să înveţe a înota şi a ceti; d6că ei eraii săracă, trebuiaii

să înveţe, afară de acestea, agricultura, comerciul, sii vre o artă,
Gre-care; dcă din contra, eraii bogaţi, aveaii datoria a învăţa,

musica, călăria, v6nătorea şi filosofia. Cultura generală era în sar-

cina Statului; tatâl însă era în urmă liber de a da fiului seii o e-

ducaţiune mai înaltă. Şi fiind că în Athena, Instrucţiunea era f6r-

te apreţiată şi onorată, nu se găsia nici un părinte, nici chiar cel
mai sărac, care să nu-şi impuie bucuros tot felul de sacrificiuri şi
de privaţiuni, spre a putea da fiului seii şi lecţiuni de artă şi de
seiinţă,
Individul avea, dupe cum am mai dis, o mult mai mare val6re în
Athena, decât în Sparta ; de acea şi copiii eraii supuşi aci la o disciplină mai dulce şi mai puţin severă, de cât acolo. Cu tote acestea, femeiele atheniane;apreţiând avantagiele educaţiunei spartane ,
1şi aduceaii bone pentru copiii lor, cu preferinţă din Sparta.
Copilaşul locuia, cei Wântâiii s6pte ani ai vieţei sele , cu mama
sa în apartamentul femeielor. EI trecea apoi, spre a-şi începe. studiile, sub priveghiărea unui sclav bătrân şi fidel, numit pedagog,
care-l însoţia pretutindeni şi-l conducea la scâlă şi mai tărdiii la
gymoasiii. În sc6lă, copiii primiaă lecţiuni de lectură şi de scriere;

.
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câți-va ani îusă mai tărdiii ei înveţaii şi musica. Dela scâlA et
tveceaii în gymnasiii, unde petreceaii pînă la etatea de opt spre
dece ani. După acesta, junele, conformându-se voinţei tatălui seii,

învăţa , s6ii o meseriă, s6ii o artă. La două geci anl, educaţiunea
sa era terminată; el devenia cetăţen şi prin urmare SUpus serviciului miiitar. Educaţiunea femeielor era negligeată în Athena ; ele nu se essercita, decât în arta de a place: ocupaţiunea lor principală cousis-

ta în a-şi arangia o taliă sveltă, a-şi essereita corpul, spre
a-şi a-

propria o înfăţişare graci6să, şi în fine, a-şi îngriji părul, ungâudu-l cu pomadă şi cosmetic, spre a însuşi pers6nei lor un mal mare farmec. Femeiele atheniane, şi mai cu sâmă fetele, se ocapaii
forte puţin cu grijele casei lor; unele dintr'âosele însă învăţaii
a
ceti, a scrie şi a câuta. Acsta era singura lor cultură intelectual
ă,
Incât privesce educaţiunea lor fisică. ea era cu desevărşire
negligeată : junele fete, în temerea, lor, de a nu-şi vătăma peliţa,
nu se
expunea,
nici ragelor s6relni,

nici suflârii vSutului ; ele steteaii

mai tot d'auna închise în casă.
i
Acest mod de educaţiune, pe cât timp Athenianit se
aflară sub
infiuinţa înţeleptului Solon, şi pe cât timp legile s6le
se aplicară în
litera, şi spiritul lor, produse resultate destul de mulţumito
re. După
câte-va decenii însă dela mârtea lui Solon, idea greşită
a
Athenianilor despre libertatea, individuală, începu să slăbescă,
puţin
câte
puţin, legăturile sociale. Diversitatea îndividualitâţilor
dărtmâ uni-

tatea naţională

şi provocâ o sete nelimitată de inoraţiune
, care fini prin a nimici tot bunul ce venia din trecut,
Cultura intelectuală, ajunsă la apogeul seii, deveni o stâncă,
în contra câreia urma. să se sfirâme simplivitatea moralisătâre
a. lui Solon. Deii nu mai
erai respectați, decât de poporul ignorant
; moralitațea şi patriotismul făcură loc licenţei, i6r sofiştii
îşi băteati joc de tote frum6sele sentimente şi de tote convincţiuuile.
pe părinţi şi pe bătrâni şi se abandona Junimea nu maj respecta
chiar Ia viciul beţiei, necunoseut pivă la tot felul de desordine şi
atunci în Athena. 1) Resultatul însă final al acestei licenţe imorale,
nu putu fi decat decadenţa Athenei.

|
Socrate (469—-399 înaintea lui Isus
Christ),
un
cetăţean rirtuos şi martor al acestei decadenţe

generale, se încercă din idte

2) Români! — Ce diceţi despre
el imagina adeverată a stârii nostre acest tablot al Athenianilor? — Nu este
sociale de astăgi ? — Desteptaţi-vă
mâni, pînă mai este încă timp!
Ro-
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puterile, spre a readuce pe concetăţenii sei pe calea cea bună. Spre
a-şi ajunge scopul, el se aplică, pe de o parte de a combate pesofişti; iâr pe de alta, de a reaprinde, în animile junimei atheniane,
amorul virtuţii. Contra sofistilor, el recurse la o formă particulară
de raţionament, care constă tn cestiuni adresate adversarilor sei
şi prin cari el i silia de a admite principiile scle ca adevâruri.
Acestă manieră de a raţiona şi tot de o dată de a instrui, s'a nu-

mit forma, sti methoda socratică. Spre
a ajunge la al douilea scop
al sei, el aluna împrejuru-i o tinerime, cu disposiţiuni mai bune
şi mat gener6se, şi prin discursurile şi essemplele sele, i da diferite
învățături fulosit6re, silindu-se a o face mai raţionabilă, mai morală şi mai patriotă. Se sciă sfărşitul acestui înţelept: el fu coudamnat

la morte

şi essecutat prin venin; principiile sâle însă nu

periră, ci urmară a trăi. Discipolit sei, Platon, Xenofonteşi alţi
Încrară în urmă-i, spre a respândi ideele sâle asupra educaţiuneişi
avură fericirea de a essercita prin scrierile lor pedagogice o infiuință destul de mare asupra concetăţenilor lor. Sistemele lui Platon
şi ale lui Aristotel sunt încă şi astăgi forte demne de atenţiunea
Gmenilor de bine; nu ne este prin urmare permis, într'un studiit
pedagogic asupra Heladei, de a le trece cu vederea; să le facera
dâr o scurtă analisă:
,
d: |

$ 4. — Platon şi Aristotel

A

a

Platon şi Aristotel plâcă şi unul şi altul dela principiul că educaţinnea este afacerea Statului ; că ea trebue să fiă comună, publică şi aceaşi pentru toţi cetăţenii. ;Gimnastica, musica şi gramatica (lectura, scrierea, literatura, etc.) cuprindea pentru dânşii
principalele obiecte şi medii de instrucţiune şi educaţiune. Insă primul din acesti filosofi se alipesce la sistema austeră şi aristoeratică a Spartei, pre când secundul se apropiă de ideele democratice
ale Athenei. După Platon, individul trebue să dispară în Stat ; Aristotel îusă, de şi ţine compt de drepturile primitive ale Statalni,
vede tot d'auna pe om în cetăţen şi voesce ca drepturile vieţei private să fiă respectate.
Platon , în sistemul seii de educaţiune, plâcă dela idea preesis=
tenţei sufletelor. Intrând pe scena lumij, fiă-care om aduce în su=
fletul seii imagina naturei sâle primitive. Sarcina educaţiunei este
de a da vi6ţă acestei imagine, pentru ca omul, atras printr'6nsa,

să pâtă reintra pe calea sa naturală, siugură în stare de a-l con=
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duce câtre înalta sa destinaţinue. Pâră educaţiune, omul se depărieză de natura sa primitivă şi devine creatura cea mal neper-

-

fectă ; prin educaţiune din contra, el devine o fiinţă divină.
— E-

ducaţiunea este basată pe obiceiuri, şi acâsta se dobândesce
prin
essemple, priu instrucţiune şi prin vi6ţa practică ; din
acestă causă, primii ani ai copilăriet sunt cei mai importanţi în
educaţiunea
sa. — Copilul trebue să fiă tractat tot d'una într'un
mod uniform,

fâră asprime,

însă şi fâră slăbiciune. —

Gimnastica este

primul
obiect al instrucţiunei ; ea desvoltă în corp forţa,
sănătatea, adresa şi frumuseţia. — Cultura intelectuală cuprinde
artele şi ma! cu

semă musica, sciinţele şi în fine filosofia. Acestă
cultură tucepe pe
la al

gecelea an al etâţii copilului, cu scrierea şi citire
a ; pentru acesta din urmă însă, se aleg cu îngrijire scrieri
le celor mai buni
autori. La al trei spre gecelea an » începe instru
cţiunea musica!ă
pe Iyră; apoi urmâză aritmetica, geometria,
economia, astronomia şi filosofia.
Platon nu permite a se neglige educaţiunea
femeielor ; el voesce
din contra, a li se da lecţiuni de gimnastică
şi a se deprinde cu
mănuirea armelor, spre a putea şi ele la trebui
nţă apăra patria lor,
Aristotel în sistemul seii, pl6că dela princip
iul, că omul este făcut, spre a trăi totr'un Stat, Spre a putea
trăi afară din Stat, el
ar trebui să fiă mai mult decât un om „
adică un Dumnedeii, sei
mai puţin decât un om, adică un animal,
Aşa dar virtutea ome-

n6scă, în înţelesa! complect al cuvântului,

nu este

posibilă, decât;
în Stat şi prin Stat, Virtutea repausând
pe
Statul dâ şi pe unele şi pe altele, prin instru sciinţe şi obiceiuri,
cţiune şi educaţiune.

Astfel însă, el îşi atinge scopul; câci
pe de o parte, face pe cetățeni, prin supunerea lor la legi, virtuoşi
, şi prin virtutea lor, fericiţi; iâr pe de alta, îşi asigură şi el
essistența, dobândind , în acesti cetăţeni virtuoşi, cari scii la
necesitate, nu numai a se supune, der şi a comand

a, sprijinul cel mai eficace. Tot,
din punct,
de vedere educativ, Statul trebue să
întindă supraveghiârea sa şi
asupra căsătorielor, ce se contract.
ŞI aibă locul lor legitim tu societate, Membrii familiei trebue săşi fiă-care dintr'6nşii să-şi
îndepliuâscă cu stricteţă datoriele
ce-l privesc. Bărbatul urmeză
a guverna, şi femeiaa se supune,
fâră însă a-i Î. sclavă; copiii
sunt datori a iubi şi a onora pe
părinţii lor. Este dreptul legislatorului de a determina regulele genera
le ale educaţiunei, şi datoria părinţilor de a le pune în practic
ă după circumstanţe,
Prima educaţiune

trebue a se da de mamă, după următârele
re-

HELENIĂ
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gule : o alaptare cât de scurtă; o activitate continuă, întreţinută
prin jocuri şi prin mici ocupaţiuni; o hrană sănătosă, îusă nici de

cum delicată Pină la al cincilea an al etâţii copilului, nu trebue

să se câră nimic dela dânsul, nici vre un studii, nicivre o lucrare

seri6să. Dela cinci ani inaite, trebue să se deprindă a privi şi a
asculta. La al şeptelea an începe gimnastica, nu însă acele essercițil savante ale atleţilor, ci simplu acelea ce sunt proprii a desvolta forţa şi frumuseţia. Cultura morală, după Aristotel, repausă
cu totul pe obiceiii, ir cea intelectuală, pe imitaţiune. Cultura intileginţei, fâră obiceiuri morale, nu servă, decât a conrupe pe om.

Spre a deveni cineva virtuos, trei lucruri i sunt necesari : disposiţiuni naturale, obiceiul şi cultura intelectuală ; i6e pentru a contracta bune obiceiuri, trebue să fugă de essemple rele şi să caute
societatea 6menilor de bine. — Obiectele instrucţiuni se divid în
două categorii : acelea cari fac pe copil apt pentru viţa civilă, şi
acelea cari ati de scop cultura omului. Dintre arte, Aristotel reco-

mand: mai cu deosebire musica, şi acâsta din causa influinței sele
bine-făcăt6re asupra moralei. El voesce îucă,ca învățătorii, în pre-

darea diverselor lor lecţiuni, să facă să reiâsă partea lor estetică;
şi fiind că la matematice lipsesce acest element el nu le dă decât o
importanţă secondară.
Acea ce s'a gis despre educațiunea, Helenilor în general, şi a
Spartanilor şi a Athenianilor în special, cuprinde tote principiile
şi tote faptele essenţiale, proprii a ne interesa şi a ne instrui; aceea ce s*ar mai putea adăoga vorbind, spre essemplu, de Arcadiani, de Cretani, de Thebani, de Thesaliani, de Macedoneni, etc.,

n'ar fi decât o repetiţiune a acestor principii şi fapte, grupate,

pâte, într'un mod diferit, dâr în or ce cas identice. Nu

voiii face

dâr acesta, însă voit încheia acest capitol prin câte-va refessiuni
asupra principiilor şi faptelor cari caracteriză acestă remarcabilă
educaţiune a Helenilor.
Oamenii adăpaţi cu literatura acestui popor, dic, că civilisaţiunea
helenă, cuprinde un element de cultură, care nu se găsesce la nici
osaltă naţiune. Eii din parte-mi cred, că se află ceva în viâţa poporului helen, ce nouă ne lipsesce, şi acest ceva este sentimentul
şi necesitatea frumosului. Provedinţa, în înţelepciunea sa, dă fie-”
câril naţiuni o fisionomiă propriă, un caracter particular şi 6recari aptitudini, cari determin rolul seii în sînul marei familii a umanitâţii.
_
Intre principiile cari serviaă de basă educaţiunei helene, trebue
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să remarcâm superioritatea, elementului social, asupra elementului
individual. In lipsa unei theocraţii, scii unei religiuni raţionate, societatea helenă, nu-și putea găsi forţa necesariă, decât într'un
Stat, care să absârhbă pe individ, fâră însă a face dintr'6nsul un
sclav. Prin urmare, Lycurg şi Platon, în circumştanţele în cari se
găsiail, aveaii multă dreptate, când întemeiaii astfel forţa Statului

helen. Din nenorocire,

acestă forţă w'a putut

dura,

decât numai

timpul, cât a domnit şi principiul social, asupra celui individual,

adică Statul, asupra omului. Resultă însă de aci, că aceea
cea
constituit forța Heladei, nouă nu ne pâte fi astăgi, decât de
o im-

portanță secundară, pre când partea umanitară acivilisaţiune)
sele
continuă a ne instruicu alte cuvinte, Lycurg şi Platon sunt
pentru noi mult mai puţin înstructivi, decât Solon şi Aristotel.
_

CAP. VIII
ROMANII
Caracterisând la începutul Capitolului precedent
civilisuţiunea

helenă, aretam că poporul helen, ca şi cel roman
,

era

înainte de
tote cetăţeni, însă cu caractere diferite : cel d'ânt6iii
tindea câtre
frumos, câtre bun; ir cel d'al douilea, câtre
util; — Poporul
roman, în adevâr, era un popor practic prin exceli
nţă. EL a cultivat, între altele, Dreptul cu o superioritate, ce
nu i se pâte dispu-

ta; şi nu numai că a supus, prin puterea
armelor, aprâpe lumea
întregă, dâr a şi organisat!o întrun mod,
încâţ instituţiunile sâle

ai putut trăi mult timp încă, chiar dăpă cădere
a imperiului, Limba Romanilor, legile lor, instituţiunile lor,
câile lor, oraşele lor,
etc., se pot considera ca nisce materialuri,
cu cari evul megiii 'şia

organisaf, învăţământul, instituţiunile
sâle civile şi eclesiastice,
municipiile sâle, comerciul sei, ete.
; dreptul roman, maximele, guvernamentale

ale poporului-rege, guvern încă şi astădi
o parte din
lume; isr Papalitatea actuală se pâte privi,
din
mai
multe
puncte
de vedere, ca continuaţiunea imperiului
roman. |.
Noi găsim în istoria, poporului roman
o explicaţiune suficientă a
geniului seii practic.

Aventurierii adunaţi de Romul n'aveaii
timp. să stea cu mânile
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în sin; ei eraiă siliţi de diferite necesitâţi a lucra mult şi a căuta
serios tot, ce le putea fi util şi practic. Necesitatea de a se apăra
coatra inimicului comun, i făcea să caute siguranţa în forţa Sta-

tului şi în devotamentul lor câtre binele public. Individul avea necesitate de cetăţean, spre a-i conserva indipendinţa şi libertatea.
Interesul lor era identic. Astfel însă, şi prin concursul circumstanţelor, se formâ la Roma un Stat pentru cetăţeni, şi nu ca la Sparta, unde cetăţenii nu essistaii, decât pentru Stat. Statul roman nu
apăsa pe om : el nu era, decât garantul drepturilor şi libertâţilor
acestuia. Cetăţenul roman era un om liber; şi d6că cu tâte acestea, ”
el nu era maj puţin devotat, decât Spartanul şi Athenianul lucru_1uk public, causa este că acest lucru făcea parte idtegrantă din bunul seii, din proprietatea sa, din vidţa sa în fine. Instituţiunile romane n'aii eşit ca în Sparta şi Athena din capul unui filosof, ci din.
preocupaţiunea poporului pentru o vi6ţă practică şi din necesitâ-

ţile cotidiane ale acestuia ; acâsta însă ne explică de ajuns carac-

terul lor practie. .
popdrelor
viţa
în
noii
fapt
un
este
acesta
şi
Este de remarcat,

antice, că desvoltarea poporului Roman, nu s'a operat, ca în Grecia, stă ca în Orient, prin înstituţiuni sociale, cari influinţiaii asupra individului; ci essenţialmente prin familiă. Poporul roman este

singurul dintre popârele antichităţii, care a cunoscut vicţa de fa-

miliă ; singurul asemenea,

la care acâstă

instituţiune

a servit de

basă Societâţii şi Statului. Cu tdte acestea, după cum s'a mai dis,
Romanul nu cra din acestă causă mai puţin bun cetăţen; din contra , Sar putea susține,

că el era mai bun,

câci familia desvoltă

tot atât de bine virtuțile civice, ca şi cele private.
Familia, fiind der la Roma factorul principal al educaţiunei, urmeză neapărat să ne oprim puţin asupra ei.
La popârele ce am studiat, femeia jucând un rol cu totul secon-

aceea
dar, ir viţa sa fiind, spre a mă exprima, astfel, separatăde

a bărbatului seii, ea nu-şi putea desfăşiura virtuțile sele într'o familiă, unde lipsia unitatea .şi forţa. Nu este acelaş cas la Roma.
Aci femeia se bucură de .0 consideraţiune excepţională, şi activitatea sa se unesce su aceea a bărbatului. Emanciparea sa, recun6scerea drepturilor sele,libertatea ce i este acordată, de a desfăşiura
pofacultâţile sâle, avură cea mai mare influinţă asupra destinului
virtuţi,
multor
mai
__porulvi roman, şi fură pentru densul sorgintea
necunoscute de cele alte naţiuni.
eduŞi mai ântâiii de tote, poligamia, care este atât de fatală

e
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caţiuuei copiilor şi care sfăramă familia, era şi trebuia să
fiă ne-

cunoscută la Roma, unde legăturile căsătoriei eraii
considerate ca

sacre. Când soţii aveaii vre o neînțelegere între dânşii,
mergeaii de
se explicaii înaintea Jeei, protectârea legăturilor
conjugale, de
unde se întorceaii acasă mai tot d'auna recouciliaţi.
In
lor d'ântbiii secole după civilisaţiunea romană, divorţu cursul cel era necunoscut la Roma. Primul se întâmplă în al şeselea
secol după fundarea acestei cetâţi, (231 ani înaintea erej chreşti
ne) care, de şi
motivat prin sterilitatea femeii, circumstanţă
care aulorisa separaţiunea, fu

-_

însă sever blamat de popor.
Bănţenia căsătoriet, şi a vieţei domestice
era protegeată la Roma prin 0 instiţuţiune particulară,

prin stabilirea Censorilor.
Acestia, nu numai că împedecaii divorţiul,
dsr încă aveai ochii
deschişi şi asupra celibatarilor, pe cari i
siliai, prin tâte meşiile
permise, de a se căsători. A da copi! Statulu
i
cetăţean. Metelu, supranumit Lacedemonianul, era o datoriă pentru
censor la an. 622,
ar fi voit să silâscă pe toţi cetăţenii de
a se căsători; la anul 350,
censorii Camilu şi Posthumiti pedepsiră
cu o amendă considerabilă
pe toţi celibatarii ; alţii icr i siliaă de
a se căsători cu văduvele acelora, cari muriaii combătând pentru patriă.
La Romani ca şi la Israiliţi, căsătoriele
se făceaii forte de timpuriii. Acestei circumstanţe atribuia
Plutarch, intimitatea şi infloinţa bine făcătore a familiei romane
.
înainte de a se căsători, inocinţa animei Tinerii lor nu perdeai,
şi a moravurilor lor în
diverse aventuri.
Sensualitatea sub tote formele s6le,
acest păcat, care sapă basele căsătoriei şi sâcă isvorele vieţei
unui popor, era condamnat la
Roma de morala publică, şi vechii
Romani consideraii puâârea ca
cea d'ântii virtute. Pudârea trebuia
să fiă respectată, cu deosebire la femei, în gradul cel maj
înalt : acela care ar fi atius pud6rea unei femei prin vorbe, sii
şi
mârtea. Se sciă că o familiă regală numai prin semne, merita
atentat la pudâre. Decemvirul Appii fu expulsă din Roma pentru
Claudiii cădu într'acelaş mod.
Se pâte prin urmare susține, câ
adoraţiunea acesteţ virtuţi la Romani mergea pînă la extremitate
;
copiii lor; nimine nu intra în baiă părinţii evitati de a se scălda cu
fost, şi singur; icr austerul Cuton cu pelea golă, chiar d6că ar fi
care îndrăsnise să sărute pe socia goni din Senat, pe un patrician,
sa, în faţa fiicei sele.
Castitatea, pe care Romanul
o
conside
ra ca pe protectâra tuto»
viriuţilor, era adorată la
Roma sub numele de Vesta.
Ea avea
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un templu, unde era servită de fecidre, numite Vestale, cari se
bucurati de cea mai mare veneraţiune. Criminalul, ce se conducea
la locul de supliciii, era liberat îndată, ce întâmplarea i-ar fi scos
înainte o vestală. Chiar Consulii se închinaii şi aplecaii insemnele
dregătoriei lor, înaintea acestora. T6te familiele sacrificaii acestei
Divinitâţi adorate, cu singurul scop, de a fi manţinute de dânsa
pe calea castitâţii, pe calea bunelor moravuri. Din nenorotire, a-

câstă frumâsă virtute nu se susţinu mult timp în Roma : decadinţa moravurilor începu înaintea constituirii imperiului.
Istoria educaţiunei la Romani s'ar putea divisa în doue peri6de:
cel dW'ânttiii, cuprindând timpurile regalitâţii şi ale republicei; şi
cel W'al douilea, care este acela al decadinţei, pe acelea ale imperiului. Insă, de 6re ce transiţiunea

între aceste doue epoce este

pr6 lungă, credem mai preferabil a nu stabili nici o divisiune, cia
indica întrun mod general, atât modificaţiunile importante, ce s'aiă

succedat, după timpuri în domeniul educaţiunei, cât şi progresele
reale, sevărgite pe câmpul instrucţiunei,
Educaţiunea copiilor se făcea la Roma în familii, sâi prin familiă. Statul nu se amesteca de cât indirect, prin Censori şi prin
promulgarea unor legi, destinate a preveni arbitrariul în esser- nr
ciţiul datorielor domestice.
De şi Deii Romet erai muţi ca şi aceia ai Greciei, însă Romanii
i adoraă printr'un cult voluntariii, punând t6te actele vieţel lor, şi
cu deosebire acelea cari se raportai la educaţiunea copiilor, sub
protecţiunea lor. In timpul IShuziei, ei invocaii pe Dea Lucina,
căreia i preparaii un prânz. După nascere, se punea copilul pe. pământ, şi nu se recunoscea legitimitatea lui, de cât după ce-"irădica de jos tatăl, sâii representantele seii. Dea Levana presida la acest act.

Canina şi Cuba, divinitâţi tutelare ale celor: ce dorm,

protegeaii pe copil în l€gănul seii. El era recomandat, lui Vazican,
când începea să ţipe ; Rumiliei, când mama sa i da sînul; Edu-

line şi Potineă, când începea să mânce.

_

La a șâptea di după nascerea sa, decă era bădt şi la a noua i,
dâcă era fată, copilul primia numele ce trebuia să pârte pentru
tot Wauna. Acestă di, numită „dies lustricus, * di de purificaţiune,
era o serbare pentru familia întregă.
Romulus dete tatălui o mare autoritate asupra copiilor sei. Tata
putea să pue la închis6re pe copilul sei, să-l impue lucrul cel mai
aspru şi mai dificil, să-l dea amanet şi chiar să-l vândă pînă în
trei ori. Un tată putea să şi ombre pe copilul seii, dcă nu lar fi
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emancipat mai "nainte: Brutus condamnă pe fii sel la morte, tn
puterea acestui drept, şi numai pe cei alţi conjuraţi, în puterea
dreptului demnitâţii sâle de Consul.
Cu ttă acestă mare autoritate acordată taţilor asupra copiilor

lor, se pare, că, în genere, acestia

aveaii

sentimente

pr6 umane,

ca să useze de dânsa. Caton dicea, că acela care bate pe femeia

sa, scii pe fiul săi, bies6ză sentimentele cele mai sacre ale umani-

tâţii; şi că, prin urmare, el stimâză mai mult pe un bun tată, decât pe un bun senator, Era cu tâte acestea un punct, — obiceiul
adică de a lepăda copiii de curend născuţi —, asupra câruia mai
în urmă s'aii întrodus abusurile cele mai revoltătbre.
Se sciă, că mai tote popârele păgâne aruncaii, s6ii şi chiar omo-

raii pe copiii,

ce nu voiaii să creâscă, Un

misionar catolic afirmă,

că el ar fi botezat în China sutimi de asemenea copii lepădaţi. A-

cest obiceiii barbar "şi-a luat începutul

în timporile cele mai an-

tice, şi el era respândit în Italia, înaintea fundaţiunei Romei, Romulus însuși fusese un copil lepădat, şi, după cum ne spune Istoria, crescut de o lupă. Se înţelege der de sine, că Roma urma să
fiă şi ea atrasă în acest corent, unde se prăvălia aprâpe întrega
umanitate ; cu tâte acestea, necesitatea de a avea cetățeni pentru

apărarea patriei, îndemnă pe Romulus să iea măsuri severe în con-

tra acestui obiceiii funest. El ordonâ dâr părinţilor de a cresce pe
toţi băeţii lor şi cel puţin pe fiica cea mai mare. Nu se mai puteii
prin urmare expune, sii lepăda, decât copil diformi; însă şi acestia numai după găsirea cu cale a veciniler. — Mat la urmă însă,

Decemririi permiseră i6r lepădarea fâră consultațiune prealabilă,

şi acestă lege introduse din noii abusul.

Intre locurile, unde era obiceiii a se expune, stii a, se lepăda
cei

mai mulţi copii, cel mai cunoscut era pi6ţa legumelor, unde
se
găsia columna Lactaria. Se spera, că copiii, expuşi pe
acestă pieţă, s'ar putea hrăni cu lapte, de persâne compătimitore.
Acestă
pistă pote fi dâr considerată ca prima, casă a copiilor găsiţi.
Spre a preveni acest abus, care se făcea cu lepădarea
şi uciderea

copiilor, Statul, mai cu semă dela August încâce,
dispuse a se acorda recompense familielor , cari aveai mulţi copii.
Insă nici acâstă măsură nu putea împedica, ca crima în
cestiune să nu iea
din ce în ce proporţiunt mai îngrozitâre.
Autoritatea absolută a taţilor, corespundea cu
supunerea pasivă
a copiilor. Censorii ţineaii fârte mult la îndeplinirea
acestei virtuţi. O dată, patru
sute de tineri, cari serveaii

ca cavaleri în ar-
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mată, fură lipsiţi de caii lor şi degradaţi, pentru că negligeaseră
a essecuta un ordin; ei suportară acestă penalitate a Censorului
cu resemnaţiune și paciență. Un alt essemplu de severitate, ni-l
dete cosului Titu-Manliu Torquatu, care, după ce încuronâ pe fiul
sei pentru bravura aretată în resbel, apoi puse de-l omort în frun-

tea armatei sele, pentru că îndrăsnise, în contra voinţei sâle,
a se

bate cu un alt tânăr întrun fel de duel.
Respectul copiilor pentru părinţii şi superiori! lor, trebuia să se
întindă şi asupra bătrânilor. Acela, care nu se scula în picidre înnaintea pâruloi alb, era demn de morte. Insă şi bătrânii, din parte-le, trebuiaii să evite cu îngrijire de a scandalisa pe tineri. A-

ceeaşi prudinţă era recomandată şi părinţilor, cari nu mâncaii şi
nu beaii, decât în societatea copiilor lor, spre a fi reţinuţi, prin
presinţa lor, în marginile moderaţiunei.
Intre virtuțile, cari făcură forţa Romei antice, se maj pot; enumera simplitatea şi cumpătatea. Copiii trebuiaii să se deprindă a
se mulţumi cu puţin. Băutura vinului nu era permisă, decât dela
al trei-decilea an înainte.
|
Ingrijirile educaţiunei se împărţită, după circumstanţe, între
tată şi mamă. Nu se pote crede că Veturia, mama lui Cariolan,

care conservase o influință atât de mare asupra fiului sei, să nu
fi luat şi densa o parte considerabilă în educaţiunea lui. Se sciă a-

semenea aceea
meia lui Caton,
seii. Nu numai
seii şi pe copiii

ce fu Cornelia, mama Grachilor, pentru fiii sei. Fecensorul, avu cea mai mare îngrijire pentru fiul
că ea îl alăptA singură, der ea hrănea cu laptele
sclavilor sei, spre a-ă dispune în favorul fiuluy

seii. Este de credut, că, făcând acesta, ea urma după o credință

respândită în popor, şi pe care nu trebue'să o privim ca o superstiţiune, că laptele unei nutriţe comunică copilului pe care-l nutresce, trăsurile principale ale caracterului acesteia. O mamă, câreia i stâ pe ânimă educaţiunea copilului seii, nu trebue să con=
fieze unei streine alăptarea sa, fâră a fi silită la acesta de cireumstanțe. Der şi Caton, din parte-i, nu negligia nimic, spre a da o

bună educaţiune fiului sei. Indată ce ajunse în stare de a studia,

el îl învăţă însuşi a ceti şi a scrie, şi mai pe urmă înotatul, mănuirea armelor, călăria, deprindându-l tot d'odată a suporta frigul
şi căldura, fomea şi obosâla. In presinţia fiului sei, el se conducea

şi vorbia cu atâta circumspecţiune, ca înaintea unei Vestale; şi

spre a-i forma ânima, şi tot d'0 dată a-i înfiltra sentimente, cari
urma să împodobâscă pe cetăţenul roman, el se servia, ca şi mama
3
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Grachilor, mai cu s6mă de Istoria strămoşescă. Altfel,

Istoria era

un megiii de educaţiune forte respândit în Roma; ea provoca în
tineri entusiasmul pentru măreţele fapte ale strămoşilor lor şi făcea să se nască într'ânşii dorinţa de a călca pe urmele lor.
Usul de a cresce şi a instrui, părinţii însuşi pe copiii lor, se conservâ mult timp încă în Roma. Astfel vedem pe Cicerone instruind
el însuşi pe fiul seii, şi pe Impăratul August dând lecţiuni fiicei şi
nepotei sâie. Cu tte acestea, pe acel timp decadenţa Romei începuse de mult. Moliciunea, care cuprinsese pe Romani, după victoriele lor repurtate asupra vrăşmaşilor exteriori, nu întârdiă de a
slăbi legăturele lor morale şi prin urmare şi pe acelea ale familie.
Matrânele romane nu-şi mai puneaii gloria în a alăpta ele tușile
pe copiii lor, a-i cresce şi a dirige primele lor ocupaţiunt, împedicând astfel relele infiuinţe ce puteai să-i corupă; ele găsiaii, din
contra, mai comod de a confia acestă grijă sclavelor, sâă la do-

mestici greci, cari însuflaii copiilor sentimentele cele ma! comune.

X

In modul acesta însă, virtutea cetăţenescă decădea din di în di, şi
cu dânsa, puterea vitală a Romei.
5
„Să trecem acum la instrucţiune.
In domeniul Instrucţiunei mai cu s6mă, se manifestA simţul practic al poporului roman. Musica şi gymoastica, atât de populare în
Grecia, nu eraii de loc populare în Roma. Musica era aci tulocuită
prin lectură, scriere, calcul şi elocinţă; gymnastica, prin înotat şi
esserciţii militare. Frumâsele arte remaseră pentru mult timp streine în Roma; cele utile însă prosperară de timpuriii.
Instrucţiunea copiilor, după cum s'a vădut, se făcea ca şi educaţiunea, în familiă şi mai cu s6mă de tată. Cu tote acestea se
găsiail la Roma şi scole — schole, ludi — în capul cârora eraii
nisce învăţători,

numiţi magistrii

de jocuri —

ludi magistri

— ;

„aceste scle însă eraii private. D'abia sub imperii învățământul dohândi o organisaţiune propriă, i6r instrucţiunea deveni publică.
Obiectele de studiit difereaii fâră îndoclă după timpuri şi după
învăţători. Afară de lectura, scrierea , calculul practic şi cântul,
care se întroduseră puţin câte puţin, se mai propunea copiilor di„ferite jocuri, precum şi danţul. Caton criticâ cu asprime întroducerea în scole a cântului şi a danţului. „Se propune,“ dicea
el,
„băeţilor şi fetelor patricianilor nisce arte încelătâre şi desonorante. Ei merg cu jucătorii, cu musicanţii şi cu cântăreții
de profesiune în sc6lele comedianilor ; ei învă aci a cânta, ceea
ce după
opiuiunea strămoşilor nostri, este desonorant pentru un
om liber.
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Nu voisem să cred, că patricianii ar fi putâna da o astfel de edu-

caţiune copiilor lor; însă intrând de curiositate într'o sc6lă de

danţ, am vădut acolo mai mult de cinci sute tineri de ambe sexe,
şi între dânşii un băidt, abia de doui-spre-dece ani, essecutând un
danţ, pe care sclavul, cel mai neruşinat, n'ar fi îndrăsnit să-l essecute.*
Din aceste vorbe ale lui Caton se vede,

că educaţiunea 6meni-

lor liberi, diferia în principiile sle, cu totul de aceea a sclavilor,
s6i a poporului de jos. Aceea ce ţinea de petreceri, era o afacere
a sclavilor, sâii a poporului.de rând. Patricianul trebuia să fiă un |
om grav, care 'şi ar îi compromis demnitatea, dsca ar fi luat parte
la esserciţii, ce n'ar fi avut alt scop, decât petrecerea.
|
i

Sub imperii, care sistematisă şi organisâ Instrucţiunea, sc6lele
.
cuprindeaii două grade : gramatica şi retorica.
Primul grad se divisa în două clase : lizferatoriă, cari învăţaii

a ceti şi a scrie,

şi litterațit,

cârora, se explica autorii latini şi

heleni. Acestia făceaii asemenea şi diverse traducţiuni, precum şi
alte esserciţii scrise.

Lectura, care se începea la al şâptelea an al etâţii copilului, se
învăța, după t6te probalitâţile, prin methoda silabismului, Aci se

alipea şi studiul vorbelor, sâii gramatica. Scrierea mergea în paralel cu lectura. Se ţinea forte mult la o scriere frumâsă. Elevii se

serviaii pentru acest essereiţiii de nisce tăblițe de lemn sâii de os,
asternute cu un strat subţire de câră albă; ei scriaii pe dânsele cu
vârful unui instrument — stylus —, care avea cea altă extremitatea

sa lătărcţă, sprea putea desfiinţa cu dânsa scrierea ce nu mal trebuia. Aceea însă ce urma Să se conserve, se scria pe o f6e de hăr-

tiă sâi de pergament.

Iuvăţătorii se serviaii une ori, în propunerea lecţiunilor lor, de
subinvățători, sii de monitori; acesta însă probeză, că învăţămotul mutual nu este o invenţiune modernă, după cum s'a credut
pînă acum.
Din causa lipsei de cârţi şi a puţinului progres, ce se făcuse în
arta scrierii, învăţătura nu se putea primi, de cât numai oral.
Memoria dsr, juca atunci un ro! mult mai însemnat, de cât în dilele n6stre : ea era, pe lingă puţinele suluri de pergament, singura
depositară a tradiţiunei şi a sciinţei. Acâstă facultate se essercita
forte mult ; unit 6meni o desvoltaii în gradul cel mai înalt ; se dice” despre un Împărat roman , că scia pe din afară numele tutor
soldaţilor sei.
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Disciplina era destul de severă. Elevul trebuia să viă la sc0lă
în cea mai mare liniste, îmbrăcat curat, peptânat şi spălat. Modestia şi supunerea erai calitâţile s€le cele mai preferate, Penalitâţile corporale erai în us. Instrumentul cel mai mult întrebuinţat pentru a pedepsi, era ferula, un fel.de lopăţică, cu care se
bătea copilul preste degete. Biciul era reservat pentru erori grare
şi mai mult pentru sclavi. Orbillus Papillus, vechiii soldat, devenit Invăţător — grammatist
— remase celebru prin severitatea sa:
Cicerone i dete numele de bătăuşii. Din parte-i, Orbillus, care, ca
cei mai mulţi din confrații sei, remase sărac t6tă vidța sa, se
plângea amar de injustiţia , ce gramatiştii aveai a suferi din partea părinţilor. După cum se vede, posiţiunea precariă a Invăţătorilor şi superârile diverse, ce ei aii a suporta din partea părinţilor, nu datâză de astăgi; râul essistă de sigur în natura lucrurilor, şi el trebue să fiă acceptat ca inherent acestei profesiuni. Cu
“tote acestea se găsiaii şi între gramatişti unii, cari aveai venituri
forte ifrumâse. Pedantul şi viciosul Remius Palamon era fârte bogat; însă afară de gramatist, el era şi neguţător de haine, şi podgorean abil. Altul, Lucius Apulejus trăgea din sc6la sa, un venit
anual de 400,000 sesterţe, scii aprâpe 80,000 lei noui.
Al douilea grad al Instrucţiunei, retorica, se divisa asemenea
în două clase: băeţii — pueri — şi adolescenţii — adolescentuli —. In prima, se învăţa composiţiunea discursurilor, cu un cavacter curat didactic ; în secunda, se essercitaii la discursuri de
controverse.

„La început, retorica se preda de gramatişti ca un compliment al
gramaticei; însă, puţin câte puţin, retorica se separâ de gramatică, precum şi oratorul — 7hetor —, de gramatist, Acâstă separațiune începu să se efectueze încă de pe timpul republicei, nu însă, fâră a întâlni o viă oposiţiune. Romanii, cari iubiaii elocinţă,
ca singurul megiii de ale asigura funcțiunile cele maj importaute
ale Statului, detestaii pe rhetori şi arta lor, ca pe unii ce tindeaii
a înlocui elocinţa lor simplă, veră şi naturală, prin discursuri complicate şi meşteşugite. Astfel, sc6lele rhetorilor essercitati la Roma
aceaşi influinţă, ca şi sc6lele sofistilor în Helada. Spiritul lor anaIytic rescolea t6te cestiunile, semăna îndoiala, sguduia convincţiu=
nile şi făcea să se nască o filosofii pericul6să, care compromitea
viitorul Statului. Acesta era spiritul Heladei, care se întroduceaîn
oma.

In anul 593 dela fundarea Romei, o ordonanţă a Senatului
o-
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pria pe rhetori şi pe filosofi de a locui în Roma; însă acâstă ordonanţă nu fu mult timp respectată. S6pte geci ani ma! tărdiii, censorul Domitius Aenobarbus dete un blam public tutor rhetorilor şi

tutor acelora, cari mergeaii să-i asculte. Crasus, sub cuvânt; că a-

cestia împedic desvoltarea interioră a omului, şi că înlocuese stu-.
diile solide, prin vorbe vane, pretenţi6se şi insolente, opri pe rhetori de a mai ţine sc6lă. Iulie Cesar însă rehabilită în opiniuhea
publică, atât pe rhetori, cât şi pe. gramatisti, cari eraii adesea confundaţi în aceaşi condamnaţiune; iâr dela acestă dată încetâ'or-ce
persecuţiune în contra-le. August încredinţă gramatistului Verrius
Placcus instruirea nepotului seii. Acest Verrius este primul învăţător, cunoscut de Istoriă, care, în scopul de a excita emulaţiunea,
stabili premiile scolare. August da pentru sc6la lui Verrius o subvenţiune anuală de 100,000 sesterţe, sâii aprâpe 20,000 lei noui.
Filosofii înră mai puţin norociţi. Vespasian goni din Roma pe toţi
filosofii stoică şi eynici; şi două deci ani mat tărgiii, adică la 94,
Domițian opri pe filosofi de a mai locui Roma şi Italia. Antonin
din contra, i favorisâ; el stabili în tote provinciele Imperiului rhe-

tori şi filosofi cu apuntamente fire. - “
Pe lîngă sc6lele gramatiştilor şi a le rhetorilor, Impăraţii fundară încă diferite instituţiuni de instrucţiune, între altele şi hiblioticele publice. Adrian fandâ o scâlă pentru frumâsele arte, numită Atheneii, In fine, Theodosiii şi Valentinian terminară edificiul
instrucţiunei publice, creând două universitâţi în Romaşi Constantinopole, unde se învăţa limba helenă şi latină, rhetorica , medicina, filosofia şi dreptul.; Romanii aveai disposiţiuni înăscute pentru justiţiă, legi şi administraţiune. Dreptul roman este, pâte,
hereditatea cea mai importantă, ce ne putea transmite civilisaţiunea romană,
Dapă cum am vădut, multe lucruri aii fost încercate şi realisate
în câmpul Instruciunei, de poporul Roman. Acest popor, şi mai
cu sâmă cel antic, provâcă, cu drept cuvânt, prin înţelepciunea sa, |
admiraţiunea in6stră : el este cel dântâiit, care s'a apropiat mai
mult de morala cea adevărată şi care a desfăşiurat, în educaţiunea,
sa, mai multă vi€ţă şi mai mare forţă.
a.
Cu tâte acestea, decadinţa sa, ne demonstră pînă la evidenţă. că
umanitatea abandonată în propriele sâle forţe, nu pote susţine cu ,
succes mişcarea civilisaţiunei. Numai christianismul singur este
stare de a opri perirea popdrelor şi de a conserva în om viţa sa
morală, lăsându-i tot d'o daţă usul liber al facultâţilor se) —
7
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„Eu sant sarea pământului, adică eit sunt acea ce preservă de corupţiune,“ dise divinul fundator al christianismului. Şi acâstă
sare sosi tocmai în momentul, când imperiul roman cădea tu
ruine. 0 nouă vi6ţă, eşită dintm”un popor mic şi meprisat, nasce civilisaţiunea cea mai extraordinară şi cea mai bogată din
câte s'a vedut pînă astăzi. O parte dintr'ânsa s'a desfăşiurat deja
înaintea n6stră; noi vom vedea dâr mal la vale, principiile ce ea
a proclamat tn câmpul educaţiunei, procedările ce ea a încercat şi
urmat şi resultatele
ce ea a obţinut, dela începutulu et şi ptnă în
gilele n6stre.

CAP.

IX

MAHOMEDANII
Intre popârele nechrestine, urmeză neaperat să menţionăm şi
despre popârele mahomedane. Ce să dicem însă despre densele ?
Mahomedanii, cu poligamia lor, aă lucrat fârte puţin pentru educaţiune. Coranul lor nu cuprinde mai nimic într'acâstă privinţă.
Avem

der dreptul a trece repede asupra

educaţiunei musulmane,

fără să ne temem că vom lăsa printi'acesta o lacună simţitore.
Iu cât privesce lastrucţiunea, sc6lele arabe din Ispania ar presenta

6re-care interes, spre a fi studiate ; însă limitele acestei istorii, nu

ne permite a aborda acest subiect, de un interes particular ; trecem dâr înainte.
O

„CAP. X
EDUCAŢIUNEA

ă
LA

EYREI

„Piteând tâte popdrele antice se orientaii din megilo
| plicaţitajlor vieţei lor sociale, prin singurele lumini cul comale rațiunei
naturale, copiii lui Avyrana primiaă, prin ministe
riul lui Moise, deadreptul de
Iehova, instrucţiuni precise asupra cultului
lor vii.
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tor, şi legi morale, civile şi politice, cari urmai să facă dintr'&nsul
un popor isolat, insă privilegiat,
Acâstă theocraţiă sub care fa pus poporul evreii, theocraţiă, care-l rădică mai pre sus do natură şi-l punea în raport drept cu
Dumnezeul seii, cu Iehova, care-l guverna, "l pedepsia şi-l erta,
după cum eraii şi acţiunile sâle, este o faptă forte însemnată şi
prea extraordinară în Istoriă. Ac6sta theocraţiă care se întindea
preste

tâtă vița

poporului, i imprimă un caracter curat religios

şi făcu din educaţiune o datoriă sacră pentru familia israclită,.
Îndată după

nascere, noul născut era înbăict, frecat cu sare şi

înfăşiurat în pânze. In a opta di, d6că el era bătt, se însemna cu
sigilii circumcisiunei. Lepădarea şi uciderea copiilor mici, us fârte
respândit la popârele din antichitate, eraii necunoscute la Evrei,
unde fiă-care copil aparţinea lui Dumnezeii. Afară de acâsta, cel
Wântţiii născut trebuia să-i fiă consacrat într'un mod special, astfel în cât părintele, care ar fi dorit să-l rev6dă, era obligat să-l
rescumpere dela posesorul seii legitim. In regulă, mama alăpta ea
însă-şi pe copilul sei ; iâr înţărtatul se celebra totd'auna ptintr'o
serbare domestică, Din acest moment, copilul se măria în casa părintâscă, supus la t6te preseripiunile legei ; sl lua parte la tote
ocupaţiunile familiei, şi ducea o viţă mai mult dură, decât delicată,
“ Părinţii trebuiaă să privescă o familiă numerâsă ca o ben edicţiune particulară a lui Iehova, şi aveai datoria a îuvăţia pe copiil
lor să cunâscă legea Domnuliii şi minanile operate, în favorul naţiunei lor, de Acela, care a scos-o din Egypt „cu mâna forte şi
cu braţul întins.*
Copiii eraii obligaţi să asiste cu adulţii la tâte serbătorile mari,
religi6se-naţionale, unde primiaii diferite învățături de ocasiune:
„Când veţi fi ivtrat în pământul făgăduinţei, şi când, serbând Paştele, copiti vostri, vă vor întreba : Ce însemusză acest servicii?

Voi le veţi respunde : Acesta este sacrificiul ce aducem de Paşte

Domnului, care, voind să pedepsâscă Egyptui, trecu preste casele
copiilor lui Israil, preservându-le.* Invăţături de asemenea natură
li se da în tâte circumstanţele ; acestea însă constituiait o Instrucțiune basată pe viâţa practică, astiel după cum o înţelegea şi Pestalozzi în vorbele sâle adesea repetate : Vița cultivă.
Cu tote acestea, aceste îngrijiri materiale şi spirituale ce tre-

buia să se dea copiilor, nu era tocmai basa, pe care se redima suc-

cesul educaţiunei. Acâstă basă trebue să o căutâm în porunca ur2?

40

EDUCATIUNEA LA POPORELE NECHRESTINE

mătâre dată copiilor : „Onorză pe tatăl teii şi pe mamă ta,
dâcă
vreal să trăesci ani mulţi pe acest pământ, pe care Domnul,
Dumnezeul teii, ţi-l dâ ţie.« Da, tu supunere a circumseris
Dumnezeii
desvoltarea copilului. El voesce, ca copilul să subordoneze
voinţa
sa, voinţei părinţilor, spre a se deprinde astfel, de a
se supune şi
voinţei supreme, care trebue să domine omenirea întrâgă
. In planul luj Dumnezeii, părinţii nu sunt decât intermedia
rii
îutre voinţa
poporului şi a sa; nenorocire dâr acelor părinţi, cari,
greşind drumul, ar circumseri pe copilul lor tntr'o voinţă, care
n'ar fi în armoniă cu aceea a lui Dumnezeii,
Copilul nesupus trebuia să fiă certat şi pedepsit.
Nu6ua juca un
rol însemuat : „Pedepsesce pe copilul teii, dice Solomo
n, pînă ce
este încă speranţă de îndreptare; nu merge însă
pînă a-l omori.
Nu căuta să aperi pe copil de corecţiune; el
nu va muri de
câte-va nuele. Corpul seii va simţi în adevâr nucua
ta, dâr sufletul
seii se va mântui. «
Când un copil nu voia să se supună, părinţilor sei,
acestia aVeaii dreptul, sii mai bine datoria, de a-l da în mâna
justiţiei.
„Când un părinte ar avea un copil răutăcios şi rebel,
care nu s'ar
supune,
nici la vocea tatălui seii, nici la aceea

a mamei

care, după cear fi fost pedepsit, sar obstina a remâne sâle, şi
a nesupus,
atunci tatăl şi mama, îl vor lua şi-l vor duce înainte
a bătrânilor
oraşului, cârora le va gice : Acest fiii al nostru
este răutăcios şi
rebel; el nu se supune voinţei nâstre; el este
lacom şi vicios. Şi
toţi Gmenii oraşului se vor lepăda de dânsul,
ir el va muri. Tu
însă vei fi scos pe cel răutăcios din medilocul
casei tâle, ca întrega

seminţiă a lui Israil să audă şi să se temă,

”

Instrucţiunea propriii disă, era la Evrei
essenţialmente religi6să
şi istorică. Copilul trebuia să înveţe de
timpurii lectura şi scrierea, spre a fi pus în stare de a ceti
lua parte la serviciul divin şi la serbătoşirilescrie legea şi de a putea
naţionale. Prescripţiunea de a se scri pe stâlpii porţilor
fragmente de legi, cuprindea
implicit şi po-aceea de a învăţa a ceti
şi a scrie. Methoda era meaceea a băeţilor. Ele învăţaii cu
tâte acestea, a târce, a ţese, a
cOse, a vopsi, a broda, a găti
bucate, a prepara parfumuri şi
a
danţa. Ele trăiaii retrase în sînul
familiei, unde mamele lor Je essercita la curăţeniă, Ia pietate
şi la modestiă. Pină în timpul
Mân-
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tuitorului, Evreii n'aveaii scâle pentru copii. Scdlele profeților fun-

date de Samuil, nu eraii destinate, decât pentru tinerii, cari voiait

să studieze musica şi poesia religi6să. Numai după întârcerea lor
din captivitate, sciinţa rabinilor deveni celebră. Atunci se fundară
şi scole sciinţifice, precum şi sc6le rabinice, spre a forma, pe şefii,
sii îuvăţătorii synugogelor. Riă-care sat sii orăşel avea cel puţin
0 synagogă, la care se găsia alipită o sală, în care se preda, în
dilele de Sâmbătă şi de serbătâre, o instrucţiune publică. Prima din
aceste sc6le rabinice, trebue să fi fost fundată în Ierusalim , care
avea 400 pînă la 500 synagoge, puţin timp înaintea distrucţiunai
acestui oraşiii. In aceste sc6le se învăţa înţelesul scripturei, morala, calendarul, poesia, dreptul şi intriga. Invăţămâatul era oral. La
finele cursului, elevul era sacrat prin punerea mânilor Invăţătorului seii : „De acum înainte, dicea el, tu esti rabin şi învăţător, * şi

tot d'o dată i remitea o cheiă şi o tăbliță, simbolul dreptului de a
explica scripturile.
Literatura antică a Evreilor nu cuprinde nici o scriere asupra
educaţiunei ; însă proverbii lui Solomon şi cartea lui Isus, fiul lui
Sirah, cuprinde un număr destul de mare de sentinţe pedagogice.
Vom cita der din acestea pe cele mai importante :
”

-

77

Din proverbiă luă Solomon ::

2

£
$
4

„Fiul meii ascultă învăţătura tatălui teii, şi nu nesocoti pe aceea
a mamei tâle.
,
,
„Copii, ascultați instrucţiunea tatălui, şi fiţi atentivi spre a
cun6sce înţelepciunea.
„Ascultă pe tatăl teii, care ţi-a dat viţa, şi nu meprisa pe mamă ta, când ca va fi devenit bătrână.
„Copilul înţelept este bucuria tatălui sei ; cel neînțelegător tusă,
desperarea mamei sâle.
„Copilul prudent adună vâra; acela tusă care dârme pe timpul
secerişiului, face ruşine părinţilor sei.
!
|
„Copilul înţelept ascultă instrucţiunea tatălui sei ; cel neinţelegător însă n'ascultă nici reprimanda.
„Copilul înţelept înveselesce pe tatăl seii; iâr cel neînţelegător
meprisă pe mamă sa,
_
„Copil copiilor sunt cor6na bătrânilor ; i$e onârea copiilor sunţ
părinţii lor,
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„Copilul nebun este ruşinea tatălui seii şi amărăciunea aceleia,
care l'a născut.
„Copilul netrebnic este o mare nenorocire pentru tatăl set.
„Fiul meii, încetâză de a asculta ceea ce te ar putea face să te
întorci dela cuvintele sciinţei.
„Oh! cât de fericiţi vor deveni, în urma lui, copii Justului, cari
merg pe aceeaşi cale de integritate!
„Lampa aceluia, care blestemă pe tatăl seli, sâti pe mamă sa,
se va stinge în întunericul cel mai înfricogat.
„Corbii cerului vor sete ochi! aceluia, care 'şi ar bate joc de
tată] sei, sci care ar meprisa învăţătura mamei s6l; iâr pui! vulturilor îl vor mânca.
„Fiul mei, dă-mi ânima ta, i6r ochit tel să bage de scmă la
câile mele.
„Nebunia este legată de ânima copilului; însă vârga pedepsitâre o va face să se depărteze de dusul.
» Verga şi reprimanda înţelepţesc;

copilul însă abandonat pro-

priei s6le voințe, va face ruşine mamei sâle. “
„Pedepsesce la timp pe copilul teii, şi el îţi va da pace în viitor

şi-ţi va umplea sufletul de bucuriă.

|

Din cartea luă Isus :
„Copii, ascultați consiliile tatălui şi urmaţi-le, spre
tai,
„ Dumnezeii voesce ca tatăl să fiă onorat de copil, şi
|
firmat autoritatea mamei asupra copiilor.
„Acela care onoreză pe tatăl seii, îşi expiază păcatele,
vea tot ce doresce; acela îusă care onorâză pe mamă
comori.

a fi mâu-

„Acela care onoreză pe tatăl seii, ra avea bucuriă

dela copiii

el a conşi va asa adună

sei şi va fi augit în ceasul din urmă.
„Acela care onoreză pe tatăl seii, va prelungi viţa sa;
şi acela
care ascultă pe Domnul, va respecta pe mamă sa.
„Acela care se teme de Dumnezeii va onora pe tatăl sei
şi va
servi

pe părinţi, ca pe Domnit sei,

„aOnorâză pe tatăl tâii şi pe mumă ta, atât prin
vorbe, cât şi
prin fapte, ca benedicţiunea Gmenilor să viă asupra
ta, şi ca ca să
remâe asupră-ţi pînă la finele vieţel tele,
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„Benedicţiunea tatălui întăresce casele copiilor; însă maledicțiunea mamei le desrădăcin6ză temeliele.
„Nu te glorifica nici o dată cu deson6rea tatălui tâii, câci deson6rea sa nu te ar putea readuce la on6re. Gloria copilului vine de
la ondrea tatălui ; este dâr o pedâpsă pentru copil de a avea o mamă cu reputaţiune urită.
„Copilul meii, ajută pe tatăl tei în timpul bătrâneţei sle şi nu
te supăra nici o dată pe cât timp 7a trăi.
„Chiar când i-ar lipsi raţiunea, €rtă-l, şi fereste-te, din t0tă puterea ta, spre a nu-l meprisa.

„Câci bunul traiii făcut tatălui, nu va fi nici o dată uitat. În
diua supărârilor tâle, Dumnezeii îşi va aduce aminte de tine, încât
t6te păcatele tele se vor nimici ca ghiaţa, care se topesce într o gi
cu sâre,
„0, cât este de blamat acela care abandonă pe tatăl sei! Şi
blestemat de Dumnezeii este acela care irită pe mamă sa.
„AI tu băeţi? înv6ţă-i.şi aplâcă-le capul încă din juneţia lor.
„AI tu fete? păzeste corpul lor, şi nu le areta o faţă veselă.
„Mărită-ţi î€ta şi vei fi făcut o mare afacere; dâ-o însă unui
om cunoscut.

„Onor6ză pe tatăl teii din t6tă ânima, ta, şi nu uita nici o dată
durerile mame! î6le.
„Este mat bine să n'aibă cineva copil, decât să aibă copil rel.
„ Băeţil răi nărăviţi sunt desondrea tatălui, ir fâta ignorantă
-nu este stimată.
„Acela care iubesce pe fiul seii, îl va face să simţă adesea nudua;
astfel însă va avea bucuriă la fine.
„Precum un cal, care nu se dompteză la timp, devine furios, tot
asemenea şi un copil, care se lasă în voea sa, devine rebel.
„Plateză pe copilul teii şi el iţi va causa mari supărâri; jâcâ-te
cu densul, şi el te va întrista.

PARTEA
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EDUCAŢIUNEA SUB INFLUINȚA CHRISTIANISMULUI
EPOCA |. — EVUL MEDIU
CAP.I
CONSIDERAȚIUNI

GENERALE

Am vădut că la t6te popârele nechrestine, educaţiunea lor era
dominatăşi regulată de acea ce ele aveaii mai sacru, de credințele
religi6se, şi în lipsa acestora, de spiritul naţional şi de maximele
Statului, 'Tot asemenea se întâmplă şi la popărele chrestine : educaţiunea lor fiind în genere basată pe idei religi6se, ea s'a desvoltat şi s'a modificat de o dată cu dânsele. Vom vedea, în cursul acestei istorii, aplicaţiunile diverse ale acestor idei, precum şi inovaţiunile şi sistemele, bune s6i rele, ce aii fost propuse în interesul educaţiunei şi instrucţiunei.
Nu este necesariii a vorbi aci cu de ameruntul de caracterele

educaţiunei chrestine, ca când ar fi în cestiune o civilisaţiune streină. Fiă care din noi are asupra acestei educaţiuni destule noţiuni,

spre a înţelege faptele ce urmeză.M& voii mărgini dâr a areta
aci numai două trăsuri, cari o deosibesc de acele ale pop6relor
ce
deja am studiat.
Şi mai ântâiii, educaţiunea chrestină, în oposiţiune
cu
te, n'are un caracter exclusiv naţional. Acestă educaţiune cele alaparţine tuturor pop6relor chrestiue. Ea tinde, dinpreună
cu religiunea

sare o domină şi o regulză, a trasforma umanitatea
întrâgă într'o
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singură familiă. Acesta este efectul credinţei într'un singur Dum-

nedeii, tatăl tuturor 6menilor. Nu putem dâr susține că essistă o
educaţiune propriă română, o educaţiune propriă italiană, o edu-

caţiuue propriă franceză, etc. de şi christianismul respectă naţionalitâţile, precum respectă şi individaalitâţile.
A doua trăsură, care deosibesce iârăşi educaţiunea chrestină de

tote cele alte, este că ea acordă o egală atenţiune ambelor sexe.
Ea este singura care recunâsce pe deplin drepturile individului şi

care favoris6ză desvoltarea tuturor facultâţilor sle. Ea este tot d'o
dată cea mai morală şi cea mai pricepută de a regula desroltarea

şi întrebuinţarea diverselor n6stre facultâţi.

CAP. II
MONACHISMUI,
Decadinţa moravurilor în sînul imperiului roman , şi pericolele
morale, la cari eraii expuşi chreştinii în contactul lor cotidian cu
păgânii, făcură să se simţă necesitatea de solitudine. Acestă necesitate, fortificată prin slăbiciunile vieţei omenesci şi prin concepţiunea eronată a fericirei chrestine, dădu nastere monachismului,
S'a susţinut de thulţi, că infiuinţa acestei instituţiuni fu defavorabilă, atât familiei, câreia i înjoşia sanctitatea opuindu-t o stare essepţională, celibatul ; cât şi societâţii, câreia i răpia elementele
cele mai sănătâse şi mai productive. De şi acestea pot fi adevărate,
însă

trebue

să recunscem, că, cu tâte relele sâle. Monachismul

aduse servicii eminente şi reale, atât Instrucţiunei , cât şi Educațiunei, preparând şi fundând sc6la chreştină. Fundaţiunea, seslelor
chrestine , alâturi cu scâlele păgâne , în cari copiii chreştinilor erai expuşi la diferite pericole, fu un progres însemnat. Putem dâr
afirma, fâră temere de a fi contradişi, că atât în biserica oriental4, cât şi în cea occidentală, monachismul se aretâ, în raportul

pedagogic, practic şi binefăcător.
|
In decursul mai multor secole călugări! fură pionerii civilisaţiunei. Ei fundară în al cincilea şi şselea secol, sc6lele mănăstiresci
s6ii abatiale, în cari se învăţa esplicaţiunea bibliei, istoria sânţilor,
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polemica, tradiţiunea, regulele bisericesci şi diferite arte. Din aceste sc6le, resări mai în urmă sc6la parohială, mama scâlelor pri-

marii.

Mănastirile însă, mai ai şi un alt drept la recunoscinţa n6stră :
Din ele aii eşit acei întrepridi misionari, cari aii convertit la christianism popârele păgâne ; din ele aă resărit ace! sublim! Mitropoliţi şi Episcopi, cari, prin tuţelepeiunea şi curagiul lor, aii conser-

vat intactă moşia cea mare a naţiunei lor. Cine n'a augit de Do-

siteii, Damaschinii, Filareţii, Veniaminii, Columbanii, St. Galil, Willibragii, a câror activitate fu atât de mare şi de bine-curântată?
Aceste sunt, în puţine cuvinte, serviciile ce a adus Monachismul,

„atât religiunei şi instrucţiunei în parte, cât şi civilisaţiunei în genere. Dscă el a fost întrecut mâl târgiă prin progresele societăţii
civile şi de institutorii set laici, nu trebue să uitâm, că lui i revine ondrea, de a fi cultivat ântâiii pămentul.

„CAP. Il
CAROL
Opera

civisaţiunei,

începută

CEL

MARE

de monachism,

=
găsi

în Caro! cel

mare un auxiliar intiligent, care sciu să-i dea o impulsiune
vigur6să. Prin caracterul sei, limba sa şi mo?hvurile sâle,
el era şi
-nu voia să fiă, decât german; însă, invidiând civilis
aţiunea romană, el nu negligiă nimic, spre a face să înflorescă
literile şi sciinţele şi între supuşii sei. Chiar el însuşi era fârte
avid de instrucţiune.
„ln etatea de trei-geci şi doui ani,< istorisesce
D. Vuillet „else
iniţiă în primele elemente de litere, prin
Petru de Pise, care-i dete

lecţiuni de gramatică şi
tru lecţiunile celebrului
mare îl stima în gradul
rector la sc6la cea mare

de limba latină şi-l prepară ast-fel penAlcuin. Acest învăţat, pe care Carol cel
cel mai înalt, şi care mal "nainte fuse didin York, în Augletera, îl învăţă rheto-

rica, calculul, astronomia şi scrierea.
Carol cel mare strânse în
prejurul se pe principalii învăţaţi ai
tuturor țerilor, cari formară

un fel de academiă, dirigiată de Alcuin,
Acestă era presidată de
rege, sub numele de
David ; membrii sei aveai

asemenea câte un

CAYALERISMUL
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nume de predilecţiune, împrumutat de la 6menii cei mari a! antichitâţii, ast-fel ca Omer, Horace, Socrate, etc.“
„Afară de acâstă academiă, Carol cel mare stabilise la curtea
sa, o sc6lă pentru junime, pe care o inspecta şi o încuragia el în-

su-şi. Se dice că într'o gi, puind pe elevii cei buni la drâpta şi
pe cel alţi la stânga sa, observă că aceştia din urmă erati aprâpe
toţi fii din cele mat bune familii. Atunci,

întorcându-se

câtre a-

ceia cari lucraseră bine, i felicită şi-l asigură de înalta sa bunăvoinţă; apoi adresându-se câtre cei alţi, le făcu o aspră reprimandă,
amenințându-i, în cas când nu s'ar grăbi a repara negligenţa lor

printr'o aplicaţiune ardentă, a-i depărta dela dânsul cu tâtă nobleţa
originei lor.*

„0 circulară trămisă la toţi episcopii şi egumenii, i invită a deschide pe lingă bisericele catedrale şi mănastiri, sc6le asemenea cu
acea din palatul imperatorului. Aceste instituţiuni, în cari se învăţa gramatica, rhetorica, dialectica, aritmetica, geometria, astro-

" aomia şi musica, deveniră nisce mici centruri, unde,
baria şi întunerecul în eari fu aruncată Europa după
relul împărat, se conservâ cu tăriă cultura literilor.
se6le mănastiresci, Palda, St. Gali, Osnabruck, Lyon,
lonia, Pavia, cete, remaseră nisce puncte lumin6se,
nopţei celei lungi şi întunecâse a evului megii.*

CAP.

cu t6tă.barmârtea maPrincipalele
Tours, Botu tot timpul

IV

CAVALERISMUL
Cavalerismul, al câruia înainte-mergător fu Carol cel mare, essercită asupra educăţiunei o influinţă destul de importantă, spre
a meriţa o menţiune onorabilă în acâstă istoriă.
Juuele, câruia naşterea i da dreptul a deveni

cavaler,

trebuia

să se prepare de timpuriii pentru esserciţiul virtuților cavaleresci.
Cele mai principale dintr'acestea eraii : manierele nobile imitate
dela curte, şi o bravură încercată, pusă în serviciul religiunel, ou6rej şi al femeielor. Mediile, prin care se prepara pentru vocațiunea sa, erai o disciplină severă, un nutriment simplu, diverse
esserciţii de pietate şi jocurile cavaleresci, În etate de pte ani,

48

EDUCATIUNEA SUB INFLUINTA CRRISTIANISNULUI : EVUL KEDID

copilul părăsia casa părintâscă şi mângâerile mamei
sele, spre

a
intra Ja vre un cavaler cu titlu de pagii, unde
avea diferite fancţiuni

de îndeplinit. Cavalerul, pe care-l servia, era
modelul, dupe
care trebuia să-şi formeze manierele, bravura şi
sentimentele.
Dâmna casei priveghia moravurile lui şi-I inspir
a un zel ardent
pentru religiune. In serviciul seii, el se deprin
dea asemenea de a
îndeplini şi 6re-cari datorii câtre dame, Jocuri!e
sâle, cari erati un
preludii al bărbătescilor esserciţii cavaleresci,
aveati de scop, pede
o parte, a-i fortifica corpul şi a-l desrolta curagi
ul ; iâr pe de alta,
a-i inspira dorinţa de a se distinge prin fapte
mari.
Intre al şse
spre decelea şi opt spre gecelea an » Pagiul
dobândia sabia şi era
ridicat, printr'un act solemnel, la gradul
de
înainte, el trebuia, să se formeze specialmente armator ; de aţunci
pentru serviciul militar, pînă ce ajungea în etatea de două
deci şi unu ani, când se
arma cavaler. In acestă cualitate, el era
dator să jure de a iubi
adevârul , de a servi dreptatea şi justiţia,
de a protegia religiunea
şi pe servitorii sei, de a ajuta pe cei oprima
ţi, pe văduve şi pe orfani, de a apăra onrea damelor nobile „
Şi de a combate pe vrăşmaşii christianismului,
-

|

pp

CAP. V

|

BURGESIA

Burgesia, acest al douilea copil al
evului megiii , avu şi ea partea sa de influinţă asupra educaţiunei.
Burgesia născu din necesita-

lor nedisciplinate , cari devastaii
aşia de des diversele ținuturi ale
Europei. Ea nu întărgiă de a recu
nâsce, că Yocaţiunea sa specială
era comerciu! , artele şi meseriel
e. Regularea activitâţii lor făcu
să se nască diverse corporaţiuni
de meseriaşi, precum se mai găsese şi astăzi încă în

oraşele germane, şi precum
se găsia şi la noi,

FILOSOFIA SCOLASTICA
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liră, spre acest sfârşit, din oraş în oraş, şi din ţră în
ţeră, legă-

tori de fraternitate între artisanii aceloraşi meserii
, şi facilitară
astfel fârte mult călătoriele Jucrătorilor, cari făcea
ocolul Euro-

pei, spre a pune la megiloc şi în profitul tuturor, experienţele,
descoperirile şi procedările culese de denşii. Acestă organisaţiune
însă,
nu favorisă numai meseriele ; ea fu încă favorabilă şi virtuţil
or domestice. Şeful familiei întrunea, sera şi dimineţa, pe copii,
ucenici

și lucrători, şi făceaii rugăciunea în preuvă. Mama
întindea îngri-

jirile sele asupra tutulor. Copiit erai ținuți într?o discipli
nă severă ; ei eraii datori să ducă o vi6ţă pacinică şi să se obicimu
dscă cu
0 supunere absolută. Simplitatea moravurilor, economia şi
activitatea domniail în tote casele, şi aceste trei virtuți, cari
caracterisait burgesia, i asigurară o essistenţă mult mai lungă,
decât cavalerismului, care, cu tâte virtuțile sle strâlucitâre,
era departe

de a avea aceaşi soliditate.

CAP VI
FILOSOFIA

SCOLASTICA

Acestă sciință luâ naştere în scolele abatiale şi episcopale, şi
ajunse Ja apogeul desvoltârii sâle, mai cu semă, în universitâţile
din Paris şi Oxford. Caracterul seii essenţial consistă în a subordina or-ce sciinţă, theologiei, a câreia unică sorginte era Biblia, exrplicată de cler şi mai cu deosebire de Papa. Ea n'avea dreptul de
a essamina verițâţile proclamate de theologiă ; singura sa cădere
eră de a le coordina întrun

sistem

filosofie. De aci der adagiul :

Filosofia este servanta theologiei. — Philosophia theologis ancilla.
Aceea ce nu ţinea de dogmă era sii negligiat, scii tractat după
ideiele antice, şi mai ales după acelea ale lui Platon şi Aristotel.
Scrierile acestui din urmă dobândiră încetul cu încetul0 autoritate
absolută. Acest filosof făcuse din ânimă principiul nervilor ; mintea n'avea dreptul să revendice acâstă onâre. Sângele, după aceaşi
autoritate, nu circula prin corp, după cum se învâţă astădi. În-

drăsneţul, care ar fi avut temeritatea de a eşi din acest cerc tras

de theologiă şi de Aristotel, era imediat; denunţat şi pedepsit. Se
sciă, că Galileii, care avu imprudința de a proclama revoluţiunea
N

4
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pământului, trebui, spre a eşi din îuchis6re, a-şi lua cuvântul îndărât şi a reda pământului repausul sei. Însă, decă cercul tras
împrejurul theologiei şi sciinţei era pre strâmt, activitatea interi6ră era cu atâta mal intensă: Învăţaţi! clasa, sistematisal,
subtilisaii,
'Pheologii, aşediaţi toţi împrejurul scrierilor St. Augustin, se
despărţiaii în trei sc6le : cea dogmatică, cea mistică şi cea sceptică.. Cea d'ântfiti, care numără între principali
sei capi, pe An-

selm de Cantorbâry (1033—1109), pe Albert; cel Mare (1205—

1280) şi pe Thoma d'Aquin (1227—1274), basa sistemul sei pe
cunoscinţa faptelor istorice; cea de a doua, cu St. Bernard (1091

— 1153) şi St. Bonaventura în cap, se sprijinia ma! cu sâmă pe
sentimentele ânimei. Cea d'atreia scâlă, a câreia representanţi sunt;
Abeilară (1079—1112) şi Duns Scott, debita prin îndoială şi negaţiune. — Pe terenul filosofic, Învăţaţii se divisară în două sc6le,
ostile una alteia. Câtre finele secolului al un-spre-decelea, Jean
Rossullinus formuls doctrina, că ideiele generale şi universale eraii
pure abstracţiuni, şi că individualitâţile singure aveaii o realitate.
Acestă doctrină luâ numele de Nominalism. Thoma d'Aquin şi

Duns Scott, — cu opiniuni identice, însă de diferite nuanţe, şi cari,

din acestă causă, formară două scoli, a Thomistilor şi a Scottis-

tilor, — susţineaii din contra că nu numai individualitâţile, der
şi ideiele generale eraii o realitate. Doctrina lor constitui Realismul. Nominaiismul fu condamnat la Soissons ; el însă rădicâ în al
trei-spre-decelea secol €răşi capul, şi termină prin a pune sub picidrele s6le realismul.
|
Dâcă dela theologiă şi filosofii vom trece la sciinţe, ne vom mărgini a constata, că gramatica, retorica, dialectica, aritmetica,

geometria, musica şi astronomia erai destul de bine cultivate; filologia însă era
şi limba latină,
formele clasice,
Matematicele

negligiată. Autorii greci nu se citiaii în original,
acâstă limbă a sciinţei, era atât de depărtată de
în cât i se deduse numele de latinitatea basă.
fură mai bine tractate, decât filosofia, şi acesta

pote din causă, că sciinţele essacte se potriviaii mai bine, decât
limbele şi sciinţele naturale, cu aspiraţiunile evului mediii, câtre
supra-natural şi metafisică. Fiind că matematicele eraii la Arabii
din Spania în florea lor, învățații din Occident mergeaii de le studiaii în sc6lele lor. Acolo dobândi Gerbert multele sâle cunoscinţe

matematice. Acest Gerbert; deveni mai târdiii Papă, sub numele de

Sylvestru II. Lui însă, şi nu Arabilor, se datoresce vulgarisaţiunea

FILOSOPIA S0OLASTICA

|

5i

sistemului nostru de numeraţiune. EI este cel d'ântsiit matematic,
care întrebuinţă cifrele, nu numai cu valdrea lor absolută, der şi
cu val6rea lor relativă a locului ce ocup; el pâte prin urmare fi
considerat, ca fundatorul sistemului gecimal, care constitue basa
numeraţiunei nstre. Campano de Novara şi benedictinul anglez
Athelard traduseră în al doui-spre-gecelea secol, din limba arabă, Elementele lui Buclide. Se sciă, că Euclide era un

celebru

geometru grec din sc6la Alessandriei (320 ani înainte de Isus Chr,)
şi că el redigiase sub numele de Elemente o encyclopediă a sciinţe-

lor matematice,

a câreia parte geometrică servesce şi astăzi încă

de basă Id studiul ei;

ceea ce însă nu se cunâsce de toți, este, că

numai prin Arabi, scrierile acestui învăţat veniră a înbogăţi sciinţa mediului ev. Alphons X, Astronomul, regele Castiliei, făcu prin
Arabi table astronomice, cunoscute sub numele de Zable Alpkonsiane. Im fine, îutre producţiunile matematice ale evului megiii,
trebue să mai citâm încă o Aritmetică în dece cârţi, scrisă de Jo-

danius Nemoratus, şi o mică carte de astronomiă de Jean Sa-

crobusto, întrebuințată, în sc6le pînă în a] şese-spre-decelea secol,

şi care fu retipărită încă o dată la anul 1531 cu o prefaţă de MeJanchton.
Sciinţele naturale, intrând mai special în sfera Nominalismului,
fură proscrise împreună cu acesta din urmă, pînă pe la finele evului megiii. S'ar părea că pe atunci lumea n'ar fi avut ochi, spre
a observa natura. Lucrurile cele mai absurde se studiati cu asigurarea cea mai absolută. Un singur om se rădică, prin cunoscinţele
scle în sciinţele fisice şi naturale, mai pre sus de timpul sei, şi acesta fu franciscanul anglez Roger Bacon d'Ilchester (1214—
1294). El descoperi, d6că nu theoria, cel puţin principalele proprietâţi ale telescopului, Se pare a fi cunoscut asemenea şi 6rba de

puşcă. Vederile sele clare şi juste asupra naturei, făcură dintr'en-

sal pre demnul precursor al lui Francois Bacon, despre care vom
avea ocasiunea a vorbi mai târgiii.
Aceea ce s'a dis despre starea sciinţelor în evul medii, nu ne
pote forma o opiniune destul de mulţumitâre despre dânsele. Cu
t6te acestea, dâcă vom considera că imprimeria nu essista pe acel
timp, şi că mediile de comunicaţiune erai forte dificile, vom recun6sce lesne, că evul medii merită a se vorbi de dânsul cu mat
multe cousideraţiune, după cât se face în general. Evul megiii a
săpat fondamentele şi a zidit petrele unghiulare ale civilisațiunei
acare Acestă lucrare de preparaţiune însă, dâcă maii dat râde
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imediat, a fost cu atâta mai utilă viitorului. Cu tâte acestea, evul
megiii nu este cu totul lipsit de creaţiuni ; el ne pâte presenta opere, d'inaintea cârora trebue să ne oprim cu mirare şi admiraţiune. Latinitatea basă a creat cânturile nemuritâre, ca Diesirae
şi Media vita , etc. dintre cari, un singur hymn, ecuivaleză cu
tote imitaţiunile lui Horace și ale altor poeţi mai nout. Bpopea
germană Niebelungenlied, este una din producţiunile cele mai
remarcabile ale geniului literar. Der cea mai frumâsă fldre de la
cor6na evului megiii, este arhitectura gothică , cea ma! sublimă
creaţiune artistică. Cu ce s'ar putea compara domul Coloniei şi
cathedrala Strasburgului ? — „Ce impresiune neaşteptâtă , dice
Găthe, fu acea care produse asupră-mi cathedrala din Strasburg.
0 mare emoţiune, pe care nu puteam să mi-o esplic, de 6re ce ea

era produsă prin armonia a mii de amărunte, cuprinse sufletul mei.
Mam întors de multe ori înaintea acestui monument, spre a continua să mă bucur de nisce sensaţiuni aprâpe ceresci, şi să admir
în acestă operă giganticul spirit al fraţilor mei mai bătrâni. «

CAP. VII
REPLESSIUNI ASUPRA FILOSOFIEI SCOLASTICE
Mai "nainte de a trece la Renascere, care a preparat reformele
timpurilor mai noui, să ne oprim un moment asupra caracterului

acestei prime epoce a civilisaţiunei chrestine şi să facem reflessiune n6stre, asupra principiului care o va face să intre într'o nouă
asă,
Cum s'a gis mat sus, caracterul propriii al scolasticel, este subordinarea sciinței la theologiă, şi a acesteia, la biserică. Evul mediii este geniul bisericei catolice, dominând, regulând şi penetrâuă

societatea întregă. Mari şi mici, învăţaţi şi ignoranţi, toţi se curbaii
înaintea autoritâţii suverane a bisericei, şi nu voiaii să credă, să
cugete şi să lucreze, decât în limitele ce ea Je determina.

Este adevărat că se ivia, ici şi colo, câte o sectă, care refusa a

se pleca

înaintea Romei;

însă numerul membrilor et fiind într'o

proporțiune pr€ mică, acesta nu sehimba faţa lucrurilor.

"Pe cât timp, cercul tras de scolastică împrejurul religivnei $.

REFLESSIUNĂ

ASUPRA INFLUINTEĂ SCOLASTICE

sciințelor, satisfăcea necesităţile spiritului,
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nu vom essamina dâcă

el era un bine , sâii un râii; noi îasă înţelegem cu toţii astăzi, că
cu progresul sciinţei , acel cerc drmu să deviă din ce în ce mai
strâmt, şi că el trebuia s6ii să se lărgâscă gradat, scii să se rupă,
Acesta se şi întămplă. Timpurile renascerii începură a cere , în
numele sciinţei, o lărgire a cercului. Scolastica recunoscu, în câteva puncte, erorile sâle ; îndosla intrâ în spirite; discuţiunile îucepură, nu numai asupra faptelor de o ordină sciinţifică, der şi a-

supra veritâţilor religiose, şi cea W'ântsiii crisă aduse o reformă ,
care w'avea la început altă ţintă, decât a lărgi cercul de fer al evului medii. Miscarea însă nu se opri aci : Spirite curagi6se şi temeraril nu se sfiiră de a ataca şi de a tări prin noroiil veritâţile
cele mai sacre ale religiunei chrestine şi de a basa pe natură şi rațiune o filosofiă îndrăsn6ţă , care lepăda tot ce părea neînțeles şi
supranatural în religiune.. Acâsta însă, nu este, după cum se vede,

de cât o nouă scolastică, tot atât de strâmtă și tot atât de exclusi-

vă, ca şi cea Wântâiii ; der mult mai pericul6să, decât acea. Prima

lepăda tot ce pu era basat pe religiune, însă cu acesta chiar ţinea
sus morala poporului incult; cea din urmă, lepădând tot ce nu

este hasat pe natură şi pe rațiune, expune morala acelui popor ,

care n'a ajuns încă a raţiona şi a raţiona drept. — Şi sub despo-

tismul acestei scolastice moderne, care numeră între luptătorii sei

mai mulţi pedagogi, altfel destul de eminenţi, se cresce astăzi o
mare parte din junimea ţerilor celor nai civilisate din Europa. Să
sperâm însă, că ea nu va întărdia de a dispare, ca şi cea d'ântâiă.

y
EPOCA

Il.

-- RENASCEREA

CAP.

VIII

RENASCEREA

IN

$ —

|
ITALIA

1 GENERALITATI
,

Am vădut care a fost câmpul studiilor în evul medii, şi cari erai caracterele acestei epoce din istoria nâstră. Vom asista de aci
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înainte la o nouă fasă a desvoltârii societâţilor chrestine. Lingă
învăţătura, basată pe bibliă, ce se da de biserică, vor veni să-şi iea
locul studiile clasice, cari vor fini, prin a copleşi totul. Acesta fu
timpul de gloriă pentru litere şi arte, însă tot d'o dată şi timpol
de decadenţă pentru credinţă şi moravuri.

$ 2 -— Dante
- Cel V'ântâiii pionariii al timpurilor moderne şi al studiilor clasice
în Italia fu Dante, născut la Florenţa în 27 Mai 1265. Ei
studiase câţi-va clasici romani, mai ales pe Horace şi pe Virgiliă,
şi aceşti autori essercitară o mare influință asupra geniului seii literar. Virgiliii, îatre alţii, fu conductoral săi în composiţiunea Infernubă şi Purgatorieluă seii. Studiile clasice însă, cari erai pe
atunci abandonate, se găsiră din noii recomandate prin acestă Divină Comediă , care avu însemnătatea sa, şi din alt punct de vedere. Dante scrise acstă poemă în limba italiană, o limbă în care
pînă atunci, nu se făcuseră de cât nisce încercâri literare la curtea siciliană a Hohenstaufenilor, sub Francisc I-a.

In Divina Co-

mediă, Dante dădu Italiei o limbă naţională. Mai tărgiii , el scrise
0 operă, în care expunea principiile cari Puii condus li formațiunea
limbei italiane. El separa, cu totul limba, italiană de cea latină ; şi
pre când cea d'ântâiă devenia o limbă a naţiunei, el făcea din cea
de a doua o limbă pentru se6lă. Clasicii însă trebuiati să servâscă

pe viitor numai la studiul limbei latine.

$ 3 —

Boccace

Boccace, acest învăţat Florentin, care s'a născut în anul 1313,

făcu pentru prosa italiană, acea ce Dante făcuse pentru Poesiă

—

Decameron, opera sa principală, numeră preste una sută ediţiuni.
Stylul lui Boccace este bogat în armoniă şi graciă, însă
adesea şi

în licenţă. EI se căia la bătrâneţe de retăcirile juneţei sele şi conjura pe părinţi, de a nu pune în mânile copiilor lor acestă
opeTă a sa.
Boccace lărgi câmpul stuâiilor stle clasice, făcând colecţiu
ni de
autorii vechi , şi puind să i se scâţă copie dupe acei ce
nu-i putea
avea, — FI scrise asemenea și o genealogiăa Deilor. —
FI învă-
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ţi încă şi limba helenă, spre a putea studia clasicii greci, ce nu
erati încă cunoscuţi, de cât din nisce traducţiuni vechi. -

$ 4. — PETRARCA
Petrarca (1304—1374), fiul unui notar florentin , se născu şi
trăi tu exil. EL studiă gramatica, dialectica şi retorica la Carpentras, aprâpe de Avignon, unde resida pe atunci Curtea papală. El
fu trămis apoi de tatăl sei, spre a studia Dreptul,

la Montpellier,

şi mai în urmă la Bolonia, "1osă, în loc dea învăţa Dreptul, Petrarca studiâ pe Ciceron şi pe Virgiliă, ceea ce întristâ forte mult pe

tatăl seii. Reîntors la Avignon el îmbrăţişiă cariera preuţâscă.
Petrarca nu întârdiâ de a se distinge prin poesiele s6le italiane
şi latine. Universitatea din Paris şi Senatul roman, i oferiră în aceeaşi di corâna Poetului celebru.
$ 5. —

Ari înveamiină

Autorii clasici, pe cari Dante,

Boccace şi Petrarca i desgropa-"

seră din pulberea bibliotecelor părăsite, aduseră în curând disereditarea şi părăsirea limbei italiane, pe care acesti trei Omeni de
genii o formaseră din limbele lor. Trecu mai mult de un secol,
pînă ce să se mai vegă o :operă italiană, de 6re-care valdre. Sub
Laurent de Medicis care domni cu un secol în urma morţii lui Petrarca, părinţii şi învățătorii opriaii pe copiii şi elevii lor de a ceti
opere scrise în limba vulgară. Studiile clasice absorbeaii totul.
Qamenii mai însemnați, cari după Dante, Boceace şi Petrarca,
contribuiră mai mult la înflorirea studiilor clasice, fură :

Jean Malpaglimo, (1353 —1420), discipulul lui Petrarca,
care fu însărcinat în anul 1412 de a ceti şi dea explică îiîn biserică Divina Comediă a lui Dante;
Emanuil Chrysoloras, cel W'ântâiii Grec de nascere, care profesâ în Italia pe la anul 1396. E! fu trămis mai în urmă de papa

Ioan XXIII la sinodul din Constanţa, unde şi muri;
Cosma, Laurent şi papa Nicolae V de Medicis, contribuiră
puternic la înflorirea studiilor clasice, adunând manuscripte şi fundând biblioteca şi academia platoniank din Florenţa;
Prancise Philelphe, filolog învăţat, care se născu la anul 1398,

+7

profesâ iu diverse urbe ale Italiei şi traduse
în latinesce mat multe
opere de ale lui Aristotel, Xenotonte şi Plutarh;
|
Paggius Bracciolini, filolog destins (138
0— 1453), aduse literaturei un mare servicii, descoperind
o mulţime de manuscripte vechi;
Laurent Valla (1415—1465), latini
st celebru, traduse pe
Herodot şi pe Thucydid. EI fu cel d'ântâ
iii care aplică studiile clasice la explicaţiunea noului testament ;
Angel Politien (1454— 1494), a fost
un filosof în (6tă întinderea cuvântului. Compatrioţii sei îl
comparaii cu Ciceron;
Joan Pic de la Mirandole (1463—14
94), copil celebru, filo!og, istoric, orator, poet, filosof şi
theolog, pare a fi fost minunea
seculului seă. In etate numai de dece
şi oratorul cel mai destins al Italiej ant, el trecea deja ca poetul
. Acest învăţat de şi recunoscea
val6rea studiilor clasice, însă scia
tot d'o dată, mai bine ca orj şi
cine, să apreţieze înţelepciunea
timpurilor trecute. In aniy din
urmă aj vieţei sâle, Pic de la Mira
ndol
juneţei sle şi se consacrâ studielor e arse poesicle uşurele ale
seri6se, şi unei vieţe sânte;
Leon X (1475—1521), fiul lui
Laurent de Meâicis şi elevul
lui Angel Politien, era un om forte
învăţ
at şi dotat cu o dulceţă şi
-0 afabilitate remarcabile. Ca
om liberal, în tot înţelesul
cuvântului, el favorisâ din tote puterile
sdle
Roma locul de întâlnire al învăţaţilo sciinţele şi artele şi făcu din
r şi al artistilor.
$ 6. —

VicroRrn pe FELTRE -

4,

In megilocul acestei mare mişcâri,
produse prin du clasice,
întâlnim un om ocolit de o glor
iă meritată, întâlnim pe Pene
lonul
italian, pe Victorin de Feltre,
cu care vom şi îucheia ochirea n6stră asupra Italiei.
Victorin se născu la anul 137
8, în micul oraşiii de Feltre,
tuat la p6lele Alpilor. Născut
din părinți sermani, el nu putu sibândi decât; o cultură elementa
ră. In etate de două-geci ani, doduse la Padua, unde, dând
el se
lecţiuni de lectură şi de scri
ere la câţiva copii, ce i se confiaseră, îşi
pute
Avendu-şi astfel asigurată essi a, câştiga pâinea de tâte gilele.
stenţa, Victorin se puse în rapo
celebrul Ioan de Raveune, discipol
rt
ul lui Petrarca şi cu alţi prof cu
sori destinşi, şi făcu, sub dire
ecţiunea lor, studii regulate, încâ
t după
câţi-va ani, el putu obţine lice
nţele academice,

—.—

i
| -
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După întârcerea sa din Veneţia, unde se dusese pentru cât-va
timp spre a învăţa limba helenă, el fu numit profesor de filosofiă
şi de retorică la universitatea din Padua ; însă, neputându-şi disciplina elevii, după cum doria, îşi dete demisiunea şi se duse la
Veneţia, unde fundă un institut de educaţiune. După cât-va timp,
prinţul de Mantua,

Ioan-Francisc Gonzagne,

cârvia. fusese reco-

mandat, îl chiămâ la Curtea sa, spre a-i face educaţiunea copiilor

sei. Victorin primi, însă cu ferma resoluțiune, de a se retrage îndată ce ar întâlni obstacule seri6se în împlinirea planurilor sele

de educaţiune,.
”
Victorin, înainte de a procede la reforme, începu prin a studia
terenul ; insă îndată ce se orientâ, congediâ pe servitorii periculoşi

şi neutili, suprimâ pompa ce domnia preste tot, reformă masa, şi,
fâră a-i consulta, supuse pe tinerii prinți la ocupaţiuni regulate.

Prinţul Gonzague avu înţelepciunea de a aproba tâte disposiţiunile luate de dânsul,
Cei doui fii mai mari ai priuţului, Ladovig şi Carol aveati

!

o turnură fOrte neplăcută.

Cel d'ântţiii era gros,

gras, greoiii şi

forte mâncăcios ; cel de al douilea, mare, osos, slab şi forte stângacii în mişcârile sdle. Victorin combătu aceste mari defecte naturale, şi, printr'o mare frugalitate şi diverse esserciţii corporale,
variate şi numerâse, reuşi a le suprima, înlocuindu-le cu o-'taliă
sveltă şi flessibilă, astfel în cât cu tot dreptul i putea numi mai
târgiii : Hector şi Achile.
Esserciţiile corporale , la cari Victorin supunea pe junii prinți,

eraii mai ales înotarea, călăria, cursa, scrima,

etc. Afară de a-

cestea, el i mai deprindea de a suporta frigul şi căldura, şi de a se
mulţumi cu haine uşicre; „câci trebue să vă obicinuiţi,& le gicea
el adesea, „cu intemperiile aerului şi cu tâte incomoditâţile vieţii,
de 6re ce nu sciți în ce posiţiuni vă veţi putea găsi o dată.«
Nutrimentul ce le da era simplu, solid şi îutăritor; vinul şi verce digestiv eraii proscrise dela mesa lor. De dre ce Victorin se supunea la acelaş regim cu elevii sei, acestia i urmaii essemplul fâră

a murmura,

Însă
sice ale
sei ; el
morale
plăcere

|

Victorin nu se mulţumia de a cultiva numai facultâţile fijunilor prinți şi ale altor elevi pe cari i întrunise în jurul
avea aceleaşi îngrijiri şi pentru desvoltarea facultăţilor lor
şi intelectuale. Şi aceste îngrijiri, el le împărţia cu aceeaşi
şi solicitudine, nu numai celor mari, der şi celor mai mici,

58

EDUOATIUNEA SUB INELUINTA CHRISTIANISMOLUL

: RENASCBREA

ceea ce ne dovedesce că el era dotat cn cualitâţile unul adevărat
amic al copiilor, unui adevărat pedagog.
Victorin se silia din t6te puterile spre a-şi face tuvăţătura agreabilă, cu singurul scop de a preveni desgustul şi descuragiarea
elevilor. El credea, că plăcerea studiului face pe copil să-şi uite
ostenelele ce-şi dă cu acest studii. La studiul lecturei, spre essemplu, el se servia. după recomandaţiunea lut Chintilian, cu litere mobile, dessemnate cu culori pe nisce tăblițe mici ; el le areta

elevilor şi-i deprindea să le cun6scă; apoi se amusa cu dânşii făcând cu ele diferite combinaţiuni şi formând diverse vorbe. Caracterul învăţătarei ini Victorin n'avea nimic de comun cu procedrile confraţilor sei contimpurani, ceea ce i asigură o consideraţiune bine-meritată. — Următrele vorbe a le învățatului Michel
Montaigne, scrise în contra scâlelor de atunci, ne pâte da o ideă
essactă de efectul mulţumitor ce a-trebuit să producă methodele
lui Victorin : „Veniţi părinţi şi couductori ai poporului, exclamă
Montaigne, „veniţi şi priviţi cum se instruesc copiii vostri în se6le.
Uitaţi-vă în untru şi nu veţi vedea, decât învăţători vineţi de mâniă, cari nu mai sunt stăpâni pe sine; uttaţi-vă to untru şi nu veţi
audi decât suspinele fâră sfârşit ale copiilor, bătuţi fâră milă de
învățătorul lor, — Ore, acesta este mediul, prin eare se speră a se
inspira gustul studiului junei nâstre generaţiuni? — Ore, nu s'ar
putea eu conduce altfel, decât numai cu mâna armată de 0 vârgă?...

Aceste procedâri, cari sunt cu totul neumane, nu mai ai raţiunea
de a continua, ete.2
Victorin se distingea încă, şi prin îngrijirea particulară
ce-şi da,
de a studia caracterul elevilor sei şi de a pătrunde tâtă individualitatea lor; şi acâsta, nu numai spre a avea o busolă,
care să-l

conducă în alegerea penalitâţilor şi recumpenselor, der încă
spre a
găsi şi un sprijin, care să-l ajute în determinarea, viitorelor
vocaţiuni ale elevilor sei. El avea cea mai mare temere,
de a

„cela asupra acestui ultim punct, câci el scia că fericirea nu se înşi- nenorocirea multor 6meni, depinde dela alegerea, bună scii
rea, a ocațiunei lor.
„In educaţiune, Victorin unia essemplul cu preceptul
; el
şi educa prin presinţa şi pers6na sa. Methoda sa de învăţătură,învăţa
era
învestită cu acelaş caracter, adică ea era o comunicațiune
dreptă
a personalităţii sele. EI învăţa fâră genă şi fâră
afectaţiune ; şi
fiind că era pătruns de amorul misiunei scle, el găsia
tot d'a una
modul de comunicaţiune cel mat înlesnicios, ca învăţăturile
sie să
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pătrundă pină în anima elevilor sei. Acest zel, acâstă amâre pentru ocupaţiunile sâle, îl făcea, ca, cu t6tă sciinţa sa cea mare, să
na între nică o dată în clasă mai 'nainte de a-şi fi preparat bine

lecţiunile; atunci însă el făcea prelegerile sele, fâră a lua în ajutorul seă, nici cârţi, nici caiete, nici notițe. Acâstă procedare el

o recomanda tutulor junilor, cari doriaii să se devoteze învăţământului. In lecţiunile s€le, Victorin nu se mulţumia de a fi înţeles, numai de elevii sei cei mai capabili; el stâruia din contra, ca să-l
îuțelegă toţi, şi chiar cei maj slabi. In acelaş timp el corigia orce pronunciă urâtă şi combătea cu energiă tot accentul comun,
râii şi strigător ; după idea sa, era o mare nenorocire că se găsiaii

atâtea persne, chiar între învăţaţi, a cârora vorbire era desagreabilă şi chiar repusantă.

Victorin iubia forte mult ca elevii sei să-i ccră desluşiri asupra
lecţiunilor ce nu înţelegeaii

bine,

şi să-i arste îndoielele lor în-

tâmplătre, asupra explicaţiunilor ce el le făcea. El essamina cu
îngrijire t6te lucrârile lor şi le corecta cu atenţiune ; apoi le distribuia laudă stii blam după merit, însă cu cea mai mare dreptate.
EI nu încuragia, dâr nici nu blama încercârile poetice, atunci f6rte la modă,

Victorin reclama cea mai mare atenţiune la Jecţiunile s6le şi remarca distracţiunea la singura ţinută a elevilor sei ; cu tâte acesiea, el nu negligia nici o dată de a pune pe elevi să repeţâscă acea ce ei învăţaseră, să le resume sistematiceşte şi să lege tot d'auna necunoscutul de cunoscut. El iubia fârte mnlt, după ce făcea
explicaţiunile cuvenite, şi după ce acestea eraii bine înţelese de-elevii sei, să-i puie să înveţe şi pe din afară, bucâţi alese din serierile poeţilor, filosofilor şi oratorilor celor mai însemnați, şi mai ales din Virgiliii, Ciceron, Horace şi alţii.
Cu acest zel şi cu acest devotament, Victorin făcea progrese fr-

te însemnate cu elevii sei. Reputaţiunea sa bine-meritată nu întărdiă de a se întinde preste t6tă Italia. Papa Eugeniii IV îl stima
aşia de mult, în cât, prin escepţiune, el permise canonicului Iacob
de Cassanio

de

a intra în Institutul laic, ce Victorin fundase în

Mantua. „Du-te, fiul meii€, i dise papa ; „am deplină încredere în
acest om drept şi pios, care Onoreză de o potrivă şi sciinţa şi religia.*
Victorin muri la anul 1446 în etate de şâsse deci şi şâse ani.

60

EDOCATIUNEA

SUB

INFLUINTA

CRRISTIANISMULUI

: RENASCERFA

CAP. IX
GERMANIA ŞI ŢERILE DE JOS
ŞI

— JEROMITII

Mai "nainte ca vaşterea literature! în Italia să-şi fi întins influinţa asupra Germaniei, G6rard Groot, numit Gerhard Magnus, născut la Deventer în Holanda în anul 1340, fundâ congregaţiunea

Fraţilor vieţe comune,
goriani, după numele

numiţi de ordinar Jeromţi sti Gri-

St. Ieronim şi St. Grigoriii, patronii comu-

nitâţii. Acestă congregaţiune, a câreia primă casă se deschise pe la

anul 1384 la Deventer, se întinse, puţin câte puţin, preste Țerile
de jos şi nordul Germaniei, încât la anul 1430, ea număra patru
deci şi cinci mănăstiri.
Ocupaţiunea principală a Jeromiţilor era instrucţiunea poporului, na însă în sensul ce i se dă astăzi, ci într'o proporţiune măsurată cu slabele megilâce ale acestor timpi depărtaţi. Sc6la popu-

lară propriii gisă nu-şi luâ nasterea, de cât de o dată cu reforma,
Instrucţiunea ce se da de Jeromiţi era curat religi6să. Ea cuprindea, înainte de tote, studiul Bibliei, tradusă în limba vulgară , şi ca obiecte aussiliare, lectura şi scrierea.

„Basa studiilor

tele şi oglinda vieţei tâle, scria Gerard Groot, trebue să fiă,
mai
ântâiii de tote, Evangeliat, de 6re ce ea cuprinde viţa
lui Isus
Christ ; apoi epistolele St. Paul, faptele Apostolilor, vieţele
şi învăţăturele sânilor Pârinţi, etc. Nu da timpul teă,
nici geometriei,
nici aritmeticel , nici retoricei , nici dialecticei , nici
gramaticei,

nică poesiei nici jurisprudinţei, nici astrologiei. Aceste
lucruri nu
„Sunt de nici un folos pentru pietate. Printre sciinţele
profane, acelea cari se ocup cu morala, sunt mai puţin de temut.
Tot ce nu
ne pote face mai buni, sâii nu ne pote deţurna de
la râii, ne este
vătămător. Cu scop de a sonda secretele naturei, nu
trebue să citim
nici cârţile păgâne, nici sânta Scriptură, «
Oamenii cari, după Gerard Groot, contribuiră
mai mulţ a întări
şi a întinde acestă comunitate, fură Florentin
Radwin, succeso-

rul lui Gerard, apoiii Gerald Zerbolt, sti Gerard
de Ziitphen,
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şi mal cu deosebire Thoma A'Kempis, s6i Thoma de Kempen,
Acesta din urmă, care fu discipolul In Radwiin , se născu la anul
1380 şi intră, în "etate de două deci ani, în mănăstirea Mont-SaintAgn6s, de lîngă Zwoll, unde petrecu septedeci şi unu ani. Thoma,
care fu un model de pietate, muri la anul 1472, în etate de nouă
deci şi doui ani. El lăsâ în urmă-i biografiile celor doui Gerardi,
"a lui Radvin şi ale mai multor alţi Jeromiţi. EI scrise asemenea
mai multe cârţi religiose şi între altele celebra Imitaţiune a luă
Isus Christ, o operă care fu tradusă în diverse limbi, şi care numerâ în curând apr6pe două mii ediţiuui diferite.
Nu este lucru uşior de a areta diversele modificaţiuni ce aii primit, după locuri, după circumstanţe şi după individualitâţile directorilor, sc6lele fraţilor vieţei comune ; însă un fapt este constatat,

că ele manţinură ferm basa chrestină ce le-o dedese Gerard Groot,
astiel că când renascerea pătrunse şi în Germania, ea întâmpinând
un

element chrestin puternic, fu silită a lua un caracter religios,

a reţine sciinţa sub imperiul ideilor chrestine şi a se mulţumi cu
introducerea unei simple reforme : Spre a învedera acestea, vom
face un studiii repede al 6menilor , cari s'al destins mai mult în
netstă epocă, începând cu

$ 2 —

Ioan pe Wasser

Ioan de Wessel se născn în Groningue în anul 1420, şi începu
studiile sele în scâla Jeromiţilor de lângă Zoll, în Holanda. El

studiâ apoili în Colonia şi plecâ câtre anul 1452 pentru Paris, unde făcu

cunoscinţă cu Francisc de Bovâre, care deveni mai tărdiii

papă, sub numele de Sixtii 1V. La anul 1470, el se duse în Italia, urmâ la Florenţa se6la platoniană şi obţiuu la Roma, dela papa "Sixtă IV, ca o graciă particulară, o bibliă heleno- hebraică, In-

torcâodu-se în anul 1473 la Paris, el făcu acolo cunoscinţa lui
Reuchlin şi a compatriotului sei Agricola, asupra câruia essercită
o ivfluinţă destul de însemnată. In fine Wessel se îutorse în patrid:
sa şi-'şi fini dilele la 4 Octombre anul 1489, în aceaşi mănăstire,
unde-"şi începuse studiile. Compatrioţii sei, pentru marea influință
sciinţifică şi theologică, ce essercitase, atât asupra sc6lelor lor, cât

şi asupra celor din Germania, i deteră supranurnele de lumina lumei, — lux mundi —.
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AGRICOLA

Agricola se născu la Baflo, lângă Groningue, în anul 1443. Nu
se sciă, unde 'şi-a făcut primele sele studii ; dâr este sigur, că el
peirecu câţi-va ani la universitatea din Louvain, ântâiii ca student,
şi apoi ca profesor. El se duse mai tărgiii la Paris, unde studis sub
loan de Wessel. La 1476, el merse în Italia la Ferara, unde se legă cu Guarino. In fine, el se întârse în patria sa şi merse în anul
1482, după invitaţiunea lui Dalberg, Episcopul de Worms, a se
fixa în Heidelberg. Erasm dice de Agricola, că el întrecea în cultură şi în sciinţă, țot ce se găsia pe atunci dincâce de Alpi; că el
vorbia limba latină şi cea helenă, ca şi limba sa maternă ; că el

sondase tote misterele filosofiei şi că cunoscea fundamental musica. La finele vieţei sele, el se puse cu î6tă stăruința de a mai învăţa şi limba hebraică,
Agricola fu marele pionarii al studiilor filologice — clasice în
Germania.

Sub

raportul

theologic

şi religios, el era asupra tutu-

lor punctelor în deplin acord cu vechiul stă învăţător şi amic

Wessel.
Spre a caracterisa şi mai bine pe Agricola, vom reproduce aci

câte-va

rânduri

din

două epistole ale scle, adresate amicului seii

Barbirianus. — Invitat de acesta din urmă ca să mârgă la Anvers,
spre a dirige o sc6lă şi a ţine cursuri publice, el i respunse între

altele :
„Imi dice să primesc a dirigia o sc6lă ; acâsta
ar fi o afacere
pre dificilă pentru mine. 0 sc6lă semănă cu 0 închisâre
: aci se

văd lovituri şi se aud plânsete și gemete fâră sfârşit.
Decă un lucru are pentru mine un nume contradictorii, acesta
este de sigur
„Sc0la. Grecii aii numit'o skoleson, adică recreaţiune
, şi Latinii,
ludus litterarius, adică joc literal ; îusă nimic
nu este în lume maj
depărtat de recreaţiune şi de joc , ca sc6la.
Aristofane a numit”o
frontiserion » adică loc de grije, şi acesta este
numirea, ce-i convine maj bine.*
|

Şi mai la vale :

„Ax trebui să dirigez o scâlă, îmi dici tu ?
Dâr unde

mi-ar remănea atunci “timp spre a studia, şi repaus
spre a medita ? Când
aş mai putea scri sii prepara vre un curs
public ? Elevii mi-ar lua
cea mai frumâsă parte a timpului. mei şi nVar
pune într'o astfel
+
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P

.

de agitaţiuue, încât ar trebui să întrebuințez orele mele de recrea-

ţiune spre a respira şi spre a-mi redobândi caimui. *

,

„Tu cregi, că primind acestă sârcină,, aş putea duce o vi6ță
mai linistită. Te înceli însă şi aci; țâci decă ei mi-aş domoli a6țiunea , colegii mei ar face asemenea şi, pâte şi mai răi; câci ei

- ar arunca lenea lor în propriul mei :compt. *
Intra

doua

|

epistolă , Agricola i dâ diferite consilii interesante

asupra modului de a studia :
„i
„Te consiliez de a studia filosofia , adică sciinţa acea, care ne
înv6ţă de a judeca drept şi de a na exprima cu essactiiate cugetările nâstre.“
„Filosofia se divide în filosofia morală şi în filosofia naturală, —
Prima

nu

trebue să fiă extrasă numâi din scrierile lui Aristotel,

“ale luiCiceron şi ale lui Seneca, dâr încă şi din faptele cuprinse în
Istoriă, şi mai cu scmă, din preceptele divine, aflate în Bibliă, cari
urmez să servescă de regulă vieţei nstre. Or-ce alt mod de studiii, care war avea în vedere ţinta vieţei, ar fi o lucrare sronată. — Filosofia naturei, nu este atât de necesariă, ca cea morală;

ea nu ss pâte considera de câţ ca un mediloc de cultură.“
„Amândout aceste ramuri ale filosofiei trebue să se studieze în
autorii antici; urmând astfel se va învăţa tot d'o dată şi arta de

a vorbi bine.“

|

„Te consiliez să traduci clasicii în liniba maternă, pe cât se pâte

de essact. In modul acesta te vei deprinde a găsi expresiunile latine necesarii, spre a reproduce aceea ce cugeţi în limba maternă. *
„Trebue mai ântâiu să meditezi bine în limba ta, ceea ce airoi
şi înainte de a căuta ornamentele

trebue să te deprindi a scri corect.“
„Acela care vrea, să studieze cu succes,

stylului,

:
trebue

să se essercite

la aceste îrei lucruri : a înţelege bine, a grava în memoria sa aceea ce a înţeles,

şi în fine, a produce

ceva şi din propriul sei

fond. &
„Este necesariă de a te essercita la composiţiune : tot ce ai fi
învăţat, remâne ca un lucru mort, dâcă nu te ai sili a produce şi
tu ceva. Cunoscinţele ce dobândim se pot considera ca o semânță
aruncată în pământ, spre a încolţi şi produce fructe.“
„Însă spre a produce, sunt două lucruri indispensabile : ântâii,
de a putea dispune după voie de noţiunile confiate memoriei n6stre,
şi al douilea, de a fi capabili ca să sc6tem ceva noii din aceea ce
ştim, «

4

să scrii în latinesce;

fă

!
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„Spre a inventa ceva, este fârte important de a avea idei
ge-

nerale, sub cari să se potă clasa, într'o ordine ore-car
e, t6tă pro-

Yisiunea cunoscinţelor n6stre. Apoi este de un mare ajutor,
de a

sei să analisâm şi să considerâm, sub tote fasele
sâle, un subiect
6re-care, astfel după cum am aretat cu de amărun
tul în cele şese

cârți ale operei mele : De mvenfione dialeetica. Acela care
Srii

bine aceste două lucruri, adică a clasa şi a analisa, ajunge
cilitatea elocuţiunii sofistilor greci, şi pâte, improvisând, la fasă vorbescă or-cât i-ar plăcea, asupra unui subiect dat.«
Terminând, Agricola adaugă : „Ce vei crede
tu 6re de

nebunia
mea? M'am decis a învăţia şi limba hebraică, ca
când IVaş avea
destul cu cele alte. Am de îuvățător un evrei convert
it, pe care
coreligionarii săi îl întrebuinţaii altă dată spre a
disputa cu chreş-

— tinii. Episcopul Dalberg,

spre a-mi face o plăcere,

Pa

luat acasă
$ la densul şi-l ţine pe cheltudia sa. Voiti face ce
voiii putea şi sper

> că voii reuşi.

|

Agricola tradase ceva mai terdii şi cartea Psalmilor.

In anul 1485, episcopul Dalberg făcu o călător
ie la Roma,

și

unde
îl însoţi şi Agricola. Acesta însă, după întOrcerea sa
la Heidelberg,
cădu bolnav şi muri în 28 Octombre, într'o etate de
patru-Qecă şi

doui ani,

p-.

$ 4 —

Auessanpnu HEGIus

„Alessandra Hâgius, născut la Heek în
Westphalia, la anul 1420
sâii 1433, profesă la Wessel, la Emmerich
şi în fine la Deventer,
unde

stătu Rector în timp de trei-deci ani. “EL
muri aci la anul
1498, într'o etate forte înaintată, Hegius
vedea adesea la Deventer pe amicii săi Wessel şi Agricola. El era
un mare admirator a]
studiilor clasice şi iubia cu deosebire limba
grecă. „Acela, dicea el,
care voesce a înțelege gramatica, retori
ca, matematicele, istoria
şi Sânta Scriptută, trebue neapărat să înveţe
limba helenă.
+ Din sc6la lui Hegius eşiră mai mulţi
6meni celebrii, între alții
Herman de Rusch şi Erasm, despre cari
vom vorhi maj la, vale,

$ 5 —

RunoLe pe Laxee

Rudolf de Lange se născu în anul 1439
la Miinster, în Vestpha-
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lia, El studiă la Deventer , profesă filosofia la Erfurth, făcu o călătorie în Italia şi pronunţă înaintea papei Sixtu LV un discurs latin
forte remarcat. După ce se întârse în patria sa, el se aşedă la
Minster, unde se consacră cu totul învăţământului.
|

_$ 6. — Henman pe Busca
Herman de Busch se născu în anul 1480, dintr”o familiă nobilă

din Westphalia. După consiliul lui Rudolf de Lange, €l fu trămis
să studieze la Deventer, la sc6la lui Hâgius. Văgându-l Agricola i
dise : „'Pu ai un cap poetic; vei deveni de sigur un poet.“
Busch făcu cursuri asupra autorilor clasici în mai multe oraşe
ale Germaniei. El muri la anul 1535, după ce îmbrăţişse religiunea reformată,

$ 7. — EnRasu
Brasm se născu la Rotterdam în 28 Octombre 1467, şi muri la
Bâle în 12 Iuliii 1536.
In etate de nouă ant, el intrâ în scâla celebrului Hâgius la De-

venter. Institutorul seii, Ioan Seinthem,

un Jeromit,

era atât de

mulţumit de dânsul, în cât într'o di îl sărută, dicându-i : 'Tu vei
ajunge trepta cea mai înaltă a sciinței, — Agricola, vădându-l în
etate de doui-spre-gece ani şi considerând frumsa sa scriere, forma capului sei şi ochii sei limpegi, i gise asemenea : Zu eris magnus, adică tu vei deveni mare! — Nu mult dupe aceea,

mumă-sa

murind

de ciumă, el părăsi Deventer în etate de irei-spre-dece

ani şi intrâ în casa fraţilor vieţei comune , la Bois-le-Duc, unde

petrecu trei ani. Invăţătorul sei Rumbold, care avea o mare afec-

iune pentru densul, ar fi voit bucuros să-l facă să între în comunitatea sa, însă nu-l putu decide. Cu tote acestea mai târgii, Brasm se înduplecâ şi intrâ, cu tâtă forma, într'o mănăstire de lîngă

Gonder ; însă chilia nu era pentru dânsul, şi de aceea el prinse o
ură neîmpăcată, atât pe călugări, cât şi pe mănăstiri, După trecerea mai multor ani, el fu deslegat de jurământul sei de papa
Juliii II. Pus în libertate, Erasm parcurse Francia, Angletera şi |talia și fini prin a veni să se fixeze la Bâle, unde muri în etate de

şese-deci şi nouă anl,

5

66

EDUCATIUNEA

SUB INPLUINTA

CHRISTIANISMULUĂ

: RENASCRREA

Scrierile lui Erasm probez o sciinţă imensă, şi o capacitate înaltă. EI era fârte versat în literatura clasică şi în cea religi0să;
e] cunoscea bine limba grecă şi scria cu o facilitate de admirat limba latină. Erasm edită şi traduse un mare număr de autori clasici ; el publică asemenea scrierile ma! multor părinți greci şi latin, între altele şi pe acelea ale St. Oypriau, ale St. Augustin şi
ale St. Ieronim. Însă lucrarea sa cea mai importantă fu o ediţiune
a noului testament, după textul original. Acestea sunt principalele
materiale cu cari Erasm dotâ literatura theologică şi clasică. In cât
privesce rolul ce el juc, acesta ne presintă două fase, sii două direcţiuni : una religi6să, şi alta profană, sei sciinţifică şi pedagogică,

|

Sub raportul religios, Erasm se însemuâ prin atacurile sâle vio-

linţă în contra mănăstirilor şi îu contra scolasticet lor degenerate
.

Vădendu-l astfel, ori şi cine era în drept să cregdă, că el nutria tendinţa premeditată de a reforma biserica; acesta însă era departe
de cugetul seii; câci dupe ce apăru Luther, şi după ce fu şi el a-

tras, de voe si de nevoe, în luptă, Erasm se aretâ timid şi
nede-

cis , şi fini, prin a fi respins, pentru duplicitatea, sa, de tâte partidele.
Decă însă Erasm era lipsit; de principii şi de fermitate în medilocul luptelor religi6se ale secolului seii, el essercită o influință cu

atât mai considerabilă pe câmpul studiilor. EI publicâ două opere
clasice, una pentru studiul limbej helene, şi alta pentru studiul

limbei latine, cari avură cel mai mare succes. Insă cel din urmă,
intitulat Colloguia, nu face de loc onâre tactului pedagogic al
au-

torului seii. Se găsesc aci atacuri violenţi în contra, călugărilo
r, în
contra mănăstirilor, în contra posturilor, etc., ca când
copiii ar fi

deja capabili de a se constitui judecători în materit religi6se.
Se
mai găsesc în Colloquia şi diferite frivolitâţi, proprii a
strica ânima şi imaginaţiunea. Paragraful intitulat Adolescentis et scorti
cuprinde un tabloii asupra voluptâţii forte periculos.
Astăzi, Colloquia ar fi imposibilă ; câci astăgi domnesce un sentiment
maj just

asupra cârţilor ce convin, să nu convin a
se pune în mâna copiilor. Cu t6te acestea şi pe acel timp, acestă
carte fini prin a fi
proscrisă : Sorbona o condamvâ, Franciai
opri introducerea în sc6lele

sâle, Spania o arse, iâr Roma o blestemâ, Chiar
protestanții i
declarară resbel. „Voiii oș:ri pe copiii mei, gise
Luther, de a ceti

Colloquia ; câci Erasm scriă aci multe lucrur
i şi necuviincidse. «
impit
Geniul

lui Erasm însă, strălucesce întro splendâre
mult maj puri

GERHANIA ŞI TERILE DE JOS

6?

În opera sa intitu'ată de Ratione studii, şi în dialogurile
sele, de
Pronunciatione et Cictronianus sive de Optimo discendi
ge-

Here.

-

Prima din aceste opere cuprinde consilii şi regule asupra modului de a studia.
Iu dialogul seii de pronunciatione, Erasm întinde orisontul

studiilor. Pină

aci,

tâtă sciinţa era cercuită în studiul literaturei

clasice stii profane, şi în acela al literature religi6se. Sciinţele naturale şi istorice nu essistaii încă. Erasm recomandă aci studiile dise 7eale, precum istoria, geografia, istoria naturală, agricultura

ete); însă le subordonză tot d?o dată studiului autorilor, şi nu le
reclamă, decât spre a putea fi mai bine înțeleşi acestia din urmă.
Dialogul intitulat, Ciceronianus sive de optimo discenăi generej, unde Erasm se rădicâ mult mai presus de secolul seii , este
probabil cea mai importantă din scrierile scle. EI combate aci
Cictromania, idealul educaţiunei de atunci la un mare număr de
învățați; arstă usul ce trebue cineva să facă de studiile clasice şi
prescriă modul

cum

trebue să-şi pună omul instrucţiunea sa , în

armoniă cu societatea în medilocul câreia ţrăesce.
„Aţă luat asupra-vă, dice el Ciceronianilor, o sarcină fârte dificilă ; câci, afarăde incorecţiunile limbei ce aii putut scăpa lui Ciceron, copiştii îusărcinaţi cu transcrierea operilor s6le, Ie aii semănat cu o mulţimede erori; şi apoi, nu tâte scrierile, atribuite
acestui autor, sunt authentice. Versurile sdle, traduse din helenâs-

ce, nu valorez nimic. Şi voi imitaţi tâte acestea, adică atât acea
ce

este bun şi authentic, cât şi cea ce este ră şi neauthentic! Pără
iudoidlă, imitaţiunea vâstră este cu totul superficială şi ea nu pote
face ondre învățătorului vostru. Imitaţiunea vâstră este o imitaţiune servilă, rece şi mârtă, fâră viţă, fâră mişcare şi fâră pasiune ;

ca este o maimuţeriă, în care nu se găsesce nici una din virtuțile

cari aii făcut gloria lui Ciceron, adică, nici inspiraţiunea, sa fericită, nici intileginta disposiţiune a subiectelor sâle, nici înţelepeiunea cu care el trateză fiă-care ohiect, nici marea sa experienţă de
6meni şi de afaceri, nici talentul seii în fine, care pasiona pe cei

ce-l ascultaii. — Ecă, cea ce ar trebui să imitaţi dela Ciceron ; în-

colo, identificaţi-vă,

ca şi dânsul, cu epoca în care trăiţi, spre a

putea apropria imitaţiunilor vâstre, limbagiul actualități. . .. .
Abandonaţi der imitaţiunea servilă a marelui orator roman ; citiţi
şi studiați pe autorii cei buni, fiă eipăgâni sii chreştini ; transfor-

maţi apoi în propria-vă cugetare ideile juste şi bune ce aţi găsit,
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încât acea ce veţi scri să deviă opera cugetârit v6stre, opera stylului vostru. Asemănaţi-vă cu albina care, culegând sucurile diverselor plante, le transformă în stomahul seii întrun produs noi,
de o aromă particulară, care nu semănă cu nici una din aromele
plantelor din care Va estras.«
Nam voit să fii pre laconic asupra ultimei opere a lui Brasm
;
am credut că, de 6re ce imitaţiunea superficială şi servilă a fost
şi
este o malaâiă a tutulor timpurilor, cugetârile lui Erasm desvolţa
te
asupra acestul obiect, ar putea servi, ca nisce lecţiuni fârte
utile,
pentru acei ce sunt obicinuiţi a cădea în acest păcat. Se imită
şi
se trauscriă în tote sferele; numărul acelora a câror cugetare
şi
judecată este naturală şi liberă , este fârte restrâns. Şi
cu tote acestea
avem datoriă, în interesul veritâţii, de a lucra din
tâte pu-

terile pentru emanciparea individualitâţii ce se găsesce în
fiă-care
om. Imitaţiunea este sclavia intileginţei, care degenereză
adesea
în afectaţiune şi în minciună. Imitaţiunea falsifică caracter
ul, precând libera desvoltare a individualitâţii , îl înalţă , îl desvoltă
, îl
fortifică şi îl nobilâză.

$ 3 —

Ioan Reucauin
l

loan Reuchlin , născut la Pforzheim, în marele ducat
deBaden,
la 28 Decembre anul 1455 » Şi mort la Stuttgard în
30 lunii, a-

nul 1522, se destinse de timpuriă prin progresele sele
în limbi şi

în musică. După ce stuâiâ limba helenă şi cea latină
la Bâle, mer-

se de
seze
talia,
anul

studiă dreptul la Orleans, şi Poitiers, după care veni
să profela Tubingen cu titlu de Doctor. Intr'o călătoriă ce
făcu în Iel începu la Roma cu evreul Abăias studiul limbei hebraic
e. In
1506, el publică opera sa Rudimenta linguae
hebrai
cae
,
care introduse limba, hebraică, necunoscută pină
atunci, în domeniul studiilor. Influinţa ce aceste studii essercitară
asupra interpretațiunei sântei Scripturi şi asupra sciinței theolog
ice a fost forte

mare. Din: nefericire,
Domenicanii intentară

papa

ele prorocară mari dispute între învăţaţi
.
lui Reuchlin un proces, care durâ pină
ce

Leon X îl suspendă prin tr'un mandatzem
Spre a susţine pe Reuchlin, se formâ în Germaniade supersedendo.
faimosul partid
al reuchiinistilo
r,

care publică în anul 1517

celebrele Epistolae
obscuroram virorum , dirigiate în mare
parte contra călugărilor,
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Acest resbel al reuchlinistilor contra domenicanilor contribui forte

mult la constituirea religiunei reformate.
$ 9. —

'Tnoma PLurrER

f

Thoma Plutter, născut în Valais la anul 1499 şi mort la Bâle
în anul 1582, fu un institutor fârte distins. El ne lăsă în autobiografia sa un tabloii interesant de visţa sc6lelor şi a studenţilor din
epoca sa. Schwarz şi Raumer

citâză în istoria lor pedagogică, a-

prâpe în extenso, acea ce el istorisesce despre viâţa, sa de student,
Ecă câte-va trăsuri împrumutate din acel tabloii :

„Sc6lele în acestă epocă erai rari şi rele. Cărţi imprimate nu
se găsiaii încă, şi de acea elevii trebuiaii să scriă, sub dictatul pro-

fesorilor, aceea ce urmaii să înveţe din autori. Methodele eraii detestabile, Elevii cei mai juni eraii puşi sub patronagiul celor mai
mari, cari eraii datori a-i învăţa primele elemente ale sciinţei. In
schimb, cei juni ave obligaţiunea de a îngriji pentru nutrimeutul
şi întreţinerea celor mari; însă toţi elevii aprpe, trăia din cavitatea publică. O asemenea, viâţă, după cum se înţelege, era expusă

Ja, diferite neajunsuri. Erna, studenţii dormiaii în sala clasei, şi
vera, sub stele; ei suferiaii prin urmare forte mult, de îrig, de necu-

răţeniă şi chiar de fome.“ Platter parcurse dela dece pină la opt
spre dece ani t6tă Germania, fâră însă să fi putut învăţa a ceti.
Ecă cum istorisesce Plater călătoria sa prin Alsacia : „Ajungând la Strasburg, găsirăm acolo un număr considerabil de studenţi, însă o fârte rea se6lă. Acesta ne făcu să ne decidem de a merge la

Schlestadt. Pe drum însă, întălnirăm un domn, care ne descuragiă,
spuindu-ne, că la Sehlestadt sunt o mulţime de studenţi săraci, şi
pr6 puţini 6meni bogaţi, Sociul meii se puse pe plâns şi cu lacrămile în ochi mă întrâbă, cam ce ar trebui să facem? Să mergem la
Schlestadt, i respunsei, câcă se găsesce acolo o bună sc6lă ; şi dâcă
un singur elev pote trăi, îţi promit că ne vom putea întreţine amândoui , câci nimene nu cundsce, mai bine decât mine, arta cerşetoritului, Am mers d6r şi am găsit o locuinţă la un orb ; apoi
ne am presentat la celebrul magistru Ioan Sapidus. După ce i-am

spus cine suntem, el ne dise : La voi în Elveţia sunt 6meni răi,

cari aii isgonit pe episcopul lor ș cu tote acestea vă voii opri şi nu

vă voili cere nimic, dâcă vă veţi purta bine ; în cas contrarii, vă
voiii goni ca pe nisce mişei şi vă voii lua pe de asupra şi hainele
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după spinare. Eii aveam atunci opt
spre dece ani şi nu sciam nimic. Ni s'a dat asr locuri printre cei
mai mici scolari, Când Sapidus voi să scriă numele nostru ,
Thomas Platterus şi Antonius
Venetus, el exclamă : Cum se pote ca
doui tică!oşi ca vol să pârte
nisce nume aşia de frum6se? Scâla
lut Sapidus fu cea d'ântsiii care mi se păru bine ţinută ; ea num
ăr câte o dată pînă la nouă
sute scolari.
Platter, spre a-şi putea întâmpina chelt
uelele, fu-silit, să înveţe
0 meseriă ; cu tâte acestea, el cont
inuâ şi studiile ssle şi încă cu
atâta succes, încât ajunse în fine
profesor ia universitatea din
Bâle. -i

————

CAP.
PRIVIRE

X

GENERALĂ

Am ajuns în fine cu istoria nâstră la a
doua fasăa civilisaţiunei
chrestine ; şi înainte de a merge mai depar
te, ne vom Opri un moment aci , spre a imita pe călătorul obos
it , care ajuns pe culmea
muntelui, ş&de jos spre a se odihni şi
aruncă privirile sle, atât asupra spaci
intea sa.

ului ce a percurs,

cât şi asupra aceluia ce-l are îna-

Primele secole ale bisericei, a fost
propagaţiune : civilisaţiunea bătrâ secole de preparaţiune şi de
nă a Helenilor şi a Romanilor,
amestecată cu sângele barbarilor,
intrase în scâla christianismului,
spre a face să i6să dintr'6nsa civil
isaţiunea chrestină, Scolastica ,
care domină evul mediit, fa resul
tatul acestei lungi lucrâri. Am
vădut că scolastica, în principiile
şi în elemenţele s6le, nu era,
de cât o organisaţiune theocratică
puternică, care absorbia şi domina totul, politică, sciințe şi arte.
Cadrul stii sciiuţific era fârte
restrâns : lîngă Teligiune , care
era
basa învăţământului, el cuprindea : gramatica, rhetorica,
dialectica, aritmetica, geometria,
musica şi astronomia.
Ă
Renascerea, despre care am
vorbit acum în urmă, este
0 epocă
de transiţiune : ea, pe de o part
e, dărâmă ; ir pe de alta, preg
ătesce şi lucreză materialul noi,
care trebue să servescă la rădi
carea edificiului modern. Luc
rar

ea sa de dărâmare consistă
, de a dis-
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cata, opera scolastică , de a o combate din tâte puterile şi de a o
discredita în mai multe puncte ale sle. Numai astfel renascerea a

putut înlătura o parte din obstaculeie, cari ţinea pe om sub dominaţiunea scolastică, şi mări considerabil orisontul studiilor şi ideilor stle,
:
Acestă mare operă a renascerei ne conduse, după cum se sciă, la
epoca modernă, al câreia eveniment mai remarcabil este reformafiunea. Acesta este punctul, unde am ajuns noi cu acâstă istoriă.

Un horisont noii se deschide acum înaintea n6stră. Am dis un horisont şi nu o lume nout; câci epoca modernă este continuaţiunea

- evului medii; cadrul s'a mărit în adever, der el este tot un cadru, şi chiar acelaş cadru : el a devenit mai mare, mai variat, mai
bogat ; el permite o libertate mal mare şi o desvoltare mal întinsă ;

der şi el are limitele sele : şi aci încă totul este supus, sâii, cel
puțin , vorbind legalmente, trebue să se supună chrestianis-

muluă. Am subliniat aceste ultime cuvinte, pentru că ele sunt ca-

racteristice

pentru

epoca

modernă.

Câmpul

sthdiilor

se lărgesc

considerabil în timpul acestei nouă peri6de ; nu numai ramurile învățămeântului se perfecţionez şi chiar se transform , precum spre
essemplu, musica; dâr ele se şi îmulţesc cu studii nouă. Sciinţele
naturale , al câror studiii va înlesni artelor şi industriei invenţiunile cele mai utile şi cele mai importante, intru în domeniul învăţământului. Insă câmpul studiilor face mai mult decât a se mări ; el
se popularis6ză. Sc6la primară, în sensul modern al cuvântului, se

fondâză, gracia ajutorului ce-i procură invenţiunea imprimerie.
Luther şi reformatorii pe de o parte, şi Jesniţii pe de alta, fac cele
mai mari silinţe, spre a respănăi, fiă-care din punctul sei de vedere, luminele Instrucțiunii.
|
- Acâstă epocă însă, despre ale câria lucrâri pedagogice vom avea.
multe de dis în cursul acestei istorii, a trecut de mult şi noi am
intrat într'o epocă nouă,în epoca contimpurană, care are multă asenitnare cu renascerea, De mult timp încă, filosofia lucrză din
tâte puterile sele, spre a resturna christianismul, sub egida câruia
se pusese epoca modernă, şi ea reuşi, mai mult de cât o dată a-şi

erige fortereţe. Este de ajuns, credem, a aminti ca probă, Fiinţă
supremă şi Rațiunea Fruncezilor, materialismul şi pantheismul filosofilor şi atâtea alte systeme, cari aii sguduit basele fundamentale ale christianismului.. Sub acest raport, epoca actuală

merge mult mai departe cu resbelul, decât şi-a permis a merge
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vre o dată Renascerea. Şi acâstă filosofii a intrat, mai cu s€mă în
Germania şi Elveţia, şi în domeniul pedagogiei. Bine este însă, a

se elimina religiunea, basa moralei şi a virtuţel, din Educaţiune?

Noi credem că nu ; ne oprim însă aci.

PARTEA
BDUCAȚIUNEA

UI

IN TIMPI MODERNI:

AL 16, 17 ȘI I8 SECOL.

CAP.

1

MISCAREA GENERALĂ A PEDAGOGIEI
Perioda în care intrâm ne presintă o activitate pedagogică mult
mai mare şi mai variată, decât precedentele. Trei curinţi bine destinşi atrag atenţiunea n6stră : cel d'ântâii este acela care iese din.
reformaţiunea germană; cel d'al douilea, care sosesce puţin mai
târgiii şi se desfăşiură în sînul catholicismului ; cel de al îreilea în
fine este un produs al filosofiei moderne. Cu tâte acestea, acesti
trei curinţi nu se pot separa între dânşii, decât în theoriă ; câci în
practică ei lucrez unii printr'alţii, se amestec şi se ajut în diferite
moduri. Astfel, spre essemplu, lesuiţii profit de progresele protestanţilor, pre când celebrul Sturm este aprâpe un admirator al sc6lelor iesuite ; icr, atât catholicii, cât şi protestanții îşi însuşiaii ideile fecunde, pe cari unii filosofi ca Montaigne şi Rousseau le şemănaii cu profusiune,
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A. = GURINTELE

PROTESTANT

IN AL I6-lea SECOL

CAP. I

J
“Ja.

MARTIN

$

1. —

Cei

i

LUTHER

BIOGRAFIA

SA

Incepem acâstă epocă prin reformatorul Germaniei, prin Martin
Luther, care s'a născut la Eisleben în 10 Novembre, anul 1483,
şi a murit în acelaş oraşiă, în 18 Februariii, anul 1546.
” Numele lui Luther, ca şi acela al Tesusţilor, despre carine vom
ocupa mai la vale, este unul din acele,

cari întâlnesc în lume cele

mai multe simpatii şi cele mai multe antipatii. Luther şi lesuiţii,
cari a ocupat un loc fârte important pe terenul pedagogic, nu s'ar
putea omite din acestă istoriă, fâră a lăsa o lacună considerabilă;
vom supune dâr faptele lor unui studii serios însă echitabil, cu certitudineă, că lectorii nostri ne vor urma bucuros pe acâstă cale.
Luther s'ar fi destins forte mult în istoriă ca pedagog, dseă circumstanțele n'ar fi făcut dintr'6nsul pe reformatorul Germaniei ;
el era făcut spre a fi învăţător. În etate de donă-deci şi doul an, :

el începu a preda lecţiuni. În anul 1508, Ioan Staupitz,

supraveghiătorul mănăstirilor
călugăr, profesor de ethică
Wittenberg. În anul următor,
pe lingă Papa din Roma. La

care era

din Saxonia, făcu să se numâscă junele
şi de dialectică la universitatea din
mănăstirea sa, îl trămise în misiune
întârcerea sa, Staupitz voi să-i îu-

credinţeze cathedra de theologiă; însă acesta făcea atâtea, dificul-

tâţi, în cât Staupitz fu silit să useze de tâtă autoritatea sa pentru
a învinge îndărătnicia profesorului. În 19 Octombre, anul 1512,
Martin Luther fu ridicat la gradul de doctor în theologiă. Cinci ani
mai târgiii, adică la 1517, el începu să predice în contra Indulgenţelor ; acesta fu primul pas făcut câtre reformaţiune. Navem

intenţiunea să descrim luptele religiose provocate de dânsul,
nick
resultatul acestor lupte, cunoscute de toţi; ţinem însă a constata,

că, cu tote aceste lupte, pedagogul nu fu un moment măcar absorbit de reformator; din contra el continuă a desfăşiura cea
maj
mare activitate, spre a organisa o instrucţiune publică, care
să co-
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respundă cu necesitâţile timpulai, şi spre a ameliora educaţiunea
domestică. Vom areta pe rond activitatea sa în ambele aceste di-

recţiuni.
:
acte 7
rr
“

$ 2. ——

ÎNSTRUCTIUNEA

PUBLICA

În anul 1520, Luther adresâ o serisâre aristocrației germane,
prin care le atrăgea atenţiunea asupra, relei organisaţiuni a nniversitâţilor, şi le propunea reformele ce ele necesitati. Pe acest;
timp, ruptura sa cu Roma nu era încă un fapt împlinit. În acestă
scriere, el se plângea că păgânul Aristotele domnesce încă singur în
universitâţi, şi că Isus Christ este lăsat cu totul la o parte, şi propunea ca cârţile lui Aristotele, ca Physicorum, Metaphysice, De
anima, Ethicorum, să fiă cu destvârgire suprimate din sedle,de
Gre-ce Aristotele, dupe cum adăuga el cu multă dreptate, nu se
pricepe nici asupra lucrurilor naturale, nici asupra celor spirituale; admitea însă din cârţile scle, acelea cari trateză despre logică,
despre retorică şi despre poesiă, precum primia şi Retorica lui
Ciceron, după ce însă i se va suprima comentariile lungi, cei s'a

adăugat în urmă. În acestă scriere, Luther recomanăă studiul limbelor latine, helene şi hebraice, al mathematicelor şi al istoriei. „Pa-

pa şi împăratul , dicea el încheiând, n'ar putea face nimic mai util
şi mai necesariii, decât a reforma universitâţile,

şi nimic mai reii

şi mai diabolic, decât a le lăsa aşia cum sunt.“
Da
Nu mult după aceea, avu loc adunarea faimâsei diete din Worms
şi captivitatea, lui Luther în castelul de Wartburg, unde remase,
pînă la ânul 1522. În anul 1524, Doctorul Martin Luther re--

digiă epistola_sa câtre Consilieriă Statelor germane, spre a-i
engagia de a funda scâle chrestine.
Acâstă epistolă a lui Luther, respânâită în tâtă Germania, îu
primită cu atenţiunea ce ea merita; ea esercită o influinţă forte
mare şi deveni punctul de plecare al acestei desvoltâri intelectuale,
care a făcut să se dea Germaniei pronumele de „savantă.“ Imediat

şi ca prin farmec se fundară în tâte pârţile Îibrăriă, biblioteci şi
sc6le, însă fâră regule şi fâră principii stabilite, dupe cum se întâmplă cu t6te lucrurile cari se fac în pripă, Luther văgând acest
chaos, recunoscu necesitatea de a respândi,,6re-care lumină, şi, .
pentru acest finit, el publicâ, patru-spre-dece ani în urma episto-

lei precedente,

adică ia anul 1538, Instrucţiunile sfle câtre
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Inspectori, instrucţiuni cari pot fi considerate, ca primul pas făcut câtre organisaţiunea unei instrucţiuni publice. Ecă principalele
idei ale acestei scrieri :
Preuţii trebue să oblige pe părinţi, de a-şitrămite copii! la sc614, spre a se putea obţine G6meni capabil! pentru biserică şi pentru
afacerile publice. Nu este destul, după cum cred unii, ca eclesiasticul s€ii magistratul să sciă numai să citâscă; el trebue să posedă
cunoscinţe mult mai întinse. Tot d'o dată însă să evitâm de a cădea în abusul instrucţiunei : sunt învăţători cari propun copiilor
limba germană, helenă şi hebraică ; cu acestea se încarcă pr€ mult
memoria acestora din urmă şi se face imposibil progresul. Să ne

„mulţumim cu limba latină şi să nu usâm de pre multe cârţi. In

fine, copiii să se dividă în trei clase, după cum urmeză :
Clasa ântâiti : copil cari învăj a ceti. Acestora li se va propune abeceul şi tot; ce Abecedarul cuprinde; apoi, Tatăl nostru,
„-“Oregul şi tote cele alte lucruri cuprinse în Manualul copiilor.
Se va trece apoi la limba latină. Li se va da Donat a ceti şi Caton a traduce, Învățătorul va traduce în fiă-care di unul stii două
versuri din acesta din urmă, i6r copiii le vor învăţa pentru a dona
di, spre a-şi face provisiune de vorbe latine. Li se va da, afară de
acestea, şi alte vorbe de a învăţa. În fii-care gi, copiii se vor essercita la scriere ; ei însă se vor deprinde la cânt de o dată cu cele
alte clase.
Clasa a doua : copit cari sciză a ceti. Cea d'ântfiii oră după
amiagi din fiă-care di, va fi consacrată cântului;

pentru acesta,

se vor întruni la un loc t6te clasele. După acesta se vor explica fabulele lui Esop. Diminsţa, copiii vor traduce pe Esop, vor declina şi vor conjuga, şi, când vor cun6sce regulele construcţiunei,
vor face diferite composiţiuni. Acesta este un esserciţiii forte util,

însă forte negliget.

Tot după amiadi, li se va explica

Pedagogia

luă Mosellani şi bucâţile decente din Colloguia luy Erasm,. Când
aceste cârţi vor fi terminate, li se va putea da, din fabulele luă
Platon, aceea ce se va părea mat cuviincios. Orele de dimin6ţă vor
fi tot dauna consacrate gramaticei. Sâmbăta sâti Mercurea, li se
va da o instrucţiune religi6să. Se va recita atunci Zatăl nostru,
Oregul, cele dece comandamente. Învăţătorii vor cresce pe copii
în frica Domnului, în credinţa şi în amorea binelui, etc,

Clasa a III. — Cea ântbiii oră după amiagi, cântul din pre-

ună cu cele alte clase. Li se va explica apoi Virgiliă, li se va ceți operile lui Ovid , şi sâra , acelea ale lui Cicerone. Dimindţa , se
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va repeta Virgiliu, se vor face composiţiuni, ca esserciţiii de gramatică , se va continua cu declinârile şi conjugârile, apoi li se va
însuşi principalele figuri ale limbagiului. Gramatica în fine, se va
propune în fie-care diminâţă, ca studii principal, pînă ce copiii vor

cunâsce bine etymologia şi syntaxa. După aceea, li se va explica
versificaţiunea, spre a-i deprinde să fară versuri. Când copiii vor fi
destul de înaintați, gramatica se va înlocui cu dialectica şi cu rhetorica. Se vor obliga elevii de a vorbi latinesce; dâr şi învățătorii,
pe cât va fi posibil, nu vor vorbi, decât; acestă limbă,
Acâsta în organisaţiunea scolară , eşită din prima lucrare a re-

formaţiunei. Ea nu este în adevâr acea organisaţiune sciinţifică pe
care o vom vedea eşind din lucrârile pedagogice ale lui Trotzendorf
şi Sturm şi din sc6lele Iesuiţilor ; însă, putem afirma, că ea este
începutul sc6lei moderne, prima sa fasă. Sc6ia primară, pe timpul
acestui period , este confundată încă cu învăţământul superior şi
acâstă confusiune va întărdia pentru cât-va timp progresul instruețiunei populare ; câcă este imposibil, şi, după ideile de astăzi, este
chiar absurd, de a face pe copilul poporului să înveţe aceea ce Luther reclama de la dânsul. Basa scdlei primare , singura, basă asu-

pra câreia ea pote prospera, este limba maternă. De 6re ce însă Luther o exclude din câmpul studiilor şi o înlocuesce cu cea latină, el
care a creat limba germană prin operile sâle literale, ca traducţiunea Bibliei, micul seii catehism, căntârile sele, şi cele alte scrieri,

este evident că geniul seii s'a contradis aci cu sine însu-și : el n'a
sciut să rupă cu desevărşire cu obiceiurile şi prejudiţiile secolului sei.
pf

$ 3 —

EDUCATIUNEA DOMESTICA
.

Asupra acestui punct mă voii mărgini, de a cita, numai câte va
sentinţe din scrierile reformatorului saxon ; însă voiii alege de a-

celea, cari să exprime mai bine principiile s6le de educaţiune.
1. Cel d'ântţiii lucru ce trebue cineva să câră dela copii, este
supunerea : onoreză pe tatăl tei şi pe muma ta, le dice St.
Scriptură.
2. Acolo, unde lipsesce supunerea, totul se dărimă ; câcă când
domnesce

într'o familiă nesupunerea, ea domnesce şi în sat, şi în

oraşiii , şi în provinciă şi în ţ6ra întregă ; guvernamântul familiei .
este hasa tutulor celor alte guvernamânte, şi dâcă rădâcina este rea,
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rele ror fi şi tranchiul, şi ramurele şi
fructele arborelui ; câci fiu
devine tată, jude, primar, preut, învăţ
ător, prinţ, rege, împărat,

etc. Dâcă dâr ela fost reii crescut, totul
este putred, cetăţean şi
Domu, corp şi cap.
3. Spre a obţine supunerea copiilor, trebu
e să-i punea în posiţiune de a cun6sce veritâţile şi datoriele
ce recomandă religiunea,
şi să-i menţinem sub o bună disciplină.
Din nefericire, sunţ puţini
părinţii aceia, cari se înţeleg în penaiitâţi.
4. Sub raportul Instrucţiunei sc6la ar putea
, pină la un re care punct, să suplinâscă ignoranţa părinţilor
; însă acestia mepriz
serviciile ce le oferă sc6la şi neglige de a-şi
trămite copiii la învățătură. Toţi populii, fâră a excepta pe Evrei,
se interescză mai mult
de instrucţiunea, copiilor lor, decât chrest
inii. De acea şi merg tâte
aşia de rei la poprele chrestine !

5. Forţa nâstră stâ în generațiunea viitâre.

Dâcă der vom negligea junimea, Biserica va semăna
cu o grădină , în care nu s'a
lucrat nimic primăvâra, Să se spue dâr
copilului acea ce este Dummnedeii şi acea

ce el a făcut pentru noi. Să-i aretâm în
Istoria sacră,
cum el protege şi mintuesce pe copiii sei,
şi cum tot el pedepsesce
pe cei râi, pe Egipteni, pe păgâni, etc. etc.
Numai astfel vom pu„tea desrolta într'6usul amârea şi temer
ea de Dumnezeii.
6. Este o instrucţiune rea, precum
este şi una bună, Mulţi părinţi nu se gândesc decât a cresce pe
copiii lor pentru lume : ei i
învăţ a se presenta, bine „ a danţa,
a place

6menilor ; Şi caut a le
procura haine frumâse, plăceri, bogăți
i şi onoruri, dâr nici de cum
salutul lor viitor.
.
7. Autoritatea părinţilor asupra, copiil
or lor vine dela Dumnedeii. Et trebue der să useze de dânsa
cu frică, fâră mâniă şi fâră
capriciii.
8. Trebue să pedepsim pe copii,
i-am maltrata, ci ar uri casa părin der să nu-i maltratâm, Dâcă
tâscă, şi descuragiarea sii mâ-

nia i ar putea împinge la; diferite
excese.

9. Copilul intimidat, prin rele trata
mente, este nehotărit în toi,
ce el face; acela care a tremuraţ
înaintea tatălui seii şi a mamei
sele, va tremura t6tă viţa sa
şi înaintea unei foi rădicate de
vânt.
10. Sunt casuri, cu tâte acestea,
serve de nuea. Acela care icononiise unde părintele trebue să se
sce nudua, îşi urâsce copilul
familia. Un amor reii înţeles,
şi
orbesce pe părinţi, şi-i face să
prefere
mai mult corpul, decât sufietul

|
11. Sunt părinţi cari ert totul copilului.
copiilor lor. „Acestia sunt copil,

FILIP MELANCETON

9

AI

gic ei, ei nu sciă încă a deosebi binele de râii.* Acâsta este adevărat, dâr nici cânele, nică calul, nici asinul, nu înţeleg aceea ce fac,
şi cu tote acestea, ei învăţ diferite lucruri. De ce dâr n'ar asculta şi
copilul, care este mult mai înţelegător, decât aceste animale, de
consiliile şi învăţăturele părinţilor sei?
12. Spre a cresce cineva bine pe copiii sei, nu este necesariii de

a-i închide şi de a-i isola de lume. Un copil separat de lume, dice
Anselm, va semăna cu un arbore plantat într'o 6lă. Nu puneţi der
pe copiii vostri în coliviă, ci lăsaţi-i să se misce, câci acâstaleeste
tot atât de folositor, ca şi mâncarea, ca şi băutura, etc.

CAP. II
PILIP

ga

MELANCHTON

mura remanente

Melanchton se născu la Breţten, un mic orăşel din marele ducat
de Baden, în 16 Februariii, anul 1497. Primul sei învăţător fu
loan Keuther, un moşiii al seii. „El mă puse să studiez serios, dice
Melanchton, şi mă pedepsia tot dauna când făceam erori, însă cu

măsură. După mârtea tatălui sei, Melanchton urmă pe mamă sa la
Pforzheim, unde învăţ, cu învățatul Simler , limba helenă. Reuchlin, carele i era unchiii, adică frate cu mamă sa, venia adesea la,

Pforzheim şi simţia o deosebită plăcere, vădând progresele considerabile ale lui Filip. Într'o di eli aduse câte-va cârţi, şi, ca în
glumă, o mică pălăriă roşiă de Doctor. Tot el i traduse în helenesce , după obiceiul înrăţaţilor de atunci, numele seii primitiv de
Schooazerd, adică pământ negru, în Melanchton.
La doui-spre- dece ani, junele Philip intrâ în Universitatea din
Heidelberg. Doui ani în urmă, el primi gradul de Jauriat; el era
atunci deja învățătorul copiilor contelui de Lienstein. Dela Heidelberg se duse la Tubingen,

spre a continua

acolo studiile sele,

Progresele sele fură atât de repegi, în cât, în al şepte-spre-decelea
an al etâţii sâle, el fu numit magistru. Nici o ramură a cunoscin-

ţelor omenesci,

.

nu remase streină de acest june profesor; cu tâte

acestea, el se consacrâ mai cu deosobire studiilor clasice.

In anul 1518, Electorul Frederic-Înţeleptul cerând lui Reuchlin
un profesor de limba helenă, pentru universitatea sa din Witten-
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berg, acesta i recomand, pe nepotul seii Filip Melanc
hton, ca mai
superior, după cum se exprima el în epistola
sa, tutulor Germanilor. Sosirea lui Filip în Wittenberg fu un evenim
ent. Luther, între alţi, se bucurâ aşia de tare de acesta, în
cât nu putea găsi expresiuni, spre a lăuda în destul talentele şi
cunoscinţele noului seii
coleg. Îutre acesti doui 6meni, altfel de caract
ere cu totul diferite,
se formâ o uniune atây de intimă, în cât et
nu se puteaii lipsi unul de altul. Cu tâte acestea, după ce Luther
cu
„ Biserica-mamă, Melanchton, cu caracterul af sei se rupseră dela
sei dulce, moderat şi
timid se mulţumi a juca, în acâstă mare
operă a reformaţiunei,
rolul de moderator pe lingă înfocatul călugă
r saxon şi amic al seii.
Der chiar şi acest rol, el îl jucă în contra ânimei
caţiune, decât pentru filologiă şi învăţământ. sâle ; el n*avea voEI nu primi nici o
dată să predice, nici să fiă numit doctor în
theologiă. Ca profesor,
Melaneton desfăşiurâ o activitate extraordinar
ă şi avu un succes
imens. Se vădură pînă la două mii auditori
la lecţiunile sele. Alergaii la cursul seii juni din Francia, din Anglet
era, din Polonia, din
- Ungaria, din Danemarca, din Italia şi chiar
din Grecia. Melanchton
comentă , publică şi traduse un mare număr
din clasicii latini şi
greci. El compuse o gramatică helenă, şi
una latină, cari se respândiră în t6tă Europa. De la anul 1525
pină la anul 1737, gramatica sa latină se edită de cinci deci
şi una ori, şi urmele ei se
găsesc chiar în gramaticele de astăzi. Acestă
definiţiune, spre essemplu : „Gramatica este arta de a vorbi
şi de a scrie corect, * vine
dela Melanchton , care a dis : » Grammati
ca est certa loguendi
et scribendi ratio.* Melanchton mai
compuse şi nisce Manuale de
învăţământ pentru dialectică, rhetorică
şi fisică. In fine e! a mai
lăsat. în urmă-i şi nisce discursuri
academice asupra unor subiecte, mai mult, s6ii mai puţin proprii
a încuragia studiile şi a face să
înainteze sciinţa. Consiliile

lui Melanchton, în materii de învăţă-

merită cu tot dreptul de a fi pus
în primul rang al 6menilor, cari,
că Luther, 'Protzendorf » Sturm
şi lesuiţii , ai propagat studiile
clasice şi aii făcut să înflorâscă
o cultură, care, dâcă ar fi fost
susţinută de studii mathematice şi
fisico-naturale, precum şi de
elemente naţionale, ar fi produs resu
ltatele cele maj satisfăcătăre.
Melanchton trăi în Wittenberg
pînă la finitul vieţei sele ; el muvi în 21 Aprilie, anul 1560,
în etate de şesse deci şi trei ani.

VALENTIN

FRIEDLAND

TROTZENDORF
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CAP. III

“

VALENTIN PRIEDLAND '7ROTZENDORF
Valentin Friediand se născu la anul 1490 şi murila anul 1556;
e] fu supranumit Trotzendorf, după numele satului unde se născu;
şi care este situat aprâpe de Gorlitz, în Silesia. Tatăl sei, care era

un simplu ţeran, dete după consiliile călugărilor din Gorlitz, pe fiul
seii la îuvățătură. Nu ne vom încerca de a însoţi pe Valentin în
călătoriile sâle ca student, nici a-l urma în primele sele lucrâri de
profesor; ne vom opri îusă la ultimul seii post, adică la se6la din
Goldberg,în Silesia, unde el făcu să strălucâscă talentele şi cunoscinţele sâle pedagogice. Sc6la sa deveni aşia de celebră, încât ea

era frecuentată de elevi din Austria, din Styria, din Curinthia, din
Ungaria şi din Boemia. — Ecă organisaţiunea sc6lei s6le din Goldberg şi obiectele de studiii ce se predaii :
Scâla era divisată în şese clase, cuprindând fiă-care mai multe
triburi. Unii elevi, îndeplinind diferite funcțiuni, luai o parte activă Ja direcţiunea şi la mersul regulat al Institutului. Feonomă,

făceaii să domnâscă ordinea în dormitâre, în salele de studii, etc;
eforaă presidau la masă, In fine, fiă-care trib avea monitorul
sei, care priveghia recreaţiunile, stimula po cei leneşi, şi împărţia.

themele. Monitorul, eşină din funcţiune, ceea ce se întâmpla la fiăcare opt gile, era dator să rostâscă un discurs latin. Preste toţi
monitorii, era monitorul general, ale câruia funcțiuni duraii o lună
întregă. _
Afară de aceşti funcţionari administrativi, Trotzendori mai sta-

bilise un tribunal compus de un Consul, de doui spre. dece Senatori,
şi de doni censori. Elevui vinovat trebuia să se presiute înaintea,
Senatului, Ot dile i erai acordate spre a-şi prepara aptrarea.
Trotzendorf asista ia desbateri în calitate de „dictator perpetuus.*

Când culpabilul reuşia a se justifica, dâr mai cu s6mă când făcea
uu discurs bun, el era achitat ; dâcă însă discursul seii n'avea nici -

un merit, el era tot d'auna condamnat, chiar când vina comisă ar
fi fost neînsemnată. De ordinar, Trotzendorf confirma sentinţa Se-

naiului şi îngrija pentru essecutarea ei.
0 lege scolară, proclamată de Trotzendorf, determina principiile
6
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şi modul de viâţă ce urma să domnescă în Institut; Dâmm aci câteva din disposiţiunile ei, cele mai interesante :

„Toţi elevii trebue să fiă trataţi în acelag mod,: fâră
de rang stii de avere. Amengile sunt proserise, de 6re ce
pe părinţi şi nici de cum pe elevii culpabili.
„Pepepsele disciplinare sunt : lopăţica, Iyra s6i- vi6ra
cera sti închis6rea.
:
„Elevii trebue să aparţină bisericei nâstre protestante,

deesebire
ele lovesc
1) şi carsă înveţe

veritâţile religiunei n6stre, să-şi facă regulat, rugăciunile, să mâr-

gă la biserică, să-şi mărturisâscă păcatele şi să se
să se aplice la lucru, să fiă supuşi şi să se abţiăde
suri necuviinci6se, Magia şi superstiţiunea li sunt
oprite.
:
Studiile erati în raport cu ideile timpului. Limba

împărtăşescă,
a ţine discurcu deserârşire
latină era ra-

mura lor esseuţială. In Goldberg, t6tă lumea vorliea latinesce, Streinul care se ducea acolo, se credea transportat în Laţium. Limba

germană era essilată din Institut. Pe lîngă limba latină, se invăţa
şi limba grâcă, dialectica, rhetorica, musica, aritmetica şi religiunea. Aceste diverse cursuri trebuia să prepâre pe elevi pentru
studiile universitare, cari cuprindeait atunci itheotogia, medicina,
jurisprudinţa şi filosofia. În clasele inferi6re, învăţătura se da de
elevi mai înaintați şi în clasele superidre, de 'Irotzendori şi subînvățătorii sei. De aci însă resultă, că învățământul mutual are o
origină mult mai veche, decât; cea admisă astăzi ; şi că râii se atribue lui Bell sâi lui Lancaster, lui Pestalozzi stii lui Girard, în-

troducerea sa în scâlele populate.

7

În acestă epocă, educaţiunea fisică nu intrase încă în domeniul
educaţiunei. Cu t6te acestea, Trotzendori nu

opria jocurile,

cari

desvoltaii forţa şi agilitatea ; era oprit însă elevilor de a se scălda
v6ra în apă rece, de a se da 6rna pe ghiaţă, sc de a se juca cu
bulgări de zăpadă
:
Sub raportul vieţei morale şi spirituale şi sub raportul disciplinei, scâla din Goldberg n'a fost nici o dată întrecută de o altă. A-

vea dâr imultă dreptate Melanchton, când dicea : „Trotzendorf era
făcut spre a dirige un colegiii, ca şi Scipion Africanul, spre a 6omanda o armată.“
În ultimii ani ai vieţei sâle, Trotzendorf avu să sufere multe a1). Lyra sâi vidra era un instrument de lemn, având forma unei Îyre sâă
unei vidre, care se trecea împrejarul gâtului şi al mânilor

pedepsi

aceluia care era

sTuRi

|
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mărăciuni. Îu anul 1549, trei din elevii sei, cari aruiicaseră o sticlă de bere în capul unui agent de poliţiă, fură condamnaţi, de ducele Frederic III, la mârte. În anul 1552, o fomete nemil6să visit

Goldbergul. În anul 1553, o ciumă întricoşată îşi înţinse devastârile scle preste oraşiii şi locurile de prin prejur. În; fine, la anul
1554, un incendiii vast i distruse Institatul de sus pină jos, şi-l
sili a se retrage la Liegnitz spre a astepta reconstruirea edificiilor
sâle. Cruda sorte însă,

nu

permise infortonatului

bătrân de a se

mai reintârce la Goldberg. În 20 Aprilie, pe cână explica elevilor
sei psalmul 23, el fu lovit de apoplexiă. Cădând i el privi cerul şi
mai pronunciă aceste cuvinte : „Ego vero, auditores, nunc avo-

cor în aliam scolam,“ adică eii sunt chiămat Ja o alţă sc6lă. El
muri după cinci dile în etate de şese-deci şi cinci de ani. 'Trotzendori n'a fost nici o dată căsătorit;

el putu dâr să cheltuescă tâtă

averea sa în faceri de bine. — Făcând excepţiuhe de un catehism
latinesc şi de câte-va cârţi de rugăciuni, el n'a lăsat nici o scriere îu urma lui.
;
1

CAP. IV
IOAN

STURM

loan Sturm, cel mai celebru pedagog din al şâse-spre-decelea
secol, se născu la Sehleiden, din Prusia rhenană. De 6re ce tatăl
seii era tresorier al comitelui de Manderscheid, el îşi făcu prima sa

educaţiune cu fiul suveranului seii. Ei frecuentâ apoi scâla Jeromiților din Liăge ; de acolo se duse la Louvain, unde stătu treiany
ca student şi doni ani ca profesor. Din Louvain se duse la Paris,

sprea studia medicina; tot d'o dată însă, făcea şi ei cursuri asupra clasicilor greci şi latini, cari-i întinseră reputaţiunea cu repediciune. Erasm , Melanchton şi Bucer eraii din numărul corespondinților sei. La anul 1537, el veni la Strasburg, unde remase ptnă
la mârtea sa.
Ajungând la Strasburg în medilocul miscârii reformătâre , loan
Sturm, deja câştigat; pentru ideile noni, primi organisaţiunea unui
gymnasiii, care îu şi deschis în Maiii 1538. Acest gymnasiii, care,
prin îngrijirile şi măsurile Rectorului seii , deveni atât de celebru,
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fu cel d'ânttiii institut sciinţific, ce posedâ Strasburgul. In planul
organisaţiunei, publicat sub titim de : De litterarum bdis recte
aperiendis , Sturm pune deja basele unei academii , destinate a
complecta studiile gymnasiului; însă de abia după două deci şi
nouă de ani, adică în anul 1567 putu el termina edificiul sei sciinţifie. Impăratul Maximilian conferi atunci gymnasiului din Strasburg, privilegiile unei academii, i€r Ini Strum titula de Rector perpetuii. Cu t6te acestea, Sturm declarându-se în urmă pentru partida lutherană , el fu congediat la anul 1581. Pr bătrâu snre a
reîncepe o novă operă pedagogică, el petrecu în linişte ultimii ani
al vieţei sele şi muri la anul 1589 într'o etate de opt deci şi doui
ani. Resturile sâle mortale sunt iomormântate în 'cimitiriul de St.
Gall.
!
După acest resumat istoric asupra vieţei lui Ioan Sturm, ne vom
încerca a analisa şi caracterisa opera sa pedagogică.

Sturm distinge în educaţiune trei gradari, cari corespund 3 trei
instituţiuni diverse : familia, gymnasiul şi academia.
Pină în etatea de şâpte ani, copilul trebue să remâie în familiă,
sub egida mamei sâle, care-i desitgă limba, conduce primii sei paşi,

şi-i însuşesce noţiunile elementare cari trebue si-l orienteze în
|
vi6ţă.
Dela şepte pînă la şâse spre dece ani, copilul care vrea'să se
bucure

de folâsele

unei culturi sciinţifice,

trebue

să frecuenteze

gymnasiul spre a studia limba latină şi spre a învăţa să vorbâscă
cu graciă. In acest interval, copilul se găsesce sub acţiunea directă
şi constantă a Profesorului care-l înv6âţă , îl chestioneză, îl corige,
i dă de lucru, îl pune să reciteze, ete.
Dela şâse spre dece pînă la, două deci şi unu ani, studenţii, cari
vor fi percurs diferitele clase ale gymnasiului , trebue să învețe a
se exprima cu mai multă facilitate , şi cu mai multă cunoscinţă de
lucruri. În academiă, instrucţiunea trebue să fiă mii liberă de cât,
în gymnasiii. Protesorul explică şi desvoită, icr studenţii ascult şi
isi note, spre a nu uita aceea ce ati audit.
La început, gymnasiul din Strasburg p'avea de câţ nouă clase;
însă în epistolele sele clasice, ce Sturm scria în 1565 pentru profesorii gymnasiului, vedem că el numără dece clase. Vom indica aci,

ca o caracteristică a studiilor din acea epocă, obiectele de învăţătură pentru fiă-care clasă :
Clasa 10. — Forma şi cundscerea literilor ; lectura ; început
de declinâri şi conjugâri ; recitaţiunea catehismului german.

STURM
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Clasa 9. — Studiul declinârilor şi conjugârilor regulate şi neregulate ; recitaţiuni de vorbe latine ce se întrebuinţeză în visa
comună.

.

|

Clasa 8. — Continuarea vocabularulni de vorbe usuale ; studiul celor opt pârţi de cuvânt ; declinarea şi conjugarea, considerate în proposiţiune ; lectura şi explicaţiunea câtor-va epistole de
Cicerone; composiţiuni de frase; câtre finele anului, esserciţii
de styl.
,
Ciasa 7. — Syntaxa latină ; lectura cotidiană a epistolelor luă
Ciceron, cu explicuţiunea regulelor syntactice ; ;esserciţii de composiţiuni preparate cu elevi!; Duminica, traducţiune a catehismului german în limba latină clasică,

:

Clasa 6. — Repetiţiunea celor învăţate în.clasele precedente;
traducerea epistolelor lui Ciceron în limba germană ; traducere de
poesii ; urmarea traducerii catehismului; lectura epistolelor lui
Teronim ; începuturi din limba helenă.

Clasa 5 — Studiii de vorbe necunoscute deelevi ; versificaţi-

unea ; Mythologia;

Lectură

din Ciceron,

Caton şi Virgiliii; Stu-

diul vocabularului helen ; eszerciţiii de sty! şi de versificaţiune

-

latină ; etc.

:

Ciasn d. — Lectura, recitaţiuni şi explicaţiuni ; continuarea
gramaticei helene ; repetiţiunea celor învăţate în clasele precedente ;
Esserciţii de styl; Sâmbăta şi Dumineca , elevii vor citi şi vor
parafrasa micele epistole ale apostolului Paul.
Clasa 3. — Repetiţiuni; rhetorica; lectura şi recitaţiunea
epistolelor St. Paul ; esserciţii de styl ; traduceri din oratorii heleni şi latini; compoșiţiuni de epistole, po6sii, etc; representaţiunea comedielor lui Platon, ete.

:

Clasa 2. — Bxplicaţiuni din oratorii şi poeţii heleni ; particuJaritâţile limbagiului poetic şi?oratoric ;ţdialectica,şi rhetoricafstudiate asupra discursurilor lui Ciceron şi ale lui Demosthene; esserciţii cotidiane de styl; esserciţii în stylul oratoric; Dumineta , se
va citi şi se va recita tote epistolele St. Paul câtre Romani ; Re-.
”
presentaţiuni de comedii ; etc.

Clasa 1. — Continuarea dialecticeişi a rhetoricei ; Virgiliii ,
Ilorace , Omer ; traducerea lui 'Thucydid şi a lui Salust ; representaţiuni săptămânale ; ete.

Academia, care cuprindea cinci ani. de studiti, avea trei facultâţi : theologia, jurispradiuţa şi medicina ; şi încă cinci cursuri
speciale ; mathematicele, istoria, dialectica, rethorica, gramatica şi
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lectura poeţilor. Işi pâte cineva face o ideă despre acea ce se învăţa îu academia din Strasburg, prin următorul resumat al programel pentru semestrul de ârnă al: anului scolar 1578-1579.

Theologia. — Explicaţiuuea psalmilor., a profetului Daniil, a
faptelor apostolilor, a epistolei câtre Galateni, a cârţii judecătorilor. (4 profesori).
Jurisprudinţa. — Explicaţiunea Pandectelor şi a Instituţiuni-

lor. (3 profesori).

Medicina. — Explicaţiunea lui Galien şi a lui Aristotel.
Institutul sciinţiiic, cu care Sturm dotâ oraşul Strasburg, dobândi în timpul cel mai scurt o reputaţiune extraordinară. In anul
1578, el numerâ preste o miă de elevi, dintre cari, vre o două su-

te aparţineaii nobleţei, două. deci şi patru eraii comiţi sii barovi, şi
trei, fii de prinți.

Germania, Francia, Augleterea, Danimarca ,

Portugalia şi Polonia alimentaii cu fiii lor institutul din Strasburg.
Şi cu t6te acestea, câte imperfecţiuni în acest system de educa-

țiune, câte lacune îu acest plan de învăţimânt ! Sturm, cu totă epoca sa, căduse în Ciceromania, atât de just blamată de Brasm ;

el abandonase calea unei desvoltâri libere, naturale şi naţionale.

Germani, Francezi, Auglezi, toţi trebuiaii să devii Romani şi Heleni. Spre a ajunge acest scop, el mergea pînă a represinta prin
elevii sei, bucâţi theatrale din cele mai licenci6se, sacrificând astfel

ânima copiilor, pentru forma şi eleganța limbagiului lor. Dâr despre lacunele, ce presenta programa acestui Institut, ce să mai di-

cem ? Este destul să repetâm , că despre calcul, geografiă, istoriă,
istoriă naturală , desema şi limbele moderne nici menţiune nu se
făcea într'ânsa, şi că tot timpul aprâpe era consacrat studiului
limbei latine şi al celei latine.
Cu tote aceste imperfecţiuni însă, gymoasiul din Strasburg area,
după cum am văgut, o reputaţiune imensă, Nu putem dice tot astfel şi de academia sa, al câreia program citat; mai sus, este de o
sărăciă excesivă. Din acâstă causă, ea ne având dreptul a libera
diplome de doctori,

studenţii sei erai obligaţi să-şi termine stu-

diile într'âlte pârţi. Acestă stare de imperfecţiune durâ pivă la anul 1621, când Ferdinand II o complect dându-i rangul de universitate.

37.

a

mEsviTIi

B. — CURINTELE CATHOLIC IN AL I6-lea ȘI (7-lea SECOL
CAP. V
LESVI

A
ŢIi

7

lgnatiii de Loyola se născu la anul 1491, adică şâse ani în ur-

ma lui Luther. Fundână ordinul Lesuiţilor,

el îşi propusese două

lucruri : a rădica puterea papală şi a converti pe eretici.

Instruc-

ţinea trebuia să serve de megiii pentru ajungerea acestu! scop. îndoit. Dupe bula lui Piu VII, care restabili Societatea lui Isus, pe
care papa Ganganelli o suprimase, Lesuiţii aveaii în viitor misiunea „de a predica, de a confesa, de a se consacru la educaţiunea

janimei catholice, dapă principiile credinţei şi după regulele ordi-

nului, în fine de a dirige colegiile şi seminariile.“
plan de stuîntr'un
cuprins
este
lesuiţilor
al
Sistemul pedagogic
dit intitulat : Ratio et institutio studiorum societatis Lesu. Acest plan, elaborat în anul 1588 de cinci părinți, fu mai ântâii
pus la încercare, apoi, după ce s'a dovedit de bun,7s'a publicat în

anul 1599 de generalul ordinului, Claudiă d'Aguuviva. Acest
plan a fost de atunci de două ori modificat : în prima jumătate a
secolului trecut, şi în anul 1832, generalul Roothann dise cu ocasiunea ultimei remaniâri, că nu este în cestiune, de a face un
noii plan, ci pur şi simplu, de a se apropria vechiul plan,necesitâţilor epocei nstre. „Nimic essenţial, adaogă el, n'ar putea fi
schimbat întrun plan, care, printr'o experienţă dezdouă secole, s'a
constatat destul de excelinte.“
După acest plan, studiile la Iesuiţi cuprind două grade?principale : unul inferior — studia înferiora —, şi altul superior —
studia superiora.
Studiile inferiâre se subdivid în cinci clase :
1. —

Prima clasă de gramatică, sei clasă elementară,

2. — A doua clasă de gramatică,

matică.

sâii simplu clasă de gra-

3. — A treia clasă de gramatică, s6ii clasă de syatază.
a
4, — Clasă de umanitâţi.
_
.
rhetorică.
de
5. — Claşă

98

EDOCATIUNEA ÎN. TiuPii MODSRNI : AL 16 şi AL 17 SECOL

Acestă simplă nomenclatură a claselor este de ajuns de a ne demonstra pînă la evidenţă acordul perfect ce essistă în materiă de
învăţământ, între Iesuiţi şi între pedagogi prot: stanţi din al şesespre-decelea secol ; şi dintr'o parte şi dintr'alta, se începe cu gramatica şi se. termină cu rhetorica ; şi la unii şi la alţii, scopul principal al Instrucţiunei este, de a deprinde pe elevi să vorbâscă biue,
ântâiii latineşte, şi apoi heleneşte. „Cunoscinţa syntaxei, dice planul studiilor, nu este scopul gramaticei;

scolarii trebue să înveţe

latinesc, cu o limbă viă, spre a o putea citi, vorbi şi serie.“
„Spre a favorisa limba latină, esuiţii, ca şi Trotzendorf şi Sturm,
comprimaii desvoltarea limbei materne şi obligaii pe elovi să represinte drame latine, însă compuse de ei înşile. Sub acest raport,
morala lor era nai pură şi mal severă ca aceaa a lui Sturm.
Afară de limba latină şi helenă, pe cari mai mulţi lesuiţi o vorbiaii şi o scria cu o mare facilitate, ei mai predicaii sub numele
de erudițiune, diferite materii extrase din diversele ramuri ale cunoscinţelor umane, precum aritmetica, istoria, moravurile popâre-

lor, sentinţele înţelepţilor, faptele glori6se, invenţiunile, emblemele, arta postică, tactica, horticultura, ete. ; i6r în planul din 1832,
se dice, că spre a respunde la necesitâţile timpului, ar.trebui să se

adauge pe lîngă studiile principale, încă câteva nouă obiecte, ca
mathematicele, fisica şi limba maternă.
Studiile superidre cuprind nn curs de filosofiă, de doui pînă la
trei ani, şi un curs de theologiă de patru ani.
Cursul de filosofi are un profesor, care trebue să urmeze în
lecţiunile sele pe Aristotel, pe cât!el nu?va cuprinde ceva contrarii
religiunei :

|

În cel d'ânttiii an, el va preda logica lui Aristotel;
la cel de al douilea, el va explica cârţite de Cozlo, prima carte
de Generatione şi Meteorologica ;

În al treilea an, el va explica a doua cartede Generatione,
cârțile de Anima şi Metaphysica.
Doui alţi profesori sunt daţi ca ajutore profesorului de filosofă : unul, pentru morală, însărcinat de?a explica Ethica lui Aristotel; şi altul, pentru matematică, însărcinat, de a propune fisica, elementele de Euclyde, puţină geografiă şi sfera.
Cuxsul de theologiă se divide în patru pârţă, confiate fii-care unui profesor :
Profesorul de sânta Scriptură, are îusărciuarea de a explica,
Biblia; el trebue să se conducă

esențialmente de Vulgata şi să

esvini

”

“
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nu recurgă la originalul hebraic sâi grec, decât la o absolută necesitate.
Profesorul de limbu hebraică trebue să "propună elementele
acestei limbi, apoi să citescă cârţile facile ale Vechiului Testament,
ţinându-se însă de Vulgata pentru înţelegerea textului sacru.

Profesorul de theologia scolastică va urma pe sâutul Thoma,
doctorul ordinului; el este obligat nu numai a expune opiniuniie
acestuia, dâr încă a le şi apăra.
Profesorul de casuistică trebue să facă puţină theoloziă; der
cu atâta mai mult, să explice sacramentele şi datoriele Gmenilor.După o autorisaţiune specială, dată de papa luliii III, lesuiţii aii
dreptul de a conferi gradul de licenţiat şi pe acela de doctor.

Să trecem acum la caracterul religios şi educativ al instituteJor Iesuiţilor şi la principalele lor regule de disciplină.
Religiunea, dice planul studiilor, trebuie să fiă basa şi vârful,«
centrul şi sufletul fiă-cârui studiii, fiă-cârei educaţiuni. Elevul tre-

bue, înainte de tâte, să facă progrese palpabile în cunoscinţa Creatorului şi Mântuitorului seii, şi apoi să se întărâscă în moralitate, potrivit cu desvoltarea, intileginței s6le; învățătorul însă este
obligat a le servi de model şi a nu face nimic din ceea ce i-ar putea scandalisa.
Între meşiile proprii de a menţine pe elevi în limitele datoriei,
i
“
lesuiţii număraii emalafiunea şi pendi/tâțile.
a
studiilor,
planul
dice
emulaţiunea,
excite
să
sciă
Acela care
găsit auxiliarul cel mai puternic în îndeplinirea cu succes a misiunel s6le. Învățătorul să aprecieze dr cuviincios.„acest preţios auxiliar şi să se aplice de a face dinti'6nsul usul cel mai propriii. Emulaţiunea deşteptă şi desvoltă tâte forţele omului. Spre a întreține emulațiunea, va trebui ca fiă-care elev să aibă un rival, care
să-i controleze şi să-i denunțe conduita; se vor numi der între
dânşii magistrați, cestori, censori şi decurioni. Afară de acestea se
vor distribui, cu cea mai mare solemnitate posibilă, premiuri la elevii ce se vor distinge la învățătură şi moralitate.

Penalitâţile corporale sunt, reservate pentru casuri mai grave.

Sunt opriţi profesorii iesuiţi de a lovi pe un copil cu mâna. Când
un elev a meritat nu6ua, el se dâ pe mâna corectorului, care nu
face parte din societate.
!
O altă penalitate usitată la, Iesuiţi, consistă în a trămite pe ele=
vul vinovat, să ş6dă pe o bancă reservată culpabililor. intr'un colţ
al clasei, dice planul studiilor, va fi o bancă particolară, pe care
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se vor trămite să şâdă elevii, ce nu-şi vor fi îndeplinit datoriele.
Acâstă bancă va purta un nume urit, spre essemplu, scara infernului, etc. Planul studiilor, la pagina 301, dă profesorilor avertismentul următor : „Elevii, chiar şi aceia, cari după etatea şi exteriorul lor par debili, neînsemnători scă meprisabili, vor deveni
preste puţin timp juni scii 6meni, cari vor putea ajunge la demnitâţi, la fortună, sâii la putere; este important der a cumpăui bine

muodul de a-i trata şi da a-! pedepsi, câci p6te să viă timpul, când
să depindem de voinţa lor, să să fim cel puţin siliţi, de a căuta
sprijinul şi favârea lor.*
Chiar confesiunea era luată în ajutor, spre a cunâsce bine caracterul elevilor;

tot pentru acest scop, ek n'aveaii dreptul să a-

dreseze săii să primâscă nici o epistolă, care war i fost mai 'naiute citită de Director.
După acâstă repede expudere a planului: de studii şi a principiilor de educaţiune la Jesuiţi, voiii termina acest capitol printr'o reflessiune, provocată de consiliul dat profesorilor , de a considera ,
adică , pedepsind, acea ce elevii ar putea deveni într'o di. Ar fi
într'acest consilii o mare înţelepciune, â6că el n'ar cuprinde un
calcul interesat. Însă Tăsând calculul la o parte, vom avea una din
cele mai excelente regule ale disciplinei. In adevâr, noi uitâm forte
adesea , când pedepsim un elev, că avem înaintea n6stră un viitor
„om, care merită (tă îngrijirea şi t6tă solicitudinea nâstră. Câţi
învăţători na s'ar ruşina, când ar vedea pe elevi, ce el mepris
astăzi, înfăcişându-se de o dată înaintea lor astfel, după cum et
vor fi odată ! Nimic der nu este mai trist, vorbind moralmente, de-

cât de a vedea puţinul cas ce fac unii învățători, cână pedepsesc pe
elevii lor. Ac6sta însă , nu numai din causă, că acestia din urmă
pot deveni o dată bogaţi şi puternici, ci mat mult din causă, că ei
sunt nisce fiinţe raţionabile, create după imagina lui Dumbezeii şi
chiămate la destinuri mult mai înalte, de cât tâte acele măriri şi
bogății, pe cari ni le pot oferi posiţiunile lumesci.

CAROL BORROMEE

-

CAP. VI

CAROL BORRONEE
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Cardinalul şi arhiepiscopul de Milano, Carol Borromse; care se
născu

la Arona,

lingă

lacul

Majore îu Piemont, lu 2

Octombre

1538, şi care muri în acelaş oraşiii, la 3 Noembre 1584, în etate
de patru geci şi şepte ani, fu unul din prelaţii catholici, care a bine
meritat dela Instrucţiune.

Râdicat, la anul 1560, în etate de două deci şi doi ani, la demni-

tatea de cardinal , el fundă la Roma o societate de Gment învăţaţi,
eclesiastici şi laici, pe cari i întrunia acasă la dâusul și unde se
trataii diferite subiecte sciinţifice. De la anul 1562 însă înainte,
acestă spesiă de academiă nu se mai ocup, de cât de cestiuni
-

theologice.

*

Namit, puţin timp după aceea, arhiepiscop al Milanului, Carol
Borromee îşi futârse imediat totă activitatea în partea instrueţiuuei. In urma primului synod provinsial ţinut la Milano, el ordorâ
tutul r preuţilor, fâră excepţiune, de a întruni, Duminica, pe toţi

copiii pentru 0 instrucţiane religi6să, aretându-le că acesta este
una din cele mai sacre datorii ale păstorului şi recomandându-le de
a îndemna din când în când pe părinţi casă-şi trămiţă copiii bucuros la acestă învăţătură.
Şi spre a asigura acestei opere o regularitate şi 0 consistenţă ,
el institui misionari-inspestori cu însărcinarea, de a priveghia
stricta aplicare a acestor disposițiuni, şi tot d'odată: făcea şi dânsul, tot pentru acest scop, diferite inspecţiuni pastorale.
lusă zelosul nostru arhiepiscop nu se mulţumi numai cu aceste
scâle religi6se ; el fundâ şi altele, pentru tâte clasele socictâții şi
pentru tote necesităţile diocesel scle : scdle primare, sc6lă pentru
nobilime în Milano, sc6le de mediloc, seminarii, case ide orfani, scole
superidre ; nimic în fine nu fu uitat. Insă cel mai celebru din t6te

institutele sele fu Colegiul Borromâe, fundat în Pavia pentru
studenţi sermani, unde acestia găsiaii o îngrijire gratuită şi tot d'o
dati părintâscă. Trei seminarii serviaii de scâle prăparatoii pentru acest colegiii.
În urma sșo6delor pr oviuciale ținute la Milano în anii 156ă,

,
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1573, 1579 şi 1582, Carol Borromâe promulgă mai multe ordonauţe, prin cari regulamentă organisaţiunea şi direcţiunea diver-

selor sc6le din

diocesa sa, instrucţiunea religisă , propagaţiunea

cârţilor bune printre popor şi cler, fundaţiunea bibliotecelor pentru
institutele sciinţifice, etc.
Arhiepiscopul din Milano dădu, după cum se înţelege de sine, sc6-

lelor din diocesa sa o basă cu totul eclesiastică;

cu tâte acestea,

corpul învățător trebuia să fiă ales dintre tote persânele capabile,
eclesiastici şi laici, căsătoriţi s6ii necăsătoriți, bărbaţi sei femel.
Paragrafele următâre, extrase din statutele secolelor lui Borro-

mie, ne procură o ideiă essactă de spiritul ce el a sciut să respân-

dâscă îutr'6nsele.
19. Primul lucru ce trebue să se ceră dela un institutor, este,
ca el să deviă, priu credinţa şi conduita sa, lznina lume.
"20. Al douilea lucru, ce se va cere dela dânsul, este, ca el să fiă
plin de amâre pentru Damnegei şi pentru vocaţiunea sa; aceea ce
se face fâră amâre, nn pote să fiă plăcut lui Dumnegeii:
30%. lustitutorul trebue să fiă plin de caritate : el se va bucura
de binele ce'se întâmplă aprâpelui sei, şi va lua o parte activă la
încercârile şi suferinţele sele. EI va primi cu ambre pe copiii cari
vor veni de bună voe la se6lă, der se va sili tot d'odată, de a atrage prin dule6ţa sa şi pe cei mai îndărătnici.
:
4%. Institutorul trebue să se armeze cu pacienţă, spre a suferi,
fâră murmură, supărârile şi ostenelele sclei, erorile elevilor mici
şi r&utâţile şi aroganţa celor mari.
|
9%, lustitutorul trebue să se acomodeze cu ideiele şi cu caracterele elevilor sei; el trebue să se facă mic cu cei mici, şi debil cu
cei debili; el se va sili în fine de a face progrese reale în essercițiul funcţiunei sele, generalisând amârea pentru Dumnegei şi zelul pentra gloria sa,
:
Insă piosul nostru Arhiepiscop nu se mulţumia numai de a prescri aceste regule de conduită ; el se silia încă de a le pune şi în

practică. Într'o di, când o persână de distincţiune i exprimă mirarea de a-l vedea diua şi nâptea îngrijind un serman preut malad,
care se destinsese în misiunea, sa de învățător,

acesta i respunse :

» D-v6stră nu cunâsceţi aceea ce valoreză vi6ța unui bun păstor.«
Să spunem terminând, că cardinalul Borromte

lebruluj Catechismus Tridentinus,

este autorul ce-

:

IOSIF DE CALASENZ

.
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CAP. VII
JOSIF

DE

CALASENZ

Josif de Calaseuz se născu la 11 Septembre 1556 în Peralta
din Spania, dintr'o familiă nobilă. Tatăl sei, Don Pedro, era guvernor al provinciei şi doria ca, fiul sei să îmbrăţişeze cariera militară ; însă după rugăciunile

acestuia,

care n'avea

nici un gust,

pentru acâstă vocaţiune, fu silit să-l trămiţă la universitatea din
Lerida, unde nu întârdiâ de a se distinge, atât prin'progresele sâle

în sciinţa, cât şi prin conduita sa essemplariă şi prin influinţa salutariă ce essercita asupra conscolarilor sei. In etate de nouă-spredece ani numai, el obţinu gradul de Doctor în drept; însă nici
pentru acâstă carieră, el nu se simţia chiămat : în contra dorinţelor tatălui seii, el mavea gust, decât pentru cariera eclesiastică.

Don Pedro în fine, după rugăciunile insistente ale soţiei sâle Dona
Maria în silit să câdă, i6r Josit fu trămis ia Valentia, spre a studia theologia.
:
0 mare tentaţiune îl aştepta în acest oraş. O jună văduvă nobilă, ruda sa, aruncându-şi ochii pe dânsul, căutâ a-l smulge dela
studiile sâle, oferiadu-i mâna şi ânima sa; el însă, ca un alt losif,

fugi din Valencia ca să scape de acâstă tentaţiune, şi merse să-și
continueze studiile în Alcala. Nu mult după aceea, fratele sei fu
ucis într”uu resbel cu Portugesii,

iâr el silit să'se întorcă acasă;

de aci însă, numai cu mari anevoinţe putu el dobândi permisiunea
de a se reîntârce la Alcala, spre a-şi continua şi termina studiile.
Aceste în fine terminate cu gradul de Doctor în ţheologiă, tatăl seii
voia să-l silescă de a reintra

în sinul

familiei, insă,

după multe

lupte zadarnice, trebui să-i dea permisiunea,
de a intra într'un or-

din eclesiastic.

|

:

Calasenz ar.fi voit acum ca să ducă o visță retrasă şi contemplativă; episcopul sei însă, care-i recunoscuse meritele, îl chiămâ
la o viţă activă, îusărcinându-l cu diverse afaceri ale Eparchiei,
pe câri el, ajutat de un zel nemărginit, reuşi a le îndeplini, cicatrisând multe râni, uscând malte lacremi, şi ridicând în pici6re
multe ruine. Episcopul sei, spre a-l recompensă, îl numi, spre marea bucuriă a întregei Diocese, vicariii general.:

-
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Calasenz însă nu era născut pentru demnitâţi ; el nu primi der

acestă înaltă funcţiune, decât; cu mare neplăcere. 'T6tă dorinţa sa se
concentra în a merge la Roma, spre a se închina la mormintele apostolilor, şi spre a-şi reaprinde focul sacru, la picidrele suveranului pontif. EI ohţinu în fine cousimţimântul episcopului seă şi plecâ
la Roma în anul 1592. Ajungând acolo, el duse la început o ricţi
Jinistită şi plină de devoţiuui ; mai tărgiă însă, fu remarcat şi întrebuinţat la diverse opere de caritate. Acâstă nouă activitate a sa

„în familii, mănăstiri, spitaluri şi închisori, îl puse în contact'eu ma-

rea demoralisaţiune a cetăţii eterne, pe
parte, lenei şi vagabondagiulni, la cari
porului. Calasenz voind a remedia acest
acestă junime abandonată, şi spre acest

care el o atribuia, în mare
erai condamnaţi copiit porâi, hotări a se ocupa de
sfărşit se adresă câtre mal

multe pers6ne ivfluinte, cerându-le protecţiune şi ajator. Insă după

ce rugăciunile sle , adresate unora şi altora, remaseră fâră efect,

el dobândi încredinţiarea că nu-i remâne alt de făcut, decâtsă puie

sigur în lucrare acestă operă filanthropică. Şi în adevar, în tâmna
anului 1597, el deschise, asistat de preut şi de alţi doui eclesiastică, o scolă întt'o suburbii seracă, dincolo de Tibru, unde, deja în
prima septămână , se întruniră preste o sută scolari , cari primiali

dela deasul, afară de instrucţiune, cârţi, haine şi ia trebuință chiar
şi nutriment, Calasenz şi ajut6rele s6le desfăgiuraii uu zel nelimitat în

îndeplinirea
- pînă acolo,

sarcinei ce-şi impuseră ; ei mergeaii cu abnegaţiunea
în cât după terminarea orelor de studiii , conduceaii

inşile pe elevi pînă acasă la părinţii lor, spre a-i împedica asttel de
a face pe drum nebunii,
:
Renumele sc6lelor pidse, după cum se numiaii ele, şi cari în
timpul din urmă se îmulţiseră forte mult, se respândi în t6t% Italia
şi chiar dincolo de hotarele ei. Philip III, regele Spaniei oferi lui
Calasenz un episcopat în regatul sei ; acesta însă îl refusâ, de şi nu
se bucura la Roma de vre o consideraţiune deosebită. De două ori
scOlele sele , în urma, unor plângeri calomni6se , fură supuse , sub
Climent, VIII şi Paul V, la ancheta cea mai severă. Resultate:e lor
insă fură forte favorabile lui Calasenz , încât; Paul V, spre a-l recompensa , găsi de cuviinţă a-l oferi pălăria de Cardinal , pe care
însă cel d'ântâiit o refusâ. In anul 1614, Calasenz putu cumpăra
un palat şi întruni într'6usul preste o miiă iouă sute scolari. In

anul 1622, George XV constitui pe institutorii se6lelor pidse
într'
un ordin religios ; acesta crescu repede, ier sc6le, dirigiate de mem-

ere
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bril sei, se fundară în diferite oraşe ale Italiei şi noi în Bohemia
şi în Polonia
ă
Dâm

aci câteva regule, ce Calasenz,

numit geueral al ordinu-

lui, formulase pentru iustitutorii sc6lelor pi6se; ele da pe faciă spiritul ce anima pe acest om de bine:
1. Fiţi păriuţă pentru elevii vostri; nu lucraţi. pentru salarii, câci

consciinţa de a fi făcut binele valorâză mat mult ca t6te comorile

laraej.
2. Voi nu sunteţi responsabili înaintea lui Durmnezeiă nu maj de
vol înşivă,, der şi de junimea ce vă este încredinţată, Preparaţi-vă
der pentru giua cea mare, câud veţi trebui să daţi compi de acţiunile vâstre.
3. Cum este învățătorul, astfel este şi scolarul!! lnvăţaţi der a
preţui , după adevărata sa val6re, vocațiunea vâstră : Binele junimei, confiate îngrijrilor vâstre, este în mânile vâstre. Ea vă va
binecuventa., s6ii vă va blestema , după cum veţi fi sciut a o
conduce.
4. Este nedemn pentru un eclesiastic de a riețai 10 moleciune.
Acela care caută o mâsă bună şi un pat mle neglige: adevărata sa
vocoţiune ; el devine sclavul corpului, precând n "at trebui să se
îngrij6scă de cât de spiritul sei.
5 Eclesiasticul care mar fi făcut nimie pentru Dumnezeul seii,
nu va putea muri în pace.
Sedlele pi6s6 prosperaii pe cât timp spiritul fondatorului lor
plana asupra..lor ; îndată îusă ce divisiunea îşi făcu loc, între mem-

brii ordinului, îndată ce Calasenz, venerabi! bătrân de.86 ani, acusat de slăbiciune mintală şi de incapacitate , trebui să părăsescă
postul seii, aceste sc6le nu mai semănai, decât cu un corp ffâră su-

flet, şi decadenţa lor făcu progrese forte repegi, în cât Inocenţiii X
găsi cu cale a desfiinţa ordinul în anul 1646, Calasenz muri la 25 August anul 1648, în etate de noud- -deci
şi doui ani.

CAP. VIII
PORT-ROYAL

Prin numele de Port-Royal, înţelegem un grup de solitari îu-

96.

EDUCATIUNEA ÎN TIMPII MODERNI : AL LG şi 17 SECOL

văţaţi, cei mai mulţi laici, cari făceaii din studii, din învăţământ
şi din pietate, principala lor ocupaţiune.
Înainte de a fidevenit o sc6lă de 6meni pioşi şi învăţaţi, PortRoyal era un schit de călugăriţe, fundat în anul 1204 lingă Chepreuse, la 12 chilometre de Paris.

La anul 1626, acest local găsindu-se prâ neîncăpător, comunitatea, compusă de opt-deci religi6se, se mutâ la Paris, câtre extremitatea sudică a suburbiei St. Iacob, unde este astăzi situat os-

piciul maternitâţii.
La anul 1636, abatele de Saint-Oyran venind la Port-Royal de
Paris, sciu să obţiă îndată confienţa stariţei, a maicei Angelichi şi
a celor alte rellgidse; el stabili der în vechia mănăstire, ce deveni
Port-Royal de câmp, pe celebrii solitari, dintre cari cei mai cunoscuţi sunt : Arnauld d'Audilly

şi Antonie Arnauld,

fraţi ai sta-

riţii, Lemaistre, Sacy, Scricourt, Nicole, Lancelot, Fontaine, Fillemont, etc.
Saint-Cyran, care se recunoscu ca şef spiritual al solitarilor din

Port-Royal, era elev şi amic al lui Jansânius, doctor şi profesor
de theologiă, şi episcop de Ypres dela anul 1636. Acesta din urmă
însă, prin scrierile şi învățăturile s6le, de a, câruia sc6lă se ţinea
şi Saint-Oyran, atrăgându-şi nemulţumirea Romei, cele două schituri de Paris şi de câmp, cari n'aveaii pînă atunci, decât o singură administraţiă, fură în anul 1669,

separate una de alta, i6r

bunurile lor împărţite. În fine, de 6re-ce ideile lui Jansânius persistaii a domni între călugărițele din Port-hoyal de Paris, papa
suprimâ mănăstirea lor în anul 1708, iâr marele rege ordonă să
se radă din temeliă.
Nu este însă locul aci de a face istoria, religidsă a acestor limpuri; vom trece dâr imediat la iuerârile pedagogice din Port-Royul.
Spre a face concurenţă Lesuiţilor, adversarii lor, solitarii din PortRoyal fundară stabilimente de educaţiune sub numele de Scsle
mică, mai âutâiii în Port-Royal de câmp, apoi la Granges, la Châ-

teau de Trous, la Chesnai şi chiar la Paris. Aceste sedle durară
pînă la anul 1660, când fură desfiinţate, icr solitarii împrăştiaţi. Ele avură ca învăţători principali pe Lancelot, pe Nicole, pe
Guyot, pe Coustel, pe Wallen de Beaupuis, etc.; iâr de elevi, pe
Foss€, pe Bignon, pe Harlay, pe J. Racine, etc. O pedagogiă se-

Ti6să şi raţionată se desvoltă în aceste Scâle mici. Methoda, nou-

lui sylabism, care dă consunelor vaidrea lor foneţică, fu inventată
în Port-Royal : acesta fu un progres forte însemnat în Methodo-

Pa

PORT-ROYAL
logiă. Este încă de însemnat, că în Secolele nică,

-

97?

Instrucţiunea se

preda în limba franceză şi nu în cea latină, după cum se obicinuia
pînă atunci în t6te cele alte sc6le; putem prin urmare susţine, câ.
scâla franceză proprii disă este o craaţiune a solitarilor din Port-

Royal. Omul, care lucrâ mai mult la acestă salutariă revoluţiane,
fu Lancelot. El începu prin a publica în anul 1644, o nout me-

th6dă spre a înveța cu facilitate limba latină. Ea era nouă în
adevăr; însă, nu numai prin conţinutul ei şi methoda urmaţă, der

şi prin aceea că era scrisă în limba. franceză, pe când tâte cărţile .
scolare erati pină atunci scrise în latinesce. In anul 1655, el publică o nouă methâdă, spre a învăța limba grâcă, scrisă şi acesta în limba franceză. In anul 1657, el dete la lumină Ze jar
din des racines grecques, şi la anul 1660 o nouă methâdă, spre.
a învia limba, italiană, şi o alta, spre a învăţa pe cea îspaniolă;
în fine, et făcu să apară şi celebra sa Gramatică generalăşi raționaiă. Solitarii din Port-Royal publicară asemenea şi o Logică
precum şi o operă pentru studiul geometriei.
Educaţiunea propriii gisă, solitarii din Port-Royal o basaii pe
principiile şi vederile lor religi6se. Spre a sustrage pe copii dela
răi, ei nu-i perdeai nici o dată din vedere, nici giua, nici noptea.
Bi se găsiati continuii pe urma lor şi împedicaii astfel, or-ce impresiune , care le ar fi putut mănji sufletul, or-ce discurs, cei ar
fi putut atrage câtre păcat. Cu t6tă acestă supraveghiâre însă , şi

cu tâte excelentele lor lecţiuni de morală şi de religiune, învăţătorii din Port-Royal nu se sprijiniaii nici pe vigilinţa, nică pe lecţiunile lor, spre a schimba natura elevilor lor ; ei asteptaii acestă
metamorfosă , numai dela omnipotenţa graciei divine, basa princi-

pală a systemului lor de educaţiune. Saint-Oyran reducea acţiunea
pedagogului pe lîngă copii, la aceste trei lucruri: „A vorbi puţin,
a tolera mult, şi a se închina şi mai mult.“
La Port-Royal

de Paris, după cum s'a putut înţelege din cele

dise mai sus, religidsele se ocupaii de educaţiunea fetelor. Spiritul,
care domnia în scâlele de băeţi, domnia şi aci, însă cu 6re-cari
modificaţiuni reclamate de natura femeii şi de vicţa monachală.
Regulamentul

redigeat în anul 1657 de Jachelina Pascal , asupra

modului cum urmâză să se facă educaţiunea fetelor, ne dă proba
cea mai patentă, atât despre acest spirit, cât şi despre înaltele
facultăți şi pietatea nelimitată a sorei marelui Pascal. Decă pe de
o parte, îngrijirile educative ale acestor religi6se ni se par în uni-

le puncte cam essagerate,

pe de altă parte îusă, nu putem lăuda
?7
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îndestul amârea lor pentru eleve, solicitudinea şi devotamentul lor
pentru tot ce putea înainta şi grăbi desvoltarea lor morală şi religi6să,

Cele ce s'aii dis pînă aci, sunt de ajuns, credem, spre a caractevisa opera pedagogică diu Port-Royal, şi spre a ne face să regretâm finele stă tragic şi, prematur. Ludovic XIV , persecutând pe
protestanți şi, năbuşind pe jansenişti, a răpit christianismului din
Francia, puterea şi libertatea sa, şi a preparat calea necredinţei legere din al opt spre gecelea secol. Dâcă Francia ar fi continuat şi
desvoltat opera pedagogică începută în Port-Royal, ea ar fi cu aprâpe două secole mai înaintată, după cât este astăgi; din nenorocire însă, ea a lăsat; să trecă întreg secolul al opt spre decelea şi
prima treime a celui de al nouă spre decelea, mulţumindu-se a se
ocupa numai cu nisce theorif filosofice şi politice sterile, a nu face
nimic pentru educaţiune şi a perde astiel un timp precios. Der să
ne mulţumim, că Francia, de şi acum tărdiă, putu în fine scutura
acestă apathiă condamnabilă, reincepe lucrârile şi scrierile sele
pedagogice, de atât timp întrerupte, şi retnoda firul tăiat, cu atâta
imprudinţă, de Ludovic XIV.

„CAP. x
IOAN BAPTIST DE LA SALLE
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Ordinul fraţilor Sc6lelor chrestine, care dirige şi astăgi încă în
Francia, patru pină la cinci mii se6le, cu preste trei sute mii scolari, avu de fundator pe Ioan-Baptist de La Salle, om cu un devota-

ment şi o perseveranţă extraordinară. Trebue să ne oprim un mo-

ment asupra, vieţei şi operilor acestui întrepid şi neobosit propagator al învățământului ehrestin şi gratuit. |
Născut la Reims, în 30 Aprililie, anul 1651, loan-Baptist de

eului

Salle se

destinse de timpurii prin progresele sele în sciinţe şi

rin pietatea sa. La 11 ani el primi tunsura,. Când era în etate de
cinci spre dece ani, un canonic âl cathedralei i cedâ locul seii, cu
tote bogatele beneficii ce eraii legate de dânsul. EI studiă apoi câtva timp la Paris în seminariul St, Sulpiciu, unde avu de conseolar şi pe piosul Fenelon, şi de unde se reîntârse mai în urmă la
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Reims. Aliându-se aci cu canonicul Rolland,
care fundase

societatea Surorilor CopiluluiIsus , pentru: educaţiunea junelor fete, luă şi el resoluţiunea de a renuncia la lume şi
de a se consacra,
educaţ
iunei junimi

i. EI se ocupă der de, educaţiune, şi după
|
mârtea abatelui Rolland, el termină organisaţiunea,
Surorilor Co-

pilului-Isus şi asigurâ

essistența

acestei societâţi ,

obţinendu-i

dela Ludovic XIV, patenta necesariă la esserciţiul regula
t
vățământului,
lusă abatele de La Salle trebuia să-şi îndrepteze şi în t'altă
activitatea sa. Francia avea mare lipsă de învăţători pentru

al înparte
clase-

le populare. Este adevărat, că unii din eclesiasticii cei mai zeloşi
fundaseră deja 6re cari scâle isolate, că ei încercaseră de a deschi
-

de chiar o sc6lă normală ; însă aceste încercâri nu găsiră consistenţa necesariă, Era reservat abatelui de La Salle de a da acestei

opere o impulsiune durabilă. In anul 1679, el deschise la Reims, cu

concursul unui laic zelos, numit Niel şi cu un june de şâpte spre dece
ani, cea d'ântiii scâlă de băeţi. Graciă geniului întreprindător al
lui Niel opera progresă destul de repede, însă ea nu întârgiâ de a
îutâmpina dificultăţi financiare. Sub acest raport, râul luă proporțiuni şi mai mari, când Niel părăsi Reimsul , pentru a deschide şi
în alte localitâţi sc6le. Spre a atenua 6reş cum acest reii şi tot d'odată, spre a introduce o solidaritate şi o omogenitate de vederi
între diverşii agenţi ai Institutului seii, de La Salle se decise a întruni, după orele de studiii,-pe toţi institutorii în casa sa, şia nu-i
congedia de cât n6ptea. Prin acest megiloc, influinţa sa binefăcăt6-

re nu întărdiă de a da resultatele cele mai satisfăcătâre, cea ce îl

încuragiă de;a face pasul decisiv şi de a interna, pe institutori cu
desăvârşire în casa sa. El putu atunci să-i supună la o regulă fixă
şi să-i guverneze după placul seii. Un asemenea institut se fundă și
la Berthel prin îvgrijirea infatigabilului Niel.
|
Cu i6te acestea, nu trecuse mult timp, şi alte nemulțumiri, mult
inj seri6se, decât cele d'ântsiii, se iviră în medilocul acestsi activitâţi neinteresate : unii învăţători începură a se plânge de asprimea essistenţei lor, şi chiar a observa superiorului lor, că este mult
mod facil de a predica cineva devotamentul, decăt a-l pune
însuşă în practică. Aceste imputâri nedrepte, rănind ânima lui de

La Salle, el vendu imediat tâte bunurile sâle, pentru o sumă decinci deci mii franci, pe cari-l distribui seracilor. El se puse apoi în
capul confraţilor sei şi împărtăşi cu dânşii, atât ostenelele învăţăturei, cât şi privaţiunile sărăciei. Din acestă qi, consiliile, şi în-
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văţăturile sele dobândiră o forţiă peresistibilă. Juni din t6te pârţile
părăsiaii studiile , plăcerile şi posiţiunile lor indipendinţi şi veniali
Ja dânsul, spre a lua parte la acestă vi6ţă de devotament, şi de sacrificiuri. Visţa acestor luptători însă era atât de dură, încât mai
mulţi dintr'6ngii, neputendu-o suporta, muriră în florea etâţii lor.
Reputaţiunea lui de La Salle se respândia div ce în ce mai mult,
încât 6meni din localitâţi forte depărtate veniaii la Reims spre a
vedea pe acest; om extraordinar. Obosit; de aceste onoruri, el sa relaici, un alt
sei ii
trase într'o mănăstire şi voi să alegă, dintre coleg
ca un
primi
neputând
,
superiorîn locu-i. Însă autoritatea scolastică
funcţiureia
să-şi
Salle
Lu
de
pe
sili
laic,
unui
preut să se supuiă
nile. De atunci înainte, el începu să primâscă acasă Ja dânsul juni
săteni, din cari să formeze pe învățătorii sătesci.
La anul 1688, după mai multe invitaţiuni,. de La Salle se duse
la Paris, spre a funda şi acolo sedle chreştine. Acestă, întreprindere
însă, nu fa de loc norocită. Îuvăţătorii laici, îngrijiţi de viitorul
lor, se resculară în contra confraţilor lor clerici, jefairă casele lor
şi-i siliră să se depărteze. Pe lîngă acestă trădare, mai veniră apoi
diferite maladii, mârtea unora din fra şi alte calamitâţi, încă şi
mai penibile, în cât întrega operă păreaa fi în ajun de a se dărâma.
De La Salle însă nu-şi perdu curagiul; el câştigă pe două din cei
mai fideli colegi at sei, pe Viort şi pe Drolin, şi făcu împreună cu
d6aşii jurământul solemnel de a menține scâlele chreştine şi gra-"
tuite , chiar

de ar vemânta

singură

din

I6tă

asociaţiunea,

chiar de ar fi siliţă să cerşăscă, din uşă în usă, pânea cea de

tâte gilele. După acest jurământ, de La Salle închiriă, într'o suburbiă depărtată a Parisului, o baracă miserabilă , spre a primi
acolo pe confrații sci maladi, spre a întruni în timpul vacanţiei pe
învăţători şi spre a stabili o scolă normală ; însă fiind că acest l0-

cal, pe de o parte, nu era destul de încăpător, iâr pe de alta, se
găsia pr6 depărtat, de centrul oraşiului, de La Salle închiriâ unaltul mai vast şi mai în centru, de unde putea supraveghia mai bine
sc6lele ce deschisese.
Opera, începu a reinfiori. La anul 1700, de La Salle redigiâ un
regulament, pentru directorii scâlelor fundate de câţi-va ani, şi trămise doui fraţi la Roma, spre a transplanta şi acolo scâlele gratuite. Unul dintr'6nşil se întârse pe curând îndărât; cel alt însă
remase acolo două-deti şi şâse ani, cu tâte privaţiunile.
De mai multe ori, de La Salle se încercase de a pune un laic în
capul fundaţiunilor sele ; el însă nu putu reuşi, decât în anul 1717.
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Fraţii, întruniţi atunci în adunare electorală, aleseră ca cap pe
Barth6lemy, persona cea mal virtu6să dintre dânşii. Dintw'acâstă
gi, de La Salle consideră opera sa ca terminată, şi declară că el nu
mai voesce să trădacă,

decât pentru a-şi plânge

păcatele şi a se

pregăti pentru morte.

De La Salle, acest om de bine, acest adevărat, apostol al lumi-

nel, care suferise t6te încercârile şi tote adversitâţile cu o pacienţă
adevărat angelică, muri în Vinerea mare a anului

1719

şi fu în-

.
mormântat în capela laterală a bisericei de St. Sever.
papa
dela
1724,
anul
în
obţinu,
Roma,
Fratele, care remase la

Benoit XUI, recunâscerea sc6lelor chreştine şi gratuite ; ir, în a-

celaş an, Ludovig XV, regele Franciei, le acordă o pateută, care
le asigura protecţiunea Statului. Revoluţiunea franceză desfiinţă,
cu tote cele alte, şi acest ordin; însă, Napoleon cel Mare îl restabili în anul 1808.
Să dâm acum şi câte-va date asupra or ganisaţiunei acestui ordin, precum şi asupra regulelorşi priacăniniilor pedagogice, după cari
ine.
se conduceali acestă fraţi ai sc6lelo
Membrii ordinului trebue să se suREBBăcu trupul şi cu sufletul
la voinţa lui Dumnedeit;

ei trebue pe lingă acesta,

să fă geloşi

pentru binele moral şi religios al copiilor. — În capul ordinului,

este un superior, numit pe visţă de directorii principalelor case ;
el este asistat de două ajutâre, cari trebue să locuescă cu dânsul ;

funcțiunile acestora din urmă sunt limitate la dece ani. — 0 adunare formată din Directori şi din trei-deci fraţi, aleşi dintre cei
mai bătrâni se întrunesce la fiă-care gece ani; ea pâte, în casari
grave, revoca pe superior, —

Directorii caselor

particulare sunt

numiţi pentru trei ani. — Superiorii numesc inspectori, spre a visita o dată pe an diversele case şi spre a-i face un raport asupra
situaţiunei lor, — Nici un frate nu pote deveni preut, sii îndepli-

pi vre o funcţiune eclesiastică; el nu trebue să trăâscă, decât pentru vocaţiunea sa. — Fraţii nu se pot stabili îatr”o diocesă, decât

cu autorisaţiunea Episcopului; aci însă sunt. supuşi, ca şi cei alţi
cetăţeni, la autoritatea civilă. Ei sunt datori să propună lecţiunile
lor, după planurile şi meth6dele ordinului şi n'al dreptul să introducă nici o inovaţiune. — Fraţii nu; trebue să primescă nică un
dar dela elevii lor, nică a le confisca ceva din aceea ce le aparţine;
ei sunt datort a-i iubi, însă fâră familiaritate; dâcă le ar da ceva,

acesta să se facă fâră vre o inclinaţiune particulară, ci numai spre
a-l încuragiaşi recompensa. — Penalitâţile trebue să fiă date şi
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primite fâră mâniă şi fâră vorbe ofensăt6re. Penalitâţile corporale

sunt oprite pe timpul rugăciune, al catehismului şi al scrieri! ; îucolo ele sunt permise, însă trebue să se aplice de o altă pers6nă şi

nici o dată de învăţător.

Deta început încă, acesti iustitutori aii făcut us de învețământul simultane , pre când, în tote selele de pe atunci, se între-

buinţa modul individual. Piă-care scolă este divisată în două
clase principale, una iuferi6ră şi a'ta superioră , ţinută fiă-care de
un îvate. Iutrunindu-le câte două, două, scopul a fost de a conserva tradiţiunea şi spiritul corpului. Individul isolat cade mai curând
în tentaţiuni. Pratele cel mai în etate este protectorul şi consilierul colegului seii mai june, pe care-l supravegheză neîncetat. Pen-

tru acest sfârşit, salele, în cari propun lecţiunile, trebue să fiă alătarea una de alta, şi separate prin o uşiă cu gemuri, astfel, ca
fratele cel mai în etate să potă vedea dela locul sei, tâtă clasa colegului seii.
În fiă-care clasă se gă esce Christ restiguit, icâna St. Fecidre,
a St. Iosif, a angelu

luă

Mor,

a St. Nicolae,

portretul lui loan

Baptist de La Salle, şkiBările, cu regulele de conduită cele mai
essenţiale. De ordinar , Ti clase domnesce o mare ordină şi curățeniă. Comandamentele se dai prin mediul unui mic instrument.
ia semnalul dat, clasa ascultă, se ridică în sus, s6de 30S, îngenun-

chiă, schimbă locul, vorbesce sii tace, scriă scii citesce, etc. Acest,
instrument servă încă a averti, a încuragia, a blama şi a lăuda.

Notele, bune sei rele, complectez megiile de disciplină.
Învăţământul cuprinde lectura, gramatica, şi orthografia, caligrafia, dessemuul artistic şi geometric, geografia , calculul numerilor

intregi şi fracţionare, în fine religiunea. Methodele de învăţământ

sunt determinate prin Instrucţiunile ordinului, î6r Institutorii n'aii
dreptul a le schimba. Acâstă stabilitate nu este în adevâr farorabilă progresului, însă ea apără sc6lele de multe încercâri nedibace,
cari nu pot fi decât vătămătore instrucţiunei.

!

Instrucţiunile relative la învăţători numără trei-spre-dece
defecte, de cari acestia trebue să se ferescă, adică : 10 Mania
de a
vorbi pr mult; 2* O pr mare, vivacitate ; 30 Ugarinţa ; 40
Precipitaţiunea; 5" Asprimea; 60 Mânia; 70 Parţialitatea
; 8 Lenea ;

9* Reiele disposiţiuni; 100 Familiarita
tea, şi gluma; 11oNestatornicia; 12” Necugetarea ; 13+ În fine perderea timpului.
„_„Nimic nu este mai necesariii institutorului,
gic aceste Instruc-

iuni, decât a se observa pe sine, pe timpul când îşi face
lecţiuni-
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le; el are atunci atâţi observatori af conduitei sele, câţi sunt şi
scolarii, câci acestia primesc şi conserv tte impresiunile ce conduita sa va produce asupră-le, El este dâr dator a observa, ca fiăcare vorbă, ce va pronuncia, să fiă o învăţătură; ca fiă-care pas
ce va face, să fiă un bun essemplu. Nenorocire aceluia, care ra
scândalisa pe copii prin vorbele şi acţiunile s6le.*

Acâsta este pe scurt vicţa şi opera lui loan-Baptist de La Salle,
o visţă plină de credinţă şi de devotament, o operă plină de pacienţă şi de ambre. Dintr'acest punct de vedere privit, acest studii
pâte deveni un essemglu instructiv şi tot d'o dată un stimulent pu-

ternic pentru toţi aceia, cari se devot misiunei de învăţători.
Ă

i

SĂ

|
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FENELON

Fânelon , Francois de Saliguat de la Mothe, unul din cei mai ilustril scriitori ai Franciei, pâte fi cu drept cuvânt prenumărat îutre pedagogi, atât.în puterea scrierilor sâle, cât şi în puterea func-

ţiunilor importante ce a îndeplinit ca educator. Născut la anul
1651, în castelul de Fânelon, dintr'o familiă nobilă şi puternică,
el fu destinat de părinţii sei pentru cariera eclisiastică. El făcu
studiile scle theologice în seminariul St. Sulpiciii din Paris, unde-l
întâlnirăm deja în societatea lui Ioan-Baptist de La Salle. Rarele
scle talente, unite cu o mare pietate, îl puseră în stare de a îndeplini de timpurii funcțiuni delicate şi importante. EI dirigiâ pentru cât-va timp casa nouelor convertite, adică casa junelor fete
nobile cari abjuraseră religiunea reformată,

ceea ce i procură o-

casiunea de a scrie excelentul seii Zractat de educaţiunea fete-

lor, pe sare-l vom analisa mai la vale. Trămis, după revocaţiunea

Edictului de Nantes,

câ misionar la Aunis, el se destinse prin

dulecţa şi caritatea sa. Marile sele talente şi vastele s6le cunoscin-

ţe î căştigară postul de preceptor al ducelui de Burgonia, nepotul lui Ludovic XIV, al câruia caracter vehement şi autoritar inspira om are temere naţiunii. Graciă influinței unei educaţiuni religi6se şi unei instrucţiuni solide, unite cu o dulceţă binevoitâre şi

o conduită essemplariă, junele prinţ deveni un alt ora în mânile

_

=
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Int Fenelon. Trăsura următre ne demonstră cu câtă înţelepciune
își îndeplivia funcțiunile piosul nostru preceptor. Într'o gi, junele
priuţ dise, întrun acces de mâniă, lui Fenelon : „Domnule, eii sciă
cine sunt eti, şi sciii cine esci domnia-ta.“ Acesta nu-i respunse nimic
atunci ; a doua di însă, apropiându-se de elevul sei, care şi regă-

sise calmul, i gise cu un ton liniştit, der serios : „Vă aduceţi fără
îndo6iă aminte de cuvintele ce mi-aţă dis eri. Datoria mea mă obligă a vă respunde că voi nu sciți, nică cine sunt ei, nici cine suu-

teţi vot. Decă vă imaginaţi a fi ceva mai mult de cât mine, vă încelaţi ; nasterea vostră w'a atărnat de voi, şi nu este faptul meritului vostru ș et însă am mai multă prudinţă şi sziinţă, decât voi.
Voimu ştiţi, decât aceea ce aţi învăţat dela mine, ier eii sunt maă
pre sus de voi şi prin autoritatea ce mi-a dat regele şi tatăl vostru
asupra-vă. Prin supunere câtre dânşii, am luat asupră-mi acestă
sarcină penibilă şi, după cum mi se pare, ingrată, de a fi preceptorul

vostru ; însă de dre ce voi credeţi că acestă însărcinare este o fe-

ricire pentru mine, mă voii presenta chiar acum, împreună cu vol,

înaintea regelui şi-l voii ruga de a mă desărcina de acestă fericire
|
|
şi de a vă da un alt guvernor.“
de.
rugă
se
care
prinţ,
pe
mult
forte
ne
mişcă
Acestă declaraţiu
preceptorul seii de a-i pardona erdrea şi de a nu-l conduce înaintea regelui. Lacrămi de căință curgeaii din ochii sei; cu tote

acestea, Penelon

nu-i respunse nimic, ci-l lăsă o di întrâgă în în-

certitudinea asupra resoluţiunei sâle; în fine, după repetate rugăciuni, el ceââ şi-l ertâ,
Ca recompensă a îngrijirilor sele eminente, Fenelon primi arhiepiscopatul de Cambrai ; însă tipărirea furtivă a Zelemaculeă sei,

seris pentru instrucţiunea junelui seii elev, i atrase disgracia iui
- Ludovic

XIV : el trebui să se retragă în diocesa sa. Ultimii ani ai

vieţei s6le fură turburaţi şi prin alte încercâri încă. Firplicațirnea
Mazimelor Sânţilor, scrisă sub influința

ideilor religi6se ale Dm-

nei Guyon, îl atrase într'o lungă şi penibilă polemică cu Bossuet,
care reuşi în fine a face să se condamne la Roma opera antagonistului seii. Nenorocirile Franciei, inradată de strein, i sfăşiară asemenea ânimă.'In fine, mârtea scumpnlui seii elev fu ultima loritură ce primi anima, sa simţitore. El muri la 7 lanuariii, anul 1715.
Afară de Zractatul de educaţiune pentru fete şi. de Telemac,
Fenelon a mai scris încă, într'un scop educativ şi instructiv, şi FaDulele

s6le, Povestile, Dialogurile morţilor, şi Dialogurile a-

supra elocinţeă. Afară, de cea Mântâii şi cea din urmă, operile lui
+

me

ap

Fenelon sunt
unuf prinţ.
ocupat mai
câstă operă
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oaza

ea

—.

t6te scrise pentru
ln tractatul seii de
cu din adinsul de
a devenit clasică,

——

facerea şi complectarea educaţiunei
educaţiune pentru fete însă, el s'a
educaţiunea generală. De 6re ce aatât prin perfecțiunea stylului sei,

cât şi prin excelinţa ideilor ce cuprinde,

cred de datoria mea

a

reproduce câte-va din aceste din urmă:
10 Femeile sunt datâre a tudeplini 6re-cari datorii, cari sunt basa vieţei umane. Nu sunt 6re ele cari susțin şi conduc casele n6stre, cari regulez lucrurile domestice şi cari prin urmare decid de
aceea ce atinge mal de aprâpe genul uman ? Prin acestea, ele ai
partea principală la bunele scii la relele moravuri ale lumei întregi.
| 0 emeiă raţionabilă, silitâre şi religi0să este sufletul casei, unde
"“de sigur va domui o regulă essemplariă.
Din contra, reaua educaţiuve a femeilor face mai mult râă, de cât aceea abărbaţilor, de 6re
ce desordinele bărbaţilor vin dela reaua educaţiune ce ai primit
dela mamele lor.
,
29. Ignoranţa unei fete are consecinţele cele mai funeste. Acâsta
este causa, că ea simte uritul şi nu sciă a se ocupa într'un mod
cuviincios. Când fâta a ajuns într'o etate dre-care, fâră a se ocupa
de lucruri solide, ea nu va mai putea avea în viitor, nici gust, nici

obicei pentru asemenea ocupaţiuni, ci va cădea de sigur într'ole-

-

ne absolută. Ea se va obicinui atunci a dormi cu o atreia parte

mal mult, decât i-ar trebui spre a-şi conserva o sănătate perfectă, .
Acest somn lung însă, nu-i serves4? de cât a o moleşi, ao facemai

delicată, a o expune la revoluţiuvile corpului şi a-i inspira un amor
pernicios pentru petreceri şi spectacole. Ea devine curi6să şi discretă şi se -pasion6ză pentru romaunţele şi comediele acelea, unde este amestecat; un amor profan. Şi ce desgust pentru dânsa de a se
cobori din acâstă vi6ţă imaginară, pînă în amăruntele menagiului !

30, 'Prebue să se încâpă de timpuriii educaţiunea copiilor. Prima

etate, care

adesea se lasă pe s6ma unor femei ignorante şi neregu-

late, este aceea , unde copilul primesce impresiunile cele mai profunde. Se pote dirige atenţiunea copiilor şi lucrala deslegarea limbel lor, încă înainte de a sci ei să vorbâscă. Li se pote asemenea
inspira de timpurii o inclinaţiune pentru pers6nele oneste şi virtudse şi o antipatie peutru 6menii răi şi perverşi. Trebue să li se
fortifice sănătatea printr'un regim simplu şi bine regulat. Este încă forte important; de a lăsa să se întărescă organele lor, de a nu
imapinge la început instrucţiunea pre departe şi de a evita tot cele
pâte aprinde pasiunile. —
>

Îndată ce ali ajuns într'o etate mai îna-
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intată, trebue ca t6te vorbele, ce li se adresâză, să albă de scop de
a-l face să iubâscă adevârui. In cât pentru instrucţiune, luvățătorul trebue să se mulţumâscă a urma natura. Simte copilul trebuinţa de a observa ? Ei bine! să i se procure ocasiunea de a observa, răspungându-i-se la tâte cestiunile ce face şi conducându-se
câtre altele nouă. În "modul acesta spiritul seii se va înbogăţi cu
diferite cunoscinţe, fâră a fi încercat ostenelele studiului. 1).
4-50. Disciplina primesce prima şi principala sa forţă de la essemplele ce se pun înaintea elevilor. Trebue der să se înlocuescă,
pre cât se pote, obligaţiunea şi constrângerea absolută, printr'o
atracţiune şi o încurăgâre indirectă. 0 persână spre essemplu, care
mărturisesce o erdre în presenţa unui copil, va angajea de sigur
pe acesta din urmă, de a face şi el mărturisirea proprielor sele erori.

6-80. Toţi copiii, fără essepţiune, ascult bucuros naraţiuni istorice. Să se profite dâr şi de aceste disposițiuni naturale ale lor,
însă să nu li se nareze, de cât istorii instructive. Istoriele cuprinse
în Bibliă sunt cele mai bune, căci pe lîngă interesul

ce excit,

ele

stabilesc basele religiunei. Nu trebue însă să se silâscă copiii de a
asculta, şâii de a reţine aceste istorii; şi mai puţin încă nu este
bine, de a face dintr'6nsele lecţiuni regulate : plăcerea singură să
face totul. Nu-i siliţi der, căci veţiajunge şi aşa la un bun resuitat, chiar
de ar fi spiritele cele mai comune. — lovăţătura religi6săt rebue să
încâpă prin destingerea sufletului de corp, şi prin cunoscinţa unui
Dumunedeii a tot puternic, creatorul şi conservatorul universului.
Să lise puiă neîncetat îuaintea ochilor visţa şi mârtea Mântuitorului nostru Isus Christ. Să li se explice decalogul, sântele taine şi
rugăciunele.
Aaa
9. Să se evite de a cresce fetele într'o moliciuneşi într'o timiditate
cari le ar face necapabile de o conduită fermă şi regulată. Să se
reprime într'6nsele amiciele tandre, micele gelosii, complimentele
excesive, flateriele, lacrămele de crocodil, sentimentele afecţate în fine.
Este mult, mai folositor de a se face educaţiunea fetelor de mamă,
decă ea se pote face bine, de cât de mănăstire, unde nu se învaţă
a cubâsce lumea şi de unde fetele se reintorc fără nicio experienţă
de lume.
.

10-110: 'Temeţi-vă de vanitatea fetelor : ele se nasc cu o do-

rinţă viă de a place. Excesul vanităţii însă, merge mult mat de-

parte la națiunea nâstră, de cât la or-care alta. Umbrea schimbă-

1) A lăsa să lucreze natura, deveni mai tării principiul pedagogiei lui

Rousseau, A instrui amusând fu devisa Iui Basedow şi a scolei s6le.
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t6re ce domnesce între noi, provâcă o varietate continuă de mode,

cari restorn marginile condiţiunilor şi pun în pericol t6te morarurile. Relele ce decurg din vanitate sunt necalculabile.

120, Intre datoriele femeilor, trebue să punem în primul rang
edutaţiunea propriilor lor copii, conduita servitorilor, direcţiunea
menagiului şi afacerile ce se raport la dânsul. T6te acestea reciam

multe cunoscinţe, înţelepciuue şi experienţă. Spre a forma pe femel pentru rocaţiunea lor, trebue să se deprindă junsle fate încă
de timpurii cu guvernarea casei, încredinţându-le 6re-cari ocupa-

ţiuni domestice în raport cu capacitatea lor. Cunoscinţele necesarii
unti femei sunt : o lectură şi o scriere corectă, cunoscinţa celor.

Wântâiii patru reguli aritmetice şi ţinerea unul registru de venituri
şi cheltueli, Ar fi bine decă ea ar cundsce şi principalele reguli ale
justiţiei şi ale administraţiunei. Acea care posedă un: domen, ar
trebui să cun6scă şi economia agricolă. In fine, femeia trebue să

sciă cum se pot stabili micele sc6le şi industrii pentru împuţinarea
miseriei şi prin cari alte medildce se pot uşara suferinţele sermanilor şi maladilor. După aceste învățături, cari trebue să ocupe primul loc, se p6te permite fetelor de a ceti Istoria grâcă, romană şi
maj cu s6mă cea franceză. Asesta este medilocul de ale desgusta,
de comedii şi de romanțe. Studiul limbei iţaliane şi al celei spaniole
nu este utii : aceste limbi nu posed de cât cârţi pericul6se; acela
însă al limbei latine este mai raționabil,de 6re-ce acâsta este limba
bisericei cari le ar putea procura consolaţiunea nepreţuită de a
înţelege acea ce se dice cu ocasiunea oficiului divin. Li sar putea
încă permite, dâcă ele ar manifesta o plăcere pentru acesta, şi ce-

tirea operilor de elocinţă şi de poesiă; aceste opere însă nefiind
tot-d'a-una fără pericol pentru imaginaţiunile

prea vii, ar trebui

să se procâdă cu tea mai mare serupulositate la alegerea celor mai
bune. Musica şi pictura aii necesitate de aceleaşi precauţiuni. Orcare ar fi însă condiţiunea unei fete, ea trebue să se tâmăaşi să
fugă de lene; o vicţă labori6să apropiată de condiţiunea în care
ea va trebui să trăâscă, este recomandaţiunea sa cea mai bună.
Fânelon termină Zractatul sei prin nisce consilii asupra m0dului

cum trebue să se al6gă o guvernanti. Epistola sa câtre o

dâmnă de calitate, adăogată la acesta, cuprinde încă multe idei

sănătâse şi practice.
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ROLLIN

7
N

Carol Rollin, fiul unui serman cuţitar, originar din Montbâliard,
se născu la Paris, în 30 lanuariii, anul 1661. Un călugăr ben6dictin , care-l întrebuința, fiind încă copil, la diferite afaceri bise-

ricesci, i procurâ

un loc gratuit la Colegiul celor opt-spredece.

- De acolo trecu la Sorbona, spre a studia theologia. La anul 1683,

el fu numit
deveni

profesor la Colegiul de Plessis şi la anul 1688, el

profesor

regal

la Colegiul Franciei. El îndeplini în anii

1694 şi 1695 funcțiunea de rector al Universitâţii, desfăşiură
dela anul 1699 înainte, o activitate forte mare în calitatea sa de
adjutor la Colegiul de Beauvais, şi redeveni, în anul 1720 rector al Universitâţii. Rollin muri la 14: Septembre, anul 1741.

„Acest om venerabil, dice Vinet, aduse cele mai mari servicii
instrucţiunei publice. Religiunea şi sciinţa, ocupaii tâtă cugetarea sa.
Anima sa formată de cea d'ântâii şi spiritul seii cultivat, de cea !
de a doua, constituiaii pe Institutorul perfect. Puţine opere aii fost
primite cu atâta favâre, ca Tractatul sei de studii în patru Yolume, ca Zsforia sa antică în trei spre dece volume şi ca Istoria
sa romană în cinci volume. Stylul seii este limpede şi gracios, morala sa, excelentă, i6r simţimintele s6le despre frumuseţi'eliterarii,
juste şi vii; în fine, dintre toţi autorii cari aii scris pentru junime, bunul Rollin este singurul care a avut mai multă vocaţiune
pentru acestă misiune interesantă.

Tractatul studiilor, acestă operă importantă a lui Rollin, meri-

tă totă atenţiunea, n6stră şi prin urmare ar fi forte folositor de a
ne opri puţin asupra lui; însă: chiar analysa sa cea maisnperficială fiind pr6 lungă pentru cadrul restrâns al acestei istorii, vom fi
siliți a ne mărgini în arătarea, obiectelor ce el cuprinde.
Discursul, preliminarii , prin care se începe curtea, trateză
despre fo'6sele unei bune eâncaţiuni, şi artă planul opertă.
Cartea dmnteisă este consacrată primei educaţiuni. Capitolul asupra educaţiunei fetelor este, în mare parte, o prescurtare a operei lui F6nelon asupra aceluiag obiect.
Cartea a doua îratâză despre studiul limbelor franceze, grecşi latine. Autorul artă importanţa limbei franceze, pe atunci fre

a
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a

te negligiate şi cere a se da o tugrijire particulară studiul limbei

necesitatea,
materne. 'recând la limba helenă, i artă utilitatea şi

coşi o presintă ca cel mai facil studiii din tâte câte se propun în

legii.

face
„Limba latină, dice Rollio, reclamă niai mult timp ; ea

ocupaţiunea principală a claselor şi se pote considera ca basa esşi a
serciţiilor din Colegii, unde se înv6ţă nu numaj a ceti, dâr
etc.“
e,
scrie şi a vorbi latinesc

Cartea a treici este consacrată poesiei.

Cartea a patra, rhetoricei.
Qartea a cincia cuprinde cele trei specii de elocință.
şi, pote,
Cartea a ştse, consacrată Istoriei, este cea mai întinsă,

şi cea mal

bine scrisă : se simte de departe, că Rollin se găsesce

aci în elementul seii de predilecţiune.
Cartea a şâptea

axe

de obiect filosofia.

„Acest

studii,

dice

a regula
Rollin, când este bine condus, pâte contribui forte mult
cu o
spiritul
orna
a
,
judecata
şi
a
raţiune
iona
moravurile, a perfecț
nelirespect
un
sumă de cunoscinţe utile şi a inspira junimel
mitat pentru religiune.“
abile
Cartea a opta şi cea din urmă, una din cele mai consider
şi din cele mai importante,

vorbesce

de guvernarea imteridră a

claselor.
pedagoMateria acestei ultime cârţi este, din punct de vedere
t, mă
complec
resumat
gic, fârte importaută ; neputând însă da un
camal
cele
dintre
fe
paragra
câtorva
voiii mărgini la citaţiunea
tice:
racteris
lor limba
12. Scopul învăţătorilor nu este de a propune elevilor

poesii, de a înlatină s6ă grâeă, de a-i învăţa să facă theme, s6ii
fapte şi date istorice, de a-i pune să facă pe

cărca memoria lor cu
utile şi stihârtiă linii şi figuri ; aceste conoscinţe sunt în adevăr,
rilor
învăţăto
Scopul
scop.
ca
cum
de
mate, însă ca megii şi nici
a-i face
de
,
seri6să
te
activita
o
la
lor
elevii
pe
e
este de a deprind
le areta drumul câtre dânsă preţuescă şi să iubescă sciinţele, de a
tea şi preţul lor şi
necesita
simtă
să
e
sele, de a-i pune în posiţiun
la care Praveprin acesta, a-i dispune pentru diferitele ocupaţiuni
mai mult de
încă
este
rilor
dinţa i va putea chiăma. Scopul învăţăto
apăra in0ale
de
anima,
şi
spiritul
forma
cât acâsta, este de a le
a-i face
de
e,
cenţa, de ale inspira principii de ondre şi de probitaț
dulci,
medii
prin
fine,
în
să-şi însuşescă bune obiceiuri, de a corige
dânşii.
la
a.
observ
ar
„relele inclinaţiuni ce
a studia bine şi de a
29: Prima îngrijire a învățătorului este de

Sa

Si
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aprofunda

geniul şi caracterul copiilor. A pune pe toţi pe acelaş

nivel şi a-i supune la aceiaş regulă, este a forţa natura,
,
3”. In materiă de educaţiune, abilitatea suverană const
în aăsci

să alim, printr'un temperament înţelept, autoritatea, care ţine în
îrîii pe copii, cu dulceţa care i atrage.
4%, Bingurul viciii ce merită un tratament mai sever, este îndă-

rătnicia în ră, însă o îndărătniciă voluntariă, determinată şi bine

marcată,
de, Invăţătorul nu trebue nică o dată să pedepsească cu pasiune şi
en măniă , mai cu s6mă, când erdrea ce o pedepsesce lar privi pe
el personal,
Go. Palmele, loviturile şi alte asemenea tratamente sunt cu desăvărşire intergişe învăţătorilor. Ei nu trebue să pedepsâscă, de cât

spre a corecta, şi pasiunea nu corige.

-

7%. Este un defect de a reprimanda pe elevi pentru erori uşidre,
cari sunt apr6pe neevitabile copiilor; acâsta ar fi de a-i lipsi de
forţa lor şi a le pune în joe progresul.
80. 'Trebue să evitâm de a excita nemulţumirea: copiilor prin asprimea vorbelor n6stre, mănia lor prin essageraţiuni, mândria
lor
prin semne de mepris. Din contra, să fim economi cu xeprimandele
cari le rădic speranţa de a se putea corige de erorile ce le im-

putâm.

|

:

9. Trebue să arătâm tot d'auna copiilor un scop solid şi plăcut, care

să le susţină silinţa, şi să nu pretindem nici o dată
de
a-i manţiue pe acestă cale, printr'o autoritate s6că
şi absolută.

10. Dâcă n'am lăuda nici o dată pe copii când
fac binele, am
risca de a-l descuragia; dâr fiind că laudele pot excita
vanitatea,

irebue să ne servim de dânsele numaj spre a anima
pe elevi, fâră
însă a flata acest vicii.
11. Este o mare fericire pentru elevi de a găsi învăţători,
a câror visţă să fiă pentru dânşii o invăţătură continuă,
a câror acţiuni
să nu desmiută nici o dată lecţiunile lor,

cari fac aceea

ce ei
consilieză pe alţii şi cari evit aceea ce ei blamâză.
2. Se văd părinţi, altfel destul de bine intenţionaţi,
cari duc
ei înşile pe copiii lor la spectaculele publice. Asemenea
părinţi tre-

bue să aibă pre puţină

cunoscinţă de spiritul uman, spre

a nu vedea, că asemenea petreceri nu vor întârdia de a
desgusta pe elevi
de o vicţă ocupată şi seri6să, ia care sunt destinaţi,
precum şi de
petrecerile simple şi inocente cu cari eraii deprinşi
pină atunci, etc.
Acest tractat de studii, după cum s'a vădut
din puţinele cuvinte
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dise despre dânsul, este un conductor preţios, care nu se pote îndestul recomanda părinţilor şi învăţătorilor însărcinaţi cu educaiunea junimii. Fâră îndoială el, nu mai este în nivelul secolului
nostru, de 6re ce nu gâsim într'6nsul nici caligrafiă, nici desemn,
nică cânt, nict aritmetică, nici algebră, nici geometriă, nici geo-

grafiă propriii gisă, uici sciinţe naturale în înţelesul modern al cuventului ; însă tot; aceea, ce concerne educaţiunea şi studiile literale,
este excelent şi mai bun, pote, decât aceea ce avem astădi.

——

C. — CURINTELE CURAT FILOSOFIC IN AL 16, 17 ȘI 18 SECOL
CAP.

b

AI

SCIINȚELE MODERNE
Ş 1. —

GENERAIATATI ASUPRA LOR

*

Pedagogii din al treilea curinte, pe cari-l vom trece acum în
revistă, nu şi-aii dat ostendla de a pune principiile lor în armoniă
cu verităţile fundamentale ale christianismului: Cu tote acestea
trebue să exceptăm din acestia pe Comenius si pe Franke, care ai
fost nisce Gmeni pioşi, Or cum ar fi însă, lucrările eşite din acest
curinte pedagogic sunt de o mare valdre. Decă acestora le lipsesce

sarea evangeliului, ei spre compensaţiune,:ne punîn posiţiune, mai
bine decât cel precedenţi, de a cunâsce natura copilului. Numai ei
ne aii preparat dâr caiea câtre o pedagogiă raţionată. Insă, înainte

de a vorbi de aceşti pedagozi filosofi, trebue să dicem câte-va cuvinte despre nouile ramuri cari ati venit să îmbogăţâscă câmpul
obiectelor de studii, şi cari nu vor întârdia de a-l lărgi şi transforma.
In evul megiti, tâtă sciinţa era concentrată în theologiă şi în îuvățăturile bisericei : am vădut care a fost opera scolasticeiîn acest
timp. A venit apoi renascerea aducând cu sine o lume nouă, adică
hogăţiele literarii ale Heladel şi-ale Romei; îndată studiile se modific, se transform, şi arta, de a vorbi cu gracia unui Ciceron, devine punctul culminant al ori-cărei culturi sciinţifice.
Insă cultura clasică, unită cu domeniul theologic şi eclesiastie
nu este termenul desvoltării câtre care tindem. Alte bogății noui
trebue să viă să se adauge la bogăţiele deja dobândite, şi aceste
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materialuri novi vor transforma din noi planul studiilor, La umbra studiilor clasice se vor uasce şi se vor desvolta, puţin câte puţin, sciinţele moderne ; cancelarul Bacon ne va deschide
” aturel, iâr Descartes va pune basele studiilor filosofice.

combrile

Wam intenţiunea de a face aci istoricul sciinţelor naturale, scii
al filosofiei ; cred însă util, spre a caracterisa

dea

punctul de plecare,

dice câte-va cuvinte despre aceşti doui 6meni mari.

Ş 2. —

Bacon

Francisc Bacon, marele naturalist anglez, se născu la anul 1561

şi muri la anul 1626. După ce-şi termină studiile la universitatea
din Cambridge, el însoţi pe ambasadorul anglez Powlet la Paris.
Mai târgiii el ajunse pînă la demnitatea de cancelar al Angleterei;
însă cu ş6se ani înaintea morţii sele, el fu destituit din acestă înaltă

funcţiune. Bacon nu se ocupâ nici o dată direct, cu secolele; însă
eminentele s6le capacităţi şi scrierile s6le remarcabile, prin care
recomandă studiul naturei, Pai ridicat în rândul 6menilor, cari aii
bine meritat de la sciinţă şi civilisațiune.
Chiar în al ş6se spre decelea şi al şâpte spre decelea secol, după
cun am vădut, tote studiile se concentra în jurul

autorilor greci

şi latini. Arta de a vorbi bine şi frumos constituia idealul culturei
sciinţifice. Creaţiunea, cu comorile şi minunile sâle, era o carte închisă. Nimeni nu se gândea să o studieze. Singur Roger Bacon,
un călugăr augles care trăia cu trei secole înaintea lui Francisc,
se încercă să atragă atenţiunea contimpuranilor săi, asupra ope-

relor creaţiunii; însă apelul stii remase fâră efect, iâr el fu declara de fermecător: Francisc Bacon fu mai fericit. La vocea sa,
lumea deschise ochii spre a contempla minunile naturei, chiar în

natură ; câci dicea ei, nu în cârţile bătrânilor tebue să studiâm pe- trele, plantele şi animalele, ci chiar în natură, care singură pote
îndrepta erorile şi a ne înbogăţi cu nouă cunoscinţe. Studiind natura în cârţi neperiecte şi necomplecte, noi imprimâm operilor lui
Dumnezeii sigiliul propriei n6stre imaginaţiuni, şi nu luâm în cou-

sideraţiune pe acela, cu care Dumnezeii le a marcat: procedând
însă astfel, suntem expuşi a perde pentru a doua 6ră imperiul asu-

pra creaţiunej.
Systemul lui Bacon pentru studiul naturel se divideîn două pârţi:
una speculativă şi aita experimentală.
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Partea speculativă cuprinde istoria naturală care observa faptele,
le studieză şi le coordon6ză ; physica, care cauță causele fenomenelor particulare, şi metaphysica care cerceteză natura absolută a lucrutilor.
Partea experimentală consistă în a întrebuința forţele sc legile

naturale cunoscute, spre a produce un efect determinat, Ea cupriude mecanica sâii „hysica practică, şi magia scăi metaphysica experimentală. Bacon presimţind că studiul naturei va: aduce descoperiri importante asupra puterilor ei ascunse, s'a servit de vorba
magiă, spre a exprima efectele extraordinare ce ar decurge dinix'6nsele,
Bacon compară sciinţa cu o piramidă, a câreia parte inferidră
este compusă de istoriă şi de experienţă ; partea mediă, de physică

şi de mecanică, şi partea suporidră, de metaphysică şi de masiă.
În vârful pyramidei este Dumnezeii creatorul ; însă, adaogă el, este
îndoios, dâcă spiritul omenesc se va putea vre o dată urca până la
dânsul.
Să lăsăm însă natură, spre a trece la filosofiă..

$ . 3. -— Dascanres
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Descartes, filosof celebru, care s'a născut la Haye în anul 1596
şi a murit la Stochholm în anul 1650, este tatăl filosofiei moderne,
precum şi Bacon a fost acela al sciinţelor physice şi naturale. Piecând

dela

singura

realitate, despre care el avea o cunoscință di-

rectă , imediată, substanţială şi prin urmare positivă, că el adică,
este o fiinţă cugetătâre , încercă de a ajunge, prin calea raţionamentului şi al experienţei, la o concepţiune filosofică a lumei şi a
Autorului seii. Legând astfel theoriele sle, mai mult de resultatele
experienţei şi ale observaţiunei, decât de axiomele sâii dogmele, a
câror essactitudine nu se pâte verifica mai "nainte, el a creat, adevărata filosofiă , care procede dela cunoscut la necunoscut, spre a

se urca, printr'o synthesă
încheiii. Intreprinderea sa
adevârului, trebue să ţină
toria, şi nenorocire aceluia,

jadici6să, pînă
era pericul6să ;
compt de tot ce
care negligend

la centru,
filosofia,
cuprinde
un singur

unde tote se
în cercetarea
natura şi isfactor, ar e-

rige în principii seii în axiomă filosofică, acea ce n'ar fi de cât o
er6re a raţionamentului seii. Methoda lui Descartes însă era excelentă : întâiă, pentru că nu contraria theologia ; al douilea, pentru
8
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că ajungea, printr'o cale naturală, de a determina re-cari veritâţi
sociale, precum principiile de libertate, de egalitate, de toleranţă,
“de umanitate în pedepsele legale, etc , pe cari theologia nu îndrăsnise ale aborda; al treileaîn fine, pentru că el da o concepţiune
mai complectă şi mai profundă despre planurile lui Dumnezeă. Din
nenorocire, filosofia nu voesce încă a cimenta, în fundamentul edificiului seii, petra cea mai preţi6să ; Religiunea. Ea caută pe Dumne-

zeii în natura physică, adică în materiă, unde el nu se găsesce, şi
refusă a-l recunâsce în isțoriă, unde el se produce şi se descoperă,
înțe”un mod clar şi autheutic, mai cu s6mă în pers6na Fiului sei.

Dâr nu este 6re erdrea cea mai neertată a raţiunei, de a nesocoti

faptul istoric cel mai important ce se întâmplă pină astăzi în lume,
pentru singurul motiv, că el încarcă 6re-cum raţiunea şi contrari6ză 6re-cari hypothese rădicate în axiome filosofice? Dâr aceea ce
este mai presus de rațiune, nu este în contra raţiunei. Altfel totul
în acâstă lume este, mai puţin s6ii mai mult, misterios pentru raiunea nâstră. Să sperâm însă, că într?o gi filosofia va eşi din par" țialitatea sa, şi va sci să ţină compt de tote elementele, atât cele
istorice şi religise, cât şi cele physice şi materiale, cuprinse în domeniul observaţiunei şi experienţei.
Am arătat în trăsuri generale perimetrul câmpului studiului, pe
care-l cultiv timpurile moderne, un câmp întins , însă necomplect
încă, pentru toţi aceia cari nesocotesc petra preţiâsă, destinată a
deveni pâtra fundamentală a 6re-cârui edificii, şi am vădut, — să
ţinem minte acâsta —, că timpurile moderne simţi necesitatea,
de. a preînoi tote sciinţele pe basa observaţiunei şi a experienţei.
Din acestă necesitate însă, cel puţin în parte, a eşit Reformaţiunea ; dintr'ânsa s'a născut sciințele naturale şi aplicaţiunea lor la
arte şi meserii ; dintr'6nsa în fine provine filosofia cartesiană şi
mişcarea ce ea a produs. Acestă necesitate era un semn al timpului, coprindână tot, întindându-se preste tot şi petrundând or-ce
lucru.

Şi pedagogia

prin

urmare

va trebui,

sub impulsiunea ei,

să-şi reîncepă opera. Montaigne, Locke şi alţii vor face preparațiunile necesarii, pentru acâstă mare lucrare. Rousseau, puinduse pe terenul lui Descartes, va lăsa la o parte tote systemele de educaţiune, şi va cere naturei ca să se însărcineze, ea însăşi, ca educaţiunea omului. Pestalozzi, în fine, pătrund6ud cu ochiul geniului natura copilului, i va smulge secretele desvoltârii s6le şi va, des- coperi procedârile ce ea întrebuinţeză, spre a-şi însuşi nouă cunoscinţe.

x
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CAP XA
MIHAIL

MONTAIGNE

Ra

Montaigne se născu în castelul de Perigord, în 28 Februarii,
anul 1533. EI era dotat cu facultâţi eminente şi primi o educaţiune îngrijită. În etate de şese ani, vorbia perfect latinesce, der nici

o vorbă franţuzâscă. Trămis la colegiul din Bordeaux, îşi termină
acolo studiile. fiind în etate numai de trei-spre-dece ani; elluă a-

pol lecţiuni de drept, în urma cârora obţinu un loc de consilier în
Parlament . . Mat la urmă, călători în Italia, unde i se făcură mari
însă după
onoruri. La întârcerea sa, fu numit primar de Bordeaux;

patru ani, el dimisionâ din acâstă sarcină, spre a merge să filosofisâscă după placul săii în castelul de Montaigne. Ultimii sei ani fură turburaţi prin luptele religiâse ale catolicilor şi protestanților.
EL muri la Bordeaux, în 13 Septembre 1592, în etate de cinti|
geci şi nonă ani.

Montaigne nu este un Pedagog, în sensul restrâns al cuvântului ;
el este un scriitor filosof, care essamină aceea ce se petrece în s0-

cietate şi exprimă, cu o naivitate adorabilă, aceea ce vede şi aceea
"
|
ce cugetă.
s'a
pedagogia
lui,
urma
Pînă la Montaigne şi mult timp încă în
ocupat esențialmente de a lărgi câmpul instrucţiunei ; ea era concheraută. Studiile clasice, sciinţele naturale, literaturile moderne,
ai intrat succesiv în domeniul instrucţiunei. Insă a trebuit să sos6scă şi momentul reflessiunei, momentul unde pedagogii, ne mai având alte conciste de făcut, ati trebuit să-şi îndrepteze atențiunea
lor asupra modului de a învăţa, asupra methâdelor de învăţătură,
asupra educaţiunei, asupra copilului în fine. Montaigne se pote considera ca unul din înainte-mergătorii acestei lucrâri, care a dat
nascere sciinţei pedagogice.
Ecă criticile ce face el modului de învăţătură al timpului sei :
, nu
»Dâca avem în vedere modul cu care primim instrucţiunea

ne mai putem mira, că atât învățătorii, cât şi elevii nu devin mai
în
abili . . . Ingrijirea şi cheltusla părinţilor nostri n'aii alt ceva
vedere, de cât a ne umplea capul cu stiință; despre rațiune şi virtute , nici vorbă nu e. . . Ei sunt fârte mulţumiţi, dâcă scim latinesce sâii helenesce, decă scrim în versuri scă în prosă ; nu se in-
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teres6ză însă de loc, dâcă am devenit mai buni sei mai morali, de
şi acâsta este principalul. Acest răii, fârte prejudiţiabil educaţiunei,
trebue să dispară : să manifestâm preferința nostră pentru cel ce
este mai bine învăţat, şi nu pentru cel ce este mpa mult învăţat;
să nu mai lucrâm de a umplea numai memoria copilului, ci să îngrijim şi de raţiunea şi consciinţa sa.“
„Altfel 'acâstă sciinţă nici nu va putea fi folosit6re scolarilor;
ea va trece numai din mână în mână, fâră alt resultat, decât dea

putea face paradă de dusa, şi de a putea exclama din cândîn când:
Ciceron gice astfel : sti &că moravurile lu Platon ; stii, aceste sunt propriele cuvinte ale lui Aristotel ; etc. der atâta ar
putea face şi un papagal. Să nu împrumutâm prin urmare opiniunile şi sciința altuia, sei decă le imprumutân, să ne silim a le face ale nâstre

proprii, ale indentifica cu noi. Altfel" am semăna cu

un om, care, având necesitate de foc, s'ar duce să iea dela vecinul
sei ; însă găsind acolo o sobă caldă, Sar opri să se încălgâscă, fâră
a se mai gândi că trebue să-și aprindă şi acasă la dânsul focul.
Acâstă critică a lui Montaigne atinge un punct; forte esenţial al
pedagogii, veprodus în urmă şi de Pestalozzi. Este cesiiunea să nu
ne mai mulţumi de a. grămădi în memoria elevilor diverse cunoscinţe, ci să ne silim din tote puterile, ale însuşi forţe intelectua:e
şi morale suficiente, spre a se putea dirigia ei înşile în complicaţi"unile acestei vieţi. La ce le ar servi, spre essemplu, să sciă a re-

solva în sc6lă o problemă de aritmetică, după o formulă 6re-care,
când ei n'ar putea resolva, prin propria putere a inteligintei
lor, o
problemă ce li s'ar presenta afară din sc6lă? Scopul pedagogiei

prin urmare trebue să fiă, de a essercita tote facultâţile copilului,

spre ale fortifica şi a face astfel dintr'6nsul un om capabil de a
lucra liber şi fâră ajutorul altuia.
Şi în raportul educaţiunei, Montaigne avea idei cu totul opuse
pedantismului din timpul săii. Găsim aceste idei într'o instrucţiune
asupra educaţiuneă copiilor, adresată Dâmnei Diana de Foix,
contesă de Gursau.
„În agricultură, dice el, pr eparaţiunile, cari trebue să se facă
înaintea semănatului, sunt simple și facile, ca şi semănatul însuşi;
însă după ce planta incolţesce şi primesce vieţa, ea reclamă o de,
osebită îngrijire, spre a cresce şi produce fructele ce. așteptăm de
la dânsa. 'Tot asemenea este şi cu omul : el se nasce, casă dic aşa
fâră o preparaţiune prealabilă ; însă, îndată ce s'a născut, “trebue
să fiă ocolit cu diverse îngrijiri, pline de ocupațiuni şi de temeri,
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spre a-l cresce şi educa pentru societatea în megilocul câreia este
chiămat a trăi.“
După acestă introducţiuue, Montaigne dice că este forte dificil
de a cunâsce de timpurii inclinaţiunile naturale ale copiilor, şi apoi adaogă, că în vederea

acestor dificultâţi,

ei trebue

conduşi

tot-dauna câtre carierile cele mai bune şi mai profitabile, fâră
însă a contraria natura.
|
Montaigne consiliâză apoi pe Diana de a alege pentru ful sti
un conductor cu capul bine făcut, care, potrivit cu capacitatea
copilului, să nu caute a-i umplea capul cu abstracţiani, ci să încâpă a-i arăta lucruri, a-l face să-şi dea s6mă de densele, şi a-l
pune în stare de ale clasa şi judeca, prin el însuşi; etc,
Mai departe, Montaigne reclamă esserciţiul intileginţei, precum
şi acela al corpului.
Montaigne recomandă cu deosebire istoria; însă înainte de tote,
el cere ca copiii să se deprindă a apreţia istoriele. „Acâstă mare
lume, dice el, este oglinda în care trebue să ne aţintim privirile
spre a ne cunâsce bine. Cer dr ca Istoria să fiă cartea scolarului
mei. &

Am putea găsi încă multe idei utile şi originale în scrierilelui
Montaigue, însă cele dise pini aci sunt de ajuns spre a caracterisa
tendinţa sa; ne oprim d6r aci.

CAP.

XIV
A

WOLFGANG

1

RATICA

i

Wolfgang Batich se născu la anul 1571 în Wilster, ducatul de
Holstein. După ce studiâ filosofia, theologia şi mathematicele în
Hamburg, Rostock şi Amsterdam, şi după ce se perfecţionă, în particular, în limba arabă şi hebraică, e sepresintâ lumei ca un inova-

toriii al instrucţiunei, promiţend :

10, De a face să înveţe fiăi-cine întrun scurt timp, latinesce,

helenesce, evreesce şi alte limbi încă;

a

|

20. De a funda o sc6lă germană, în care să se înveţe tâte lim«
vele şi t6te sciinţele ;

gDUCATIUNEA ÎN TIMPI MODERNI : AL (6, 17 şi 15 SECOL

118

30. De a introduce în t6tă Germania aceaşi limbă, acelaş guvernamânt şi aceaşi religiune.
După aceste promisiuni, Ratich atacă modul cum se da învăţătura pe timpul sei. „Este în natura lucrurilor, dice el cu drept cuvânt, să se încâpă ântâiii cu cetirea, cu scrierea şi cu vorbirea co-

-rentă a limbei materne. Biblia germană pâte servi forte bine pen-

tru acest scop. Se va învăţa apoi evreesce şi helenesce, pentru cuvâatul, că în aceste limbi a fost scrisă mai ântâiii Biblia ; ier în
urmă se va trece şi la limba latină.“
Unii din prinții germani încuragiară pe Ratich, care fundâ la
o se6lă,

unde se aduuară, preste puţin timp, preste cinci

misiunile făcute,

Ac6stă împrejurare, precum şi o conduită puţin

Coethen

sute copii, băeţi şi fete. Ratich însă nu putu să-şi realiseze procorectă, îl siliră ca să câră scuze prinţului, care-l protegiase, şi
ducesei de Weimar, care se interesase de proiectele sle şi să părăsâscă Qoethen. Ratich duse de atunci înainte'o vi6ţă nomadă şi
methoda sa cădu în domeniul polemicei.
Să essaminâm acum principiile pe cari eraii basate methâdele lui
Ratich şi să îucercâm a extrage şi din acestea ceea, ce ne pâte de
folos. Ele suni în număr de nouă :

10. Faceţi totul cu ordine urmând cursul maturey. Aceea
ce forţeză stii contraritză natura nu pote de cât a o slăbi şi
a 0 retăci. — Acest aforism conţine îu sine t6tă pedagogia modernă ; cu tâte acestea Ratich nu putu descoveri calea uaţurală în
predarea. lecţiunilor s6le.
20. Nu faceţi de cât un singur lucru de o dată. Nu se ferbe la un loc şi în acelaş vas carnea, laptele, pescele, legumele,
ete. — Regulă excelentă, însă nu vom putea mâncaîn timp de mai
multe luni succesiv, ântâiii carne, apoi lapte,; apoi pesce şi apoi
legume. Un lucru de o dată este bine; însă ne va trebui în fiăcare di mal mult de cât un fel de bucate pentru mâncarea ndstră.
Unitate şi varietate, uniformitate şi urmare, ast-fel este legea
i
naturei.

30. Faceţi să se repete adesea acelaş lurcu. -— Porte bine,
însă păzind o măsură drâptă,

i

40. Faceţi să se înveţe totul ântâiă în limba maternă.

—

Ac6sta fu o inovaţiune mare şi fecundă, care făcu să se surpe didurile de separaţiune, rădicate de limba latină între popol şi litere.

50. Faceţă totul fără silă. Simirea şi penalitatea, contrariă
nature), desgust junimea de studiii. Spiritul omuluă întâţă
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să nu se 0cu plăcere tot ce î este de folos; însă înveţătorulsema corecto-

pe
cupe decât cu învățătura, lăsând disciplina
pe cari-l vom
erori,
unei
ii
germen
m
aforis
putul. — Sunt în acest
pînă în a
merge
vor
vedea mărindu-se în scâla modernă şi cari
natura
din
este
omul
că
ând
resturua basele christianismului, susţin
nici de
ate,
necesit
mure
el
urmare
prin
că
su bun şi bine-voitor, şi
ajunge
a
spre
,
siluire, nici de concursul supranatural al paturei
scâla primară, d6că
merge
ar
unde
apoi
Şi
sa.
a
aţiune
destin
la
să dea fiă-cârui Insticomunele, Statul sei particulari ar îi şiliţi
?
ele
pedeps
aplica
a
spre
ajutor
tutor câte un

Recitaţiunea
60. Nu lăsaţi să se înveţe nimic pedin afară. rațiune. Nu
şi
k
nature
adus
iă
memoriă este un ultrag

din
ce ajunge la dânsa
tuebue să se confieze memorieă, de cât aceea
este o reacțiune
ii
princip
prin canalul înteliginţei. — Acest
"nainte de memai
făcea
se
ce
ui
cam exagerată în contra abusul
moriă.
regulă se aplică
1%. Uniformitatea în tote lucrurile, Acestă
să se înveţe
ântâiii
mai
trebue.
;
or
mai cu s6mă la studiul limbel
numai, să
urmă
în
pârţile gramaticei comune tutor limbelor, şi
de princuprin
care
regulă,
Acâată
se trâcă la particularitâţile lor.
pedacurat
regulă
altă
o
sine
în
conţine
le,
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gogică : A merge dela cunoscut la necunoscul.

turmă mo80. Studiaţi ânttiui obiectul în sine însuşi, şi înspre essemplu,
limbe,
unei
studiul
In
obiect.
ţiunile acestuă

difica
trebue să se înveţe întâiii materialul
teâcă la gramatică. Regulă excelentă,
ţelepciune.
90. Totul trebue să fiă fundat pe

acestei limbe, şi apoi să se
ilâr care reclamă multă în,
observaţiune şi experien-

de Bacon şi de Descartes,
pă. Acest principii, proclamat mai întâiii
Ratich îl aplica într'un
înșă
bun,
forte
iii
un princip

“ste în adevâr
vicit*, era massima
mod pr6 radical. , Vetustas cessit, ratio
şi raţiunea ar fi
itatea
antich
scrisă pe tote operile sele, ca şi cum
basele presende
cuprin
nu
l
trecutu
6re
fost opuse una alteia. D&r
năm

ului? Să essami
tului, şi presentul nu este piedestalul viitor le și să respectâm
essemp
în
urmare totul, să verificâm regula

priu
vom fi dovedit, necontesaceea ce-ne a remas din trecut, pînă ce
totul de mai "nainte este
tabil, neexactitatea lor. A condamna însă
ite.
opera unei raţiuni arogante şi nesocot
umit de trecut, începe
Ratich, după cum s'a vădut, fiind nemulţ defectuos inangurat
ului
în Germania reacţiunea în contra system
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şi perfecţionat de Lutheri, de Trotzendorii, de in şi de Jesuiţi,
system al câruia basă, mediloc şi xârt era limba ldtină. Insă încercârile sâle fiind nedibace, i6r principiile s6le în ptare parte essagerate, el nu reuşi în acâstă întreprindere, mai;pre sus de puterile
s6le, mai cu s6mă că avea şi secolul în contra;sa.
Cu te acestea, ca şi Montaigne, el pusefn relievo veritate, pe
care nici o putere nu o va mai putea resturyia = că methodele vechi,
dâcă se pâte numi astfel o învățătură empirică, basată pe memoriă
şi pe imitaţiune,, eraii defectudse, şi că &ra indispensabil de a regenera studiile prin methâde fundate p6 natură şi prin întroducerea de noui elemente, astfel ca limba paaternă, etc. Ratich muri în

anul 1635,

în etate de şâse deci şi patru ani.
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loan Amos Comenius se născu la Niwnitz în Moravia, la auul
1592. BI, pergâudu -şi părinţii fiind încă mic, nu-şi putu începe studiile, de cât în al şese-spre-gecelea au al etâţii sle. EL percurse,
ca student, Germania şi Holanda şi se reîntârse la anul 1614 în
patria sa, unde fu numit rector al sc6lei din Preraii. La anul 1616,
el se consacră bisericei, ir la anul 1618, fu numit pastor la Ful-

neck, centrul protestanților. Aci, pe lingă funcțiunea sa eclesiastică,
Comenius îndeplinia şi pe acea de Institator şi scria diferite cârţi
scolare; îusă în anul 1621, Ispaniolii luând şi ocupând Tulneckul,
el îşi perdu în acea, ocasiune tâte manuscriptele. Nu mult după acea

avu să deplângă mârtea femeei sâle şi a copilului seii. La anul 1624,

Imp&ratul ordonând tutor predicatorilor evangelici de a părăsi Sta-

tele sâle, Comenius

se retrase în munţii Bohemiei, la baronul Sa-

dowski de Slaupna, unde se ocupă cu educaţiunea, In anul 1627,
toţi protestanții primiră ordinul de a părăsi Statele austriace;
în
urma câruia emigrară numai din Bohemia preste trei geci
mii familii, dintre cari cinci sute, nobile.
,
Comenius retrăgându-se la Lissa în. Polonia, îmbrăcişiă
profeso-
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ratul şi publică în anul 1631 opera sa : Janua linguarum veserata,

care-l

fundă

reputaţiunea şi care fu în urmă tradusă în

cinci spregece diferite limbi.
Succesul acestei opere fu atât de mare, încât Suedia, pe de o
parte, şi Angletera, pe de alta, se grăbiră a chiăma pe Comeniusîn
Statele lor, spre a le organisa scolele. El preferi a se duce în Angletera ; iasă, din nenorocire, turburârile civile ce întâmpină acolo,

nepermiţându-i a-şi realisa planurile, el îşi îndreptă pâşii câtre
Suedia, unde avu cu cancelarul Oxenstierna, mai multe consultaţiuni în privinţa reformelor ce urmaii să se întroducă în seâle, În
urma, acestora, el ţrebui,, mai "nainte de a procede la or-ce reformă scolară, să lucreze cârţile didactice. Acestă lucrare îl ocupă la
Elbing în Prusia într'un timp de patru ani, în urma cârora se re-

( Pere

a

întârse în Suedia, unde cârţile sâle fură aprobate şi puse sub presă. După ce-şi termină misiunea, el se înt6rse în anu! 1648la Lissa, în medilocul coreiigionarilor săi, cari-l numiră Episcop. La anul 1650,

după inritaţiunea prinţului Ragazki, el plecă în Unga-

via şi Transilvania, organisă acolo mai multe scoli, compuse cele- brul seii op

Orbis

pictus,

adică Lumea în figură, care remase

pînă în diua de astădi, cartea, favorită a copiilor.
|
Comenius se reintârse la Lissa în anul 1954. Doui ani mai
târgiii, acest oraş fiind incendiat, de Poloni, pedagogul nostru îşi
perdu casa, biblioteca şi aprâpe t6te manuscriptele. El se retrase

întâiă în Silesia, apoi îu Brandenburg, în Hamburg şi în fine în
Amsterdam, unde muri în 15 Noembre 1671, în etate de optdeci ani.

Acum după ce am schiţat în puţine cuvinte viţa agitată aacestui mare on, voiii aborda systemul săii pedagogic, începând cu
planul săi general al studiilor :
In opul săii Didactica magna, Comenius pune basele organisațiunei studiilor, întocmai după cum le avem şi noi astădi, şi divide Instrucţiunea în patru grade :
a. Scâla maternă ;

b. Sc6la populară s6i primară ;
c. Gymnasiul sii sc6la latină ;
d. Universitatea.
„Trebue să fiă, dice el, o se6lă maternă

în fiă-care

familiă,

o

sc6lă populară în fiă-care comună, un gimnasiit în fiă-care orașiii,
şi o universitate în fiă-care Stat sei provinciă. Copiii trebue să
stea în scâla maternă pînă în etate de șâse ani, în scola populară,
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ptuă la doui spre dece, în gimnasiii pînă la opt spre dece, şi în universitate pină la două deci şi patru ani,“

Ş 2. —

SCOALA MATERNA

Mama trebue să se râge lui Dumnedeii ca copilul săi să aibă
un spirit şi un corp sănătos, (mens sana in corpore sano) Chiar,
pe cât timp copilul este în pântecele ei, mama trebue să se râge
pentru prosperitatea copilului săii, să se supună la un regim moderat, să evite emoţiunile, etc. Ea va alapta insă-şi pe copilul să.
Obiceiul ce aii mat cu s6mă femeile nobile de a lăsa acestă sarcină
pe sâma unor femei ordinare, este forte condamnabil, fârte vătămător mamelor ca şi copiilor şi în contrădicţiune flagrantă cu voinţa lui Dumnedei şi a naturei.
:
Iu cei d'ântsiii gese ant a! etăţii copilului, trebue să i se tasuşâscă
basele cunoscinţelor ce i vor fi necesarii în viâţa lui viitâre. 1 se
vor arăta în natură petrele, plantele şi animale şi se va deprinde
a face us de t6te membrele sâle (physica şi istoria naturală) ; a
distinge culorile (optica) şi sunetele (acustica); a contempla cerul
stelat (astronomia) ; a observa l6gănul săi, camera în care locueşce, casa, vecinătatea, câile, câmpiile (geografia); a acorda atenţiunea sa succesiunei dilei şi a nopţei, a anotimpilor, a orelor, a
septămânilor, a lunilor, a serbătorilor (chronologia); a cundsce
administraţiunea casei (politica); a se familiarisa cu primele noţiuul de calcul, cu cumpărările şi viugările (aritmetica şi comerciul), şi cu dimensiunile corpurilor (geometria); a cânta şi a repro-

duce sunete şi îrase musicale (cântul şi musica); a-şi forma şi
desvolta limba (gramatica) ; a da exoresiune cugetărilor şi senti-

mentelor sâle prin gesturi şi intonaţiuni (rethorica). Prin acest

mefiii, scOla maternă va pune o basă solidă tuturor sciinţelor şi
tuturor artelor.
In privinţa educaţiunei morale şi religi6se, Comenius cere, înainte de t6te, ca părinţii să dea tot-d'auna un bun essemplu copiilor lor, şi le recomandă tot-d'o-dată o severitate salutariă. EL

i mat consilieză de a, essercita pe copii la cumpătate, la curăţeniă,
la supunere, şi de a-i cresce în sentimentul dependinţei lor de Dumnedeii. La şese ani, copilul urmând să intre în scâla populară, se
vor feri părinţii de a-i descri acesta din urmă ca un locredutabil;
4
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din contra, î o vor areta ca o întrunire plăcută a copiilor, schițându-o cu culorile cele mai atrăgătire.
Ş 3. —

SCOALA

POPULARA

Comenius cere-a se trămite toţi copiii fără deosebire, la acestă

scolă, care s'ar putea numi mai proprii, scâla limbei materne.
Nu este bine a se tucepe, după cum cer uni, studiul limbef latine

pre de timpuriii. De altă parte toţă copiii aii nevoe de instrucţiune;
însă acâstă primă instrucţiune trebue să se deaîn limba maternă. A
voi să învăţăm pe un copil o limbă streină,

înainte

de a cundsce

limba maternă, este ca când am voi să-l învăţăm a căiări, înainte
de a-l fi deprins să umble. Obiectele de studii în scola populară
sunt : lectura, scrierea, calculul usual, măsurătârea, cântul,
studiul catechismuluă şi al cânturilor sacre, cunoscinţă Bibheă,

0 ideă generală de istoriă, şi câte-va noțiuni de cosmografiă

şi de technologiă. T6te aceste lucruri sunt necesarii, nu numai

studenţilor, dâr şi econemiştilor, comercianților, etc. Sc6la primară

trebue să fiă divisată în şâse clase, având fii-careo carte propriă,
scrisă în limba maternă.
Ş 4. —

GyYMNASIUL SEU SCOALA

LATINA

In asâstă sc6lă se vor propune patru limbi, şi încă următorele
obiecte de studiii : gramatica, dialectica, rhetorica, aritmetica, geometria, musica, astronomia, physica, istoria naturală, chronologia,

istoria, morala sii ethica şi theologia biblică. Sc6la se divide în
ştse clase, de un an fiă-care :
I, Clasa de gramatică
II. Clasa de physică
III. Clasa de mathematici
IV. Clasa de morală
V. Clasa de dialectică .
VI, Clasa de rhetorică.
Elevii sunt datori a învăţa perfect limbele : germană, latină,

helenă şi hebraică, spre a îuţelege bine aceste limbi. Comenius pres- .

criecu intenţiune dialectica şi rhâtorica în ultimele clase, căci, di-
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cea el, dâcă n'ar cun6sce cine-va cele alte studii, n'ar putea vorbi
despre acestea în cunoscinţă de causă.
$ 5. —- UNIVERSITATEA

Comenius w'a urmărit methoda sa pînă la universitate; el so
mărginesce numai a dice, că acesta din urmă trebue să represinte
universalitațea cunoscinţelor. Comenius cere ca să se formeze într'o
țeră 6re-care o Acadomiă de sciinţe; o schola scholarurm, s6ii un
collegium didacticum, legând între sine, îutr'un interes sciinţific,
pe toţi învățații lumei. Acâsta este prima ideă de felul acesta, pe

care o întâlnim în domeniul pedagogiei. Societatea regală din Lou-

dra,.a realisat ea cea d'ântfiii acestă ideă a lui Comenius.
$ 6. —

Cuceranr PEDAGOGICE

Orgauisaţiunea studiilor recomandată, de Comenius, a remas pînă

iu diua de astădi, basa organisaţiunei scolare. Găsim şi astăzi prima,
educaţiune în familiă ; găsim sc6la primară, deslipită de studiile

superidre şi adusă la adevărata sa destinaţiune ; găsim în fine sc6-

lele secondare şi săperidre, precum şi cele alte instituţiuni sciiuţifice. Ce este încă şi mai mult, e! a dat organisațiunei sâle o basă
phychologică, care ne amintesce lucrârile antecedente ale lui Pestalozzi. În planul studiilor s6le, el urmăresce desvoltarea naturală a
facultăţilor n6stre, începând cu cele ce se manifest; mai întâi, adică cu atenţiunea, cugetarea şi memoria şi terminând cu aceea care nu pâte fi pusă în mişcare, decât prin desfăşurarea tuturor ce-

lor alte, adică cu voinţa.

|

,

Ar trebui să ne îndreptâm acum privirile şi asupra operilor lui
Comenius, spre a vedea aplicaţiunea ce face el de principiisâle
le în
diversele ramuri ale educaţiunei. Acesta însă fiind o materiă pră
întinsă pentru cadrul acestei istorii, voiă termina, acâstă scurtă caracteristică a pedagogiei sle, reproducând, sub formă de aforisme,
câte-va din cugotârile sele cele mai fecunde :
1%. Omul este o creatură raţionabilă, regele celor alte creature.
Inaintea căderei, t6tă fiinţa sa era atrasă câtre cunoscințe, câtre
-virtute şi câtre pietate. De atunci încoce calea sa s'a întunecat
; cu
„tote acestea, el pote fi încă accesibil de aceste trei lucruri prin
gra-
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cia lui Dumnezeii , care.ne a regenerat, prin fiul sei Isus Christ,
|
:
pentru o vi6ţă nouă.
20. Sciinţa, virtutea şi pietatea nu sunt conţinute în natura 0mului ; ele trebue să se destepte prin studiii, prin esserciţiă şi prin
rugăciune.

30. Instrucţiunea este cu atâta mai facilă, cu cât ea urmeză maj
de aprâpe calea naturei. Tot ce este natural se face fâră mare
osten6lă.
4%. Instrucţiunea trebue să fiă progresivă şi apropriată cu for-

90 a crescândă a facultâţilor intelectuale.

5*. A începe învăţătura cu limbele, şi a o termina cu lucrurile,

cu matematicele,

cu istoria naturală, etc. este o erdre fundamen-

tală; câct lucrurile şi sciinţele sunt substanțele, sunt corpul ; i6r
vorbele, accidentul, haina. Aceste două pârţi sunt unite ; însă trebue
să se înc6pă tot d'a una cu iucrurile, cu sciinţele, cari fac obiectul cugetârii şi al parolei.

6%. Este asemenea 0 evâre de a se începe studiul unei limbe cu
gramatica. 'Prebue să procurăm mai întâiii elevilor materialul lim-

bei, şi apoi să îngrijim de forma ei.

|

1%. In studiul intuitiv al obiectelor, se va începe cu cele mai a-

propiate şi se va termina cu cele mai depărtate.
8%. Educatorul este dator a essercita mai întfiii simţurile, apoi
memoria și inteliginţa, şi la urmă raţiunea. Câcă sciinţa se nasce

prin observaţiune ; impresiunile dobândite se gravez apoi în memoriă şi în imaginaţiune ; inteleginţa primesce atunci noțiunile a-

dunate în memoriă şi extrage dintr'ânsele idei generale; în fine, rațiunea formeză conclusiuni despre lucruri îndestul cunoscute şi coordonate în inteliginţă. . 9e. Copilul nu trebue să înveţe decât aceeace i pote fi util în
.
vița acesta şi în cea altă.
îucă
trebue
înțelâgă;
să
copil
pe
face
a
de
ajuns
100. Nu este de
să-l învăţăm de a exprima şi de a practica acea ce a înţeles.
110, Talentul se desvoltă prin esserciţiii ; scrierea se învâţă scriind, cântul cântând, etc.

120. Piă care limbă se înveţă mai bine şi mai uşior prin us, prin

scriere,

prin

cetire,

etc. decât prin regule. Acestea trebue să ur-

meze usul spre a-i da o mai mare siguranță...
Comenius , după cum s'a vădut din cele precedente, s'a ocupat,
mai cu deosebire, de cultura intelectuală a copiilor ; cu tote acestea, el n'a nesocotit nici educaţiunea lor physică, morală şi religi-

*
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6să. Operile sele pedagogice cuprind şi în acâstă privinţă regulele

şi învăţăturele cele ma! excelinte. El are dâr tot dreptul la stima
şi r&tunoscinţa amicilor Instrucţianei.

CAP.

XVI

LOCKE
$ 1. —

FL

BIOGRAFIA SA

Pedagogul şi filosoful anglez Locke se născu la anul 1632 în
Wrington , aprope de Bristol : Tatăl seii era, pe timpul resbelului
civil, căpitan în armata parlamentului. Junele Locke, după ce a
frecuentat pînă la anul 1651 scâla din Westminster, se duse la
Oxford, unde , îptre altele, studiâ şi medicina. La anul 1664, el
plecâ

la Berlin în calitate de secretar de ambasadă ; îusă în anul

următor se reîntârse la Oxford. In anul 1666, el acceptă funcţiu-

nea de preceptor la contele de Șaftesbury, care-i încredinţă educaţiunea unui fiii bolnăvicios în etate de cinci spre dece ani. Acest
june prosperă în mânile lui Locke, se căsători la timp şi avu şâpte
copii, dintre cari cel mai mare, un băst, fu crescut tot de pedagogul nostru. La anul 1683, Şaftesbury fiind silit să părăsâscă Angletera, Locke îl însoţi în Iolanda, de unde se reintârse în patria
sa la anul 1689. In anu! 1690, el publică celebra sa operă asupra spiritului uman, şi în anul 1693, cugetârile sâle asupra
educaţiunel copiilor. Acestă operă din urmă, care avu un mare
succes, fu tradusă

în limbele : franceză , germană

şi holandeză.

Locke consacră ultimii ani ai vieţei sele studiului Sântei Scripturi
şi religiunei, pe care o negligese pină atunci, şi muri în 28. Octombre 1704, ascultând lectura unui psalm.
Locke nu este un pedagog cu vederi întinse şi profunde, ca Comenius, ci un simplu preceptor care a scris asupra educaţiunei domestice, ce urmeză a se da copiilor din clasele înalte. Privirele
- s€le asupra naturei copilului sunt juste-şi profunde , iâr methâdele
s6le destul de practice; judecata sa însă, este, în genere puţin solidă şi cade lesne în essageraţiunea principiului seii. — Ecă conținutul prescurtat al pedagogiei sdle.:

Locke
$

9 —
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EDUCATIUNEA

PHYSICA

Copiii familielor nobile, trebue să fiă tractaţi, în raportul physic,
mai într'acelag mod ca şi copii! sătenilor avuţi. Nu li se va destina haine

pr6

calde,

nici chiar pentru 6rnă, şi se vor deprinde a

umbla cu capul neacoperit, atât giua şi nâptea, cât şi pe ploie, scii
pe vânt. Hainele strâmte în genere şi corsetele în particular sunt
forte vătămătâre sănătâţii.
Laptele este nutrimentul cel mai cuviincios pentru copii mici.
Carnea este un aliment pr6 solid pentru stomahul lor, i6r bucatele
pr6 sărate , sâii pr6 piperate sunt vătămătore. Intre mâncările regulate, cari nu trebue

să fiă pre numerse, să nu se dea copiilor,

decât pâne g6lă. Ei pot bea bere, îusă cu nici an preţ vin şi liche- .
ruri. Măncarea pepenilor, persecilor, strugurilor şi a prunelor trebue să le fiă oprită; pot însă mânca fragi, câcăze, mere şi pere.
Copiit trebue să-şi spele în t6te gillele mânile şi picidrele cu apă
rece , spre a le deprinde cu umiditatea. Bâile reci fac minuni asupra persânelor debile. Piă-ce băeat trebue să înveţe a înota şi să se
deprindă a se mişca în aer liber în tâte anotimpurile.
A se culea de vreme şi a se scula de dimintţă este o regu14 de aur, la care trebue să se supună toţi copiii.
Opt ore de somn

li sunt de ajuns;

să nu fiă însă nici o dată

desteptaţi într'un mod violent, Aşternutul lor. trebue să fă tare şi
nici o dată de pene,
Li se va da cât s'ar putea mal puţine medicamente şi nu li se
va aduce medicul pentru or-ce uşi6ră indisposiţiune, ci numai
pentru maladii grave.
Locke maj recomandă încă călăria, scrima şi danţul, ca esserciţii proprii a fortifica corpul.

$.

3. —

DESPRE EDUCATIUNEA INFELECTUALA

Programa studiilor, destinată de Locke pentru elevul stii este
destul de întinsă. EI începe cu lectura pe care trebue să o înveţe
copilul jucându-se. Un solid cu două geci şi cinci feţe, având fiă-care
scrisă pe ea o literă a alfabetului, este abecedarul ce pune în mâpile elevatui săi. Jucându-se cu acest solid, copilu! învaţă succesiv
|
tâte literile. Se trece apoi la sșlabism şi la lectură.
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Scrierea, în raportul methâdei, mare nimic interesant.
Desemnul nu este de cât continuarea scrierii. Elevul trebue
să înveţe a desemna case, maşini, peisage, etc., ceea ce i pâte fi
de mare utilitate în călătorii.
Afară de limbele : maternă, franceză şi latină, Locke mai recomandă geografia, aritmetica, în particular aritmetica comercială şi ţinerea registrelor, geometria, chronologia, şi istoria,
dreptul civil şi legile constitutionale ale ţărei sâle. El prescriă”
a se tuvăţa logica şi rhetorica în operile lui Ciceron şi nu prin
regule, şi recomandă încă filosofia naturală, pe care o divide în
metaphysică, S6i studiul spiritelor, şi în physică, să studiul:
corpurilor. Locke lasă afară din programă limba elenă, de drece elevul să&ă, din care nu vrea să facă un învăţat,
o va puteaîn-

zăța şi singur mal la urmă, dâcă i va plăcea. El dă musiceă cel
din urmă 10€, de Gre-ce aresta este o artă neutilă.
Ca şi pedagogii precedenţi, Locke ţine forte mult Ia învăţătura
limbelor: cele alte obiecte de studii nu sunt în ochii săi de cât

nisce accesorii, cărora nu se dă îhtinderea, şi importanţa ce merit.

Ca şi Ratich şi Comenius însă, el vrea să se înveţe ântâiii limba
maternă şi apoi cele alte; el nu permite dâr elevului săii a meprisa limba angleză, sub cuvânt că este limba poporului. După cea
maternă, el pune la rond pe cea franceză, care este limba poporului vecin, şi care trebue să se înveţe de timpurii şi într'acelaş mod
ca şi limba maternă, adică

vorbind.

Dâcă copilul n'ar începe

de

timpuriii acestă limbă, sc or şi care alta, n'ar putea obţineo pro-

nunciă bună,

|

Ordinea lui Locke în învățătura limbelor este escelentă, însă aversiunea sa pentru gramatică merge prea departe. Methoda sa
pote fi bună, pe cât timp va fi în cestiune numai conversaţiunea ;

îndată însă ce vor intra în joc scrierea şi lectura, gramatica de-

vine o lumină şi un conductor indispensabil.
A înainta cineva într'o
limbă, fâră a cunâsce declinârile şi conjugârile, este a se aventura
înti”o pădure vastă, fâră drumuri şi fâră busolă. Şi apoi cum ar
scri cineva o limbă streină, fără a cunâsce gramatica?—Dâr aserţiunea lui Locke, că elevul săii va putea învăţa şi singur limba
helenă, dâcă ixar veni plăcere mai la urmă, nu este 6re o essagera-

ţiune nesocotită? Ne eprim aci.

LOCKE

$ d. —

)
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DESPRE EDUCATIUNEA MORALA ŞI RELIGIOASA

Educaţiunea trebue să fiă domestică sii privată, şi nici o dată
publică. Scola, unde te se fac după comanda, clopotului, essercită o înfiuinţă vătămătore asupra caracterului copiilor.
Aceia cari sunt însărcinaţi a educa pe copii, trebue să caute mai
Antâiii a stabili autoritatea lor, La început se va cere dela dânşii o
supunere

absolută ; însă cu cât copilul se măresce cu atât coman-

ţumirea

de sine însu-şi. Basa sa este recun6scerea lui Dumnedei,

damentul trebue să fiă înlocuit prin consilii şi discaţiuni.
'Tinta educaţiunei este virtutea, care este indispensabilă omului,
spre a obţine nu numai stima şi amorul semenilor sei, der şi mulastfel după cum ni se presintă în symbolul Credinței.
Megiul cel mai eficace de a menţine pe copil pe calea virtuţii,
este de a-l face să simţă în gradul'cel mai înalt , importanţa opiniunei ce-şi pot forma semenii sei de dânsul. Amorul de laudă şi
temerea de blam trebue să devină sprijinul cel mai solid al virtuţii. Acesta este cel mai mare secret al educaţiunei! Lauda, meritată de un. copil, să i se facă în public, câci acesta, îndoesce. recom-

pensa ; blamul însă, în secret, câci trebue să ascundem erorile şi
defectele lui, pînă mai este, pâte, timp de îndreptare.
Nu trebue să silim pe copii la învăţătură prin penalitâţi corporale, câcă acesta i desgustâ de lucru, şi i face laşi şi tărători ; der

nici prin daruri de bani, de haine frumâse,
sât de lucruri de mâncare, câcă acâsta i face pretenţioşi. Să ne mulţumim a influinţa asupra-le prin laudă stă prin blam. Spre a corecta pe un copil,
câruia î ar plăcea mai bine să se jâce, de cât să lucreze, trebue
să-i ordonâm

a se juca mereii şi să nu-i permitera a lucra, de cât

ca recreaţiune,
Copiii sunt din natură egoişti; trebue der să se combată cu energiă acestă

tendinţă.

Se va remedia

copilul de acest vicii, în-

demnându-l a face liberaritâţi, şi apoi acordându-i laudele meriate,

Minciunea trebue să fiă represintată "copiilor, ca un lucru nedemn de un om de ondre. Minciuneafrepetată trebue să fiă pedepsită cu nucua. Mărturisirea sinceră a unei abateri dela datoriele
stle, va fi tot W'auna urmată de ertare.

Trebue să avem ochii deschişi asupra tutulor defectelor unui co9
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pil, spre a le combate, şi să evităm cu îngrijire de a-i însuşi rele

obiceiuri, ca minciunea, lăcomia, ete.

Nu trebue să dâm copilului pr€ multe regule de conduită, câci,
când am vre să le essecutâm pe tâte, am deveni pr6 severi cu dânsul; ir când le am lăsa neobservate, am perde autoritatea nâstră.
Nu trebue să pedepsim nici odată pe copii când suntem supăraţi, nici
să-i apostrofâm servindu-ne de vorbe ivjuridse. Numai încăpăţinarea şi rebeliunea pot fi pedepsite cu nudua ; însă şi atunci, să urmâm întrun mod, încât ci să fiă atinşi mal mult de ruşine, decât
de durere. Cu tâte acestea, preceptorul nu trebue să bată pe elevul
seii fâră permisiunea părinţi!or.
Locke în fine ne consilicză de a raţiona cu copilul, spre a-l convinge de erdrea sa,
.
După

cum fiă-care lector atentiv va fi putut observa, Locke nu

este un conductor sigur în educaţiune. Intrucţiunea publică, pe care 0 blam6ză el, ne presintă folse, ce nu ne pâte procura instruc-

țiunea privată. Dâr chiar şi altfel de ar fi, nu fiă-care părinte po-

sedă meşiile necesarii, de a putea avea un guvernor, şi nu fiă-care
guvernor ar fi capabil de a propune tâte obiectele de studii, pres-

crise în programa unui Iyceii. Apoi lecţiunile pe ore fixe, pe cari le

condamnă Locke, ca unile ce n'ar ţine compt de disposiţiunea, copiilor, sunt, cât se pâte de proprii, de a disciplina pe copil şi de a-le
lupune

activitatea,

la o voinţă superiră. Un june, care a urmat

regulat clasele unei sc6le, ra fi capabil de a-şi îndeplini şi dațoriese vocațiunei sâle viitre într'un mod essact şi regulat.

Asemenea nu cred că este bine de a ne grăbi în educaţiune, spre

a forma mai curând din copil un om. Acesta este unul din defectele educaţiunei americane pe care mulţi pedagogi îl combat.
;
Î
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Precând loan-Baptist de La Salle funda în Francia ordinul fraţilor Scâlelor chrestine , un om cu un caracter nu maţ puţin
remarcabil începea în Germania, cu un capital de şepte fiorini,
una
din operile cele mai extraordinare, care s'a produs vre-o
dată pe
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câmpul pedagogiei. Acest om este August Herman Francke, predicator şi profesor la Hale, care se născu la Liubeck, pe Baltică, în

"

22 Martie 1663,
"Tatăl seii, ducându-se în anul 1666, în cualitate de judecător,
la Gotha, el fu însoţit şi de junele Francke, care urmă aci cursurile gymnasiului. In urmâ, acesta se duse să studieze la Erfurt, la

Kiel şi la Hambrrg, de unde sa întârse din noii la Gotha. După
ce-şi termină studiile, el se agediâ la Lipsca, unde făcând cursuri
publice asupra Vechiului şi Noului Testament, îşi atrase un numeros auditor şi-şi puse primele base la reputaţiunea

sa.

De aci se

duse, după chiămarea surintendentului Sandhagen, ca predicator la
Liinenburg ; i6r mai în urmă, la Hamburg, unde fund o sc6lă, în

care îşi puse la încercare t6tă pacienţa şi amorea sa. Experiențele
ce făcu, i descoperiră o mulţime de râni, în câmpul educaţiunei şi
desteptară într'&nsul dorinţa de a le remedia, operând reforme utile. Din Hamburg, Prancke plecâ pentru două luni la amicul seii
Spener din Dresda ; de acolo se reîntârse la Lipsca, unde-şi reîncepu cursurile, iâr la anul 1690 el se duse la Erfurt în cualitate de
diacon la biserica Augustinilor. Acusat de tendinţe sectare, el fu
destituit, în Septembre, anul 1691, din funcțiunile sâle. Tocmai
atunci, Prusia, fundând, universitatea din Hal, chiămâ pe Francke

spre a profesa limbele orientale. Acesta primi catedra, precum şi
misiunea de predicator în suburbia Glancha din Hal, unde ajunse
în 7 lanuariiă, anul 1692 şi unde remase pînă la, mârtea sa, adică
într'un timp de trei deci şi cinci ani.
In anul 1694, Francke începu opera sa pedagogicăîn modul ur-

mător. Joia, era obiceiii să se adune săracii la pârta parohiei
; însă
Francke, în '0c de a le distribui acolo pâne ca de obiceiii, i siliasă
intre în untru, unde da o instrucţiune religi6să celor mai tineri,
pe care trebuia să o asculte şi cei alţi. Şi de 6re-ce finanţele sâle
eraii forte reduse, el se priva adesea de mâncarea sa de sâră, spre

a putea, distribui pâne celor îatrebuințaţi. In anul 1695, el înființă în camera sa o cutiă pentru săracă, în care găsi, după câte-va
dile, şepte fiorini, dețuşi de o femeiă caritabilă. „Eică, dise el, un
capital însemnat, cu care se pot face multe lucruri frumâse ; mă
duc să încep imediat cu aceşti bani, înfiinţarea unei sc6le pentru
săracă. Şi în adevâr, el cumperâ chiar în acea gi, mobile de scâlă,
angagiă un student, spre a da, lecţiuni, şi deschise clasu în propria:

sa casă, alâturi cu cabinetul seii de studii, Preste puţin timp,
numărul elevilor sei se rădicâ la şâse geci.

|
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În acest interval, binefacerile lui Francke câtre săracă, nu întărgiară de a atrage atenţiunea publicului, care, la rândul seii, se
întrecea de a-i trămite diverse daruri. Pedagogul nostru însă, cu
cât da de mai mulţi bani, cu atâta căuta a-şi lărgi planurile. Casa sa
devenind pre mică, el închiriă o sală într'o casă vecină, unde institui o a doua clasă. Ar fi pre lung de a descrie aci desroltarea
progresivă a operei lui Prancke, dela început şi pină ce ea ajunse
în gradul cel mai înalt al activitâţii s6le; este destul să aretâm,
că vederea, simplă a edificiilor construite de dânsul pentru diferitele sâle institute de educaţiune, sunt în stare de a captiva totă
mirarea şi admiraţiunea n6stră , şi că statistica acestor institute
din anul morţii sele, întâmplată în 1727,

ne presintă următâre-

le date :
1. Lyceul cu 82 elevi, destinat claselor superidre. Se

învăţa

ati, afară de religiune care trebuia să fiă basa studielor, limbele :
latină, helenă, hebraică, franceză şi germană ; aritmetica, geografia,
istoria şi chronologia, geometria, astronomia, musica, botanica, a-

natomia şi principiile esseuţiale ale medicinei. — Se vede, din acâstă simplă enumerare, că Francke nu se mai mulţumesce cu o
instrucţiune exclusiv clasică, dupe cum se obicinuia atunci, ci că
el prepară calea studiilur reale şi technice, cari eraii forta negligâte pe atunci. Acâstă nouă tendinţă reese şi mai mult încă, din
mediile de instrucţiune puse la disposiţiunea Iyceului, care poseda
o grădină botanică, un cabinet de istoriă naturală, un cabinet de
fisică, un laborator de chimiă, cabinete de anatomiă, ateliere diverse, etc. intr”o clasă destinată a prepara, pe elevi pentru univer-

sitate, se studia în special clasicii latini, rhetorica, logica, metafisica, dogmatica, etc. Elevii eraii datori să facă şi discursuri şi să
discute între dânşii asupra punctelor contraversate,
2. Seola latină a orfelinatulă,

cu trei inspectori,

trei-deci

şi doui profesori, patru sute elevi şi dece servitori. Acestă scâlă semăna cu gymnasiile latine de atunci, cu deosebire, că pe planul
sudiilor sele , se găsia şi botanica, anatomia, şi pictura , şi că ea
prepara pe.elevii sei şi pentru universitate.
3. Scdlele germane, (sc6le primare), cu patru inspectori, nouă
deci şi opt; învăţăţori, opt; institutâre şi cu 1725 elevi, băeţi şi
fete. Instrucţiunea, într'aceste sc6le nu trecea preste nivelul unei
„ sc6le primare, de şi se preda într'ânsele istoria naturală şi istoria
universală.

1
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4. Orfelinatul cu 100 băeţi şi 34 fete, şi cu 10 îngrijitori şi
îngrijitore.
5. Pensionatul, unde luai prânzul 255 studenţi ai universi- |
tâţii şi 360 scolari săraci.
. Economia. domestică, farmacia şi librăria otupail 53
pers6ne. Cele două din urmă stabilimente aveaii o importanţă forte
mare, pentru fundaţiunile lui Francke, de 6re-ce ele produceaii pe
fiă-care an un beneficii forte înseranat, în folosul lor.

7. Institute pentru femei : Asylul Domnişdrelor ocupa 15
persâne, — Pensionatul junelor Domnişdre, 8 — şi asylul
|
văduvelor, 6 persâne.
numera faa
fâră
Prancke,
lui
lor
institute
al
întreg
Personalul
miliele Profesorilor ete., se rădica,

după

indicaţiuni positive,

la

4,273 pers6ne.

Francke, după cum am vădut, fusese chiămat la Hale în cualitate de profesor de universitate şi de predicator. Nu voii vorbi de
el esactivitatea sa ca predicator, der voii spune, că ca profesor,

sercită cea mai mare influință asupra universității, atât în raportul studiilor, cât şi în acela al disciplinei. In ceea ce privesce stu-

diile, el însista, în particular, asupra necesităţii de a se învăţa mai
bine limba germană, şi în general de a se prepara elevii mal bine

pentru studiile universitare. In raportul religios şi disciplinar, el stă-

ruia ca theologia să fiă privită, înainte de ţâte,

ca o afacere de

credinţă şi de convincţiune. „Un grăunte de o adevărată credinţă,

şi
dicea el, valoreză mai mult ca un cantar de cunoscinţe istorice;

o picătură de amâre, mai mult ca o mare întrâgă de sciinţă.* Cu

a studenconcursul colegilor sei, el puse un fiii vieţei desordonate

ţilor şi-i supuse la un regim de orâine şi regularitate. Spre a complecta tabloul activităţii şi al operilor lui Prancke,
de
trebue neapărat să menţionez încă două instituţiuni dirigiate
pe
angagiă
n
Caunstei
de
baronul
dânsul în Hale.— In anul 1710,
sântelor
Francke să fundeze o imprimeriă pentru propagaţiunea
înarka
Danem
de
Carol
Prinţul
e.
stereotip
e
caracter
cu
,
Scripturi
1,271
ei
a
realisare
pentru
d
curagis acestă întreprindere, trămiţen
în aducați. Prima ediţiune stereotipă a Noului- "Testament apăru
orfelinacasa
în
nul 1713; pînă la anul 1795 însă, se imprimă
estului 1,659,883 Biblii, 883,890 Testamente-Noui, 16,900
-”
instituţi
altă
Cea
—
Sirah.
din
cârţi
47,000
şi
semplare Psalmi
de
susţinută
şi
ă
une este stabilirea unei misiuni în India, provocat
Frederic IV, regele Danimarcei. Acestă operă, care dură un secol
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întreg, essercită, mai su s6mă prin sc6lele sâle 1nfiiuţate de misionări, o influinţă forte salutariă în localitâţile unde funcţiona.
mmm Prancke, după cum s'a vădut, aparţine de sigur din acel mic număr de Gmeni de elită, a câror viţă lasă o impresiune profundă
în istoria umanitâţei. Am descris acţiunea sa imediată! Cine însă
ar putea, preeisa influinţa salutariă, ce essercită el indireeg pein
scrierile, vorbele şi institutele sele, asupra societâţilor contimpurane şi viitore? Studiile luară în Germania o direcţiune mal practică şi mai naţională, şi o mulţime de predicatori, profesori şi institutor , crescuţi în institutele sâle, duseră în depărtare spiritul
sei şi principiile s6le. După modelul institutelor din Hale, se fundară în diferite localitâţi o mulţime de scâle pentru săraci, de orfelinate, de asyle pentru copil vicioşi, ete. — În fine, Francke eşte
promotoriul societâților biblice şi al misiunilor protestante, cari ati
luaţ astăgi o întindere extrâordinară : Biblia este tradusă şi tipărită în apr6pe o sută limbi diferite; iâr pentru întreţinerea misiunilor la poporele nechrestine, se consacră la tret-dect mili6ae franci
pe fiă-care an.
Francke muri în 8 lunii, anul 1727, în etate. de șâse-deci şi
patru de ani şi câte-va luni. El iăsâ doui copii, o î6tă măritată cu
unul din colegii sei, şi un băeat, care-i urmă în direcţiunea numerdselor sâle institute.
Ecă, spre a termina, câte-va din instrucţiunile sele, date învăţtorilo:, asupra modului de a essercita disciplina în scâle :
1. Inainte de t6te, institutorul trebue să se râge lui Dumnezeii,

de a-i da, în tot timpul, înţelepciunea de care are trebuinţă, spre
a essercita o bună şi înţelâptă disciplină.
2. Institutorul în particular trebue să se deprindă, cu ajutorul
lui Dumnezei, a se domina pe sine; altfel cum ar putea el să supuiă
pe copii la o disciplină chrestină, pedepsindu-i serios însă părintesce ?
3. Invățătorul trebue să ţiă pe elevii sei sub disciplină, să-i observe şi să-i pedepsâscă, când acesta va fi de trebuinţă; cu tâte acestea, educaţiunea nu trehue să fiă, nici pre dură, nici pre severă,
ci dulce şi părintâscă, pentru ca ei să aibă, în aceia ce i instruesc,
un essemplu viii de amore, şi să-și p6tă împlanta, prin acest medii,
în inimele lor, temerea de Dumnezeii şi pietatea,

4. Învățătorul fiind supărat, nu trebue să pedepsâscă nici o dată
pe un copil.

_5. Invăţătorul trebue să fi tot d'auna cordial şi bun cu ele-

Vi sei.
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6. Când, pe timpul! lecţiunei, elevii ar fi nastâmpăraţi şi sgomotoşi, învățătorul

nu trebue să strige, s6ii să-i lovescă, spre a res-

=

tabili ordinea şi tăcerea, ci să se ţină liniştit; câci cu cât ar stri-

ga mal tare, cu aţât i-ar agita mai mult. Decă însă s'ar ţine
linistit şi dâcă, fâră a se agită, le ar dice: „Aud

gălăziă,

cu-

tare s€i cutare vorbesc pre tare,* totul ar reintra în tăcere. Atun-

ci e ta continua lecţiunea ; însă decă găiăgia ar reincepe, el se va
opri i6răşi şi va restabili linistea în acelaş mod.
7. lavăţătorul nu va lovi pe un copil reii, înainte de a-l fi prius
,
de trei ori asupra unui fapt reprimabil.
8. Nu trebue să se pedapstscă un copil, mai "nainte de a-i se fi

demonstrat culpa; altfel el ar putea crede, că a fost pedepsit pe

O

nedrept, şi atuuci în loc să se corigă, el s'ar revolta.
9. Când un copil s'a făcut; culpabil de o erâre 6re-care, trebue”
să ne silim a-i demonstra, că cu acesta a călcat şi una din comandamentele sâii învăţăturele religiunei, care reclamă o reparaţiune;

citându-i der sentinţa religi6să care-l condamnă, i vom aplica penalitatea meritată.
10. Nu trebue să se pedepsâscă copiii pentru

erori mici,

cari

sunt inherente etâţii lor. În atari casuri este destul de a le recomanda ca să fiă mai disciplinaţi.;
11. De şi învățătorul are datoria
să urmeze toţi lectura sâii lecţiunea,
pedepsâscă pre curând;pe acela, care,
nu pâte continna lectura, s6ă nu pâte
destul de a i se observa ca să fiă mai

de a cere dela elevii sei, ca
cu tâte acestea nu trebua să
din causă că a fost distract,
spune aceea ce s'a dis; este
atentiv pe viitor. Dâcă îusă

distracţiunea sa s'ar repeta de mai multe ori, atunci, el se va scâte

afară din bancă în pici6re, ceea ce va destepta deajuns atenţiunea sa,
N

vede pezun elev amusându-se cutun 012. Când un;tavăţător:

biect 6re-care, nu trebue numai decât să-l strige pe nume şi să-l
certe ; este destul să dică într'un mod general : „Mai văd ua copil
care se j6că, şi care nu vrea să înveţe, etc.“ Cu micii copii mai cu
Ă
s6mă, trebue să avem 0 mare pacienţă.
13. Un bun învăţător trebue să se ferâscă de a nu deveni el
însuşi causa desordinelor pe cari ar fi silit să le pedepsâscă, Acesta,
însă se va întâmpla, dscă slar veni prâ târgiii la scolă, dâcă ar eşi

pe timpul lecţiunilor afară, sâii decă ar dormita în clasă. În asemenea casuri, el nu va pedepsi, decât cu mare precauţiune.
14 Nu trebue să se pedepsâscă un copil, chiar de ar exista pro-

pda
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bele cele mai palpabile despre culpabilitatea sa, mai 'nainte de aşi fi mărturisit el însu-şi culpa.
15. Când un copil acusat ar voi să se apere, învățătorul . este
dator a-l asculta cu bună-voinţă şi a lua informaţiuni essacte despre afacerea, în cestiune. În cas când n'ar putea afla adevârul, el
va suspenda, decisiunea sa, aşteptând noui lumini.
16. Na trebue să se certe un copil, pentru că nu pâte înţelege
lesne aceea ce i se.spune. Dâcă copilul ar avea concepţiunea rebelă, sâu o intileginţă mărginită, acâsta ar trebui să fii un bold pentru învăţător de a-şi îndoi solicitudinea şi de a repeta de mai multe ori explicaţiunile sele,
17. Nu trebue să se bată copiii cu nucua, cu bastonul sii cu
pumnul, câci acâsta ar fi contrariit disciplinei chrestine.
18. Nu trebue să se pedepsescă copiii, puindu-se în genuchi :
acesta ar fi a se profana atitudinea respectuâsă ce i6ii chreştinii
în faţa lui Dumnezeii. :
19. Să nu se închiză copiit culpabili în locuri întunecâse, câci

cu acâsta s'ar putea causafun mare râii copiilor fricoşi.

20. Învățătorul trebueţsă se silâscă de a cunâsce caracterul elevilor sei, spre a putea tracta pe fiă-care în consecinţă,
21. “Dâcă nu este bine a fi cineva pr6 sever cu copiii, apoi este
şi mai reii de a cădea în excesul contrarii, adică de a deveni jucăria lor.
22. Un învăţător nu trebue să mârgă într'o altă clasă, spre a
pedepsi pe un elev, care s'a făcut culpabil de vre o acţiune rea;
el se va mulţumi a-l denunța învățătorului de care depinde, spre
a-i aplica acesta pedepsa ce merită.
23. Când un elev s'a purtat râii cu învățătorul seii, acesta, spre
a nu avea aerul că-şi resbună, ar face bine să nu-l pedepsescă el

însuşi, ci să dea acâstă sarcină unui alt învăţător,

24. Când culpa unui copil nu este cunoscută de conscolarii
sei,
acesta, trebue să se reprime sii să se pedepsâscă în particular;
câci
astfel, copilul primesce bucuros pedspsa sa, promite
a se corigia şi
nu turbură liniştea clasei.
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CAP. XVIII
REALISMUL ŞI SCOALELE REALE IN QERMANIA |
Dâcă idolul renasterii a fost, fâră îndodlă, studiul autorilor
clasică, apoi acela al timpurilor moderne şi pînă în dilele n6stre,
a fost şi este de sigur studiul obiectelor, atat naturale, cât şi artificiale. În domenul pedagogic, ultimul sțudiii are o îndoită aplicaţiune : pe de o parte, el ne conduce câţre studiul naturei şi al
tutulor lucrurilor practice, relative la viţă); i6r pe de altă, acestă
necesitate de a studia obiectele, ne apropiă de însu-şi obiectul educaţiunei, adică de copil, şi ne pune în posiţiune de a cunâsce organele şi facultâţile s6le, a observa legile ce presid la desvoltarea
lor şi a găsi modul cel mai facil de a-i însuşi diversele obiecte ale
cunoscinţelor n6stre, sâii diferitele ramuri Ăe instrucţiunii. A fost
reservat lui Rousseau şi mai cu s6mă, lui Peștalozzi de a exploata, acest, ultim domenii şi de a funda, prin atest mediii, sciința pedagogică. Realismul însă are o origină multimai veche : el a fost
întrodus, după cum s'a vădut, în sciință, de Bacon, în filosofiă, de
Descartes şi în pedagogiă, de Comenius.

;

Îşi aduce de sigur fiă-care aminte, că una; din preocupaţiunile
principale ale lui Comenius a fost de a funda :învăţătura elemen-

tară a limbhelor, pe intuiţiune. Porta deschisăde Comenius se găsi
mai largă decât se credea la început. Puțin câțe puţin, cunoscinţa
obiectelor, care nu era, la început, decât un megiii, spre a ajunge

la înţelegerea vorbelor şi a limbei, deveni un obiect de studii. Se
începu a se studia lucrurile pentru ele înşi-le; cu acâsta însă realismul era înfiinţat. Simler, profesor la Hale, fu unul din cei d'ân-

tâiă şi din cei mai activi promotori ai realismului,
sub influinţa câruia întroduse şi Francke, în stabilimentele ssle, studiele reale, La
anul 1739, adică doui spre dece ani după mârtea lui Francke, Simler deschise şi el la Hale mai multe sc6le reale,în ari se predaii
aritmetica, geometria, îutrebuinţarea riglei şi a compasului, măsurătorea, calendarul, astronomia, geografia universală, desemnul,
1). Acesta sa numit realism, ca când numai lucrurile ce cad sub simţuri
ar fi reale, i6r o limbă 6re-care, spre essempla, n'ar fi şi ea, o realitate,
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agricultura, horticultura, apicultura,

anatomia,

hygiena, institu-

ţiunile civile, istoria şi geografia Germaniei, întrebuinţarea metalelor, petrelor, lemnelor, culorilor, etc. precum şi modul de a le
lucra.

-.

0 dată ce calea realismului se deschise, Germania se aruncă pe

dânsa cu o ardâre necomparabilă; sar fi putut dice, că salutul u-

raanitâţii depindea de acâstă mişcare. Preocupaţiunea tuturor era
de a lărgi cât s'ar putea mai mult acestă cale. Hecker organisâ la
Berlin, în anul 1747, o seslă reală pentru î6te carierile industriale, comerciale şi techuice. Se ţiueaii aci cursuri pentru industriaşi,
arhitecţi, economi, ţiitori de registre, mineri, etc, Colecţiuni imense serviaii ca megil:de instracţiune. Se vedeai aci modele de zidiri,
de vase, de instrumente agricole, de mârfuri, de magazii ; colecţiuni de minerale, grădini botanice, pepiniere, etc. Afară de acesta
se făcea excursiuni prin ţeră, spre a se areta elerilor în natură,
mori, ferestrei, fabrice, mine, etc.
|

Aeâstă mişcare, după cum să înţelege de sine, produse o reacţiunt puternică în contra studiilor clasice. Limba helenă şi latină fură
abandonate de o mare parte a junimei; de altă parte se găsi de cuviinţă a se introduce mai multe studii realeîn programa gymuasiului clasic. Acestă tentativă de a cuprinde totul avu efectul deptorahil de a încărca clasele cu 11 ore de lecţiuai pe di. Se recunoscu
însă îndată, că acăsta nu putea merge şi“că era indispensabil a se
pune ordine în acest chaos. lu urma acestora, gymnasiul, cu mai
mult sâi mai puţin realism, fa conservat pentru junimea ce doria
să se prepare pentru studiile universitare ; iâr scâleie reale, paralele
cu gymuasiul, primiaii pe etevii cari voiaii a îmbrăcişia cariere industriale, comerciale şi technice. Şi de 6re-ce mulţimea acestor vocațiuni nu permitea.a se avea în vedere t6te amenuntele lor, se de-

cise, că, precum gymoasiile dai cultura generală; necosariă studiilor speciale ale universităţii; tot asemenea şi 'sc6la reală să
dea cultura generală, reclamată de diversele vocaţiuni câtre care tinde, reservând studiile speciale pentru un institat sciinţific paralel cu universitatea, adică pentra sc6la politechnică. Ecă în ce
mod, realismul stabili un noi system de studii pe lingă cel vechiii.
Insă acest îndoit system la care am ajuns, are şi el inconvenientele

s6le. Incă din leagăn, aceste două systeme îşi declarară resbel unul altuia, şi lupta lor este încă chiar şi astădi departe de a fi terminată : realismul continuă a cere suprimarea limbei helene şi latine, şi clasicismal ar voi să gonscă realismul din scâlele seco-

-
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dare, pretindnd că el nu cultivă îndestul pe om. Nu este aci locul
de a face pe 'arg expunerea acestei discuţiuni, nici de a vorhi des-

pre filosofia care a alunecat la basa realismului ; avem datoria a
studia mal întiii desvoltarea-cugetârii pedagogice, pusă şi întărită
pe terenul psychologic, ca pe basa sa naturală, de Pestalozzi şi
ar
scola sa.
Li
Pe

CAP.
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VIEATA

XIX
ROUSSEAU

SI PRINCIPALELE SALE SCRIERI

Rousseau se născu la Geneva în anul 1712, causând mârtea ma-

mei sâle. In al şeptelea an al etâţii sele, el cetia romanțe cu taţăl

geti. El mărturisesce în Confesiunile sâle, că acestă lectură i îu
tunestă. EI ceti apoi Bossuet, Ovid, Fontanel, La Bruyăre şi Plu-

tare, pe cari le găsi intre cârţile moşului seil. Din primii sei ani în-

că, după cum ne spune însuşi, caracterul sei, care-l punea în cobtradicțiune covstantă cu sine însu-şi, era o amestecătură de mănâriă

şi de amore, de nehotărâre şi de curagii, de moleciune şi de virilitate. Era flecar, lacom şi la ocasiuni, mincinos. EI fura fructe şi
lucruri de mâncare, dâr nici o dată w'avea plăcere de a face răi,
de a strica ceva, s6ii de a bate pe cineva. Cu tote acestea, el măr-

turisesce, de a fi spurcat din simplă r&utate oala unei vecine şi ridea despre acesta încă în etatea de cinci deci şi opt ani, scriind
confesiunile sele.

Tată seii fiind silit să părăsâscă Geneva, din causa unei certe,
credinţă pe junele Rousseau unui preut de ţâră şi mai tării unui gravor din Geneva. Pugind însă de aci din causa unor şirengării, el se duse, după consiliul unui preut, la Annecy în Savoia,
unde fu primit de Dmna de Warens, dâr trămis mai departe la ospiciul unor călugări din Turin. Aci Rouseau, în etate de şâse spre
|
dece aul făcu abjuraţiunea protestantismului.
timp,o
cât-va
duse
El
.
congediat
fu
După abjuraţiunea sa, el
viţă rătăcitâre, apoi în annl 1732, reveni la Annecy, la Dâmna de
Warens

'Acestă

femeii,

care, snb un exterior decent, ascundea o
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mare legeritate, nu întârgdiă de a atrage pe junele nostru. -filosof
câtre fapte ilicite, Rousseau, cu t6tă mustrarea consciinţei see, pe
care Domna de Warens şi doui amici ai sei sciură să o aline, petrecu aci şâpte ani de gile. In acest timp el studiă limba latină,
mathematicile , musica şi filosofia în Locke, Leibnitz, Descartes, şi
Malebranche,.
|
Părăsind pe Domna de Warens, Rousseau se duse, în calitate

de preceptor , la D. M. de Mably în Lyon; însă, neposedând cuali-

tâțile essenţiale ale acestei funcțiuni, nu remase aci, decât numai
un an. Când totul mergea bine, ne spune însuşi, el se purta ca un

angel cu elevii sei ; însă când întâlnia dificultâţi, natura sa pasionată se transforma în demon. Ignoranţa şi răutatea elevilor săi îl
despera îutr'un punct, încât i-ar fi putut omori.

La anul 1741. Rousseau plecâ la Paris cu speranţa de a pune
aci basa fortunei sâle ca methâda musicei cifrate ce inventase. 0posiţiunea lui Rameau nu-i permise a-şi realisa speranţa, Cu tote
acestea, decă Rouseau a avut vre o dată oideă fericită, apoi acesta

a fost de sigur reforma semnelor musicei. Cu cifrele sele el simplifica,
forte mult musica. Afară de methâda sa, Rousseau a mai scris un
Dicţionar de Musică pentru Encyclopedia lui Alembert, şi Diderot. Acâstă operă, prelucrată şi publicată de autor în două volume, probâză cunoscinţe musicale, întinse şi profunde.
Petrecerea lui Rousseau în Paris fu întreruptă prin opt spre dece luni de serviciii la contels Montagu, ambasadorul Franciei la Veneţia. Acestă epocă. a vieţei sâle este plină de întâmplârt scandalse.
-

* Întorcându-se la, Paris, Rousseau făcu cunoscinţa 'Theresiei Le-

vasseur. E] i declară, că nu o va lua în căsătoriă legitimă, dâr că
nu 0 va părăsi nici o dată. Acesta era o femeiă comună, pentru
care ânima usată a lui Rousseau, după cum ne spune însuşi, nu
simţia nici cea mai mică amâre. El avu cu dânsa cinci copii, cari,
cu tâtă resistența Theresiei, fură trămişi de dânsul succesiv la ospiciul Copiilor-găsiţi.
Academia din Dijon publicând la concurs în anul 1749 cestiu-

nea : „dâcă restabilirea sciințelor şi artelor contribuise cu ce-

va la înobilarea moravurilor,“ Rousseau concurâ şi căştigă pru-

miul. Trebue să ne oprim un moment asupra acestei scrieri. În

prima parte, Rousseau demonstră, că naţiunile se corrup civilisându-se, ceea ce s'a întâmplat; în particular, Egyptenilor, Helenilor şi Romanilor, În a doua parte, el se încârcă de a face Tespol!-
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sabilă pentru acest trist resultat numai civilisaţiunea,

i4i
aretână că

tâte artele şi sciinţele îşi ai origina în viciii : astronomia este

născutii din superstiţiune'; elocinţa, din vanitate, din ură, din flateriă ; geometria, din avariţiă; physica, din curiositate; morala,

din mânâriă. Pe de altă parte, arta provâcă luxul; jurisprudinţa,
şicana ; istoria, ambiţiunea. Acâsta este calea pe care conduce civilisaţiunea poporele ; ea însă nu pote fi, decât prejudiţiabilă moralei în genere şi educaţiunei în parte.

Astăgi nu se mai cresc 6-

menii sro a deveni buni şi virtuoşi, ci învăţaţi şi abili. Prumosul a înlocuit Binele. „Dumnegeule a tot putinte, exclamă el, scapă-ne de civilisaţiunea şi artele corrupătâre ale părinţilor noştri,
şi dâ-nc ignoranţa, sărăcia şi inocenţia, aceste singure bunuri cari
ne pot face fericiţi.«
În acâstă scriere, Rousseau formulă, pentru prima dată, un sistem filosofic, care nu este alt ceva, decât o ură exagerată în con-

tra vieți sociale şi o confiență 6rbă în starea naturală a omului.

El nu înţelegea, sii mai bine, el nu credea că râul; de care suferă omenirea, ar putea, fi anterior civilisaţiunei şi că acâsta nu

este pe iculâsă, decât atunci când se depărteză de principiile morale şi reparatâre ale christianismului. Cugetârile şi acţiunile condamoabile, cari turbur omenirea, purced din ânima şi nu din civilisaţiunea individului ; el are d6r trebuinţă, spre a se rădica, de un
principi care să-i preîuoâscă şi să-i schimbe ânimă,. Or ce alt mediii este neîndestulător : după ce s'ar despoia omul de civilisaţiune, spre a-l] împedica

de a se corrupe,

ar trebui să i se mai taiă

şi membrele, şi în fine, să i se rădice şi viţa.
|
În anul 1752, după o maladiă care-l conduse la marginea mormântului, se decise a rupe cu desevârşire cu opiniunea lumei, şi a
tri în comformitate cu principiile sâle. E) dete der de o parte sabia
sa, oruicul seii, ciorapii sei de mătase şi peruca sa cea lungă ; un

hoţ, care-l uşiură de rufăriă, i ajutâ a se apropia şi mai mult
de viţa naturală. EI începu a-și căştiga pânea de tote dilele, copiând note de musică.
În acest an, Academia din Dijon deschise un noii concurs „Asupra origineă neegalitâţii âmenilor, şi asupra cestiunei decă
acâsta este autorisată de legile naturei.* Rousseau concurâ din

noii; de astă dată însă, lucrarea sa nu fu, nici încuronată, nică

premiată. Se înţelege de sine, după cele ce s'a dis despre principiile sâle, că el atribuia neegalitâţile ce domnese printre meni, nu
mai civilisaţiunei. „La început, dice el, nu era, astfel. Omenii, toţi
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egali, liberi şi fericiţi ducea o vicţă uaturală, ca şi animalele ; ei
maveai nici haine, nici case, nici familiă, nici limbă, nici societate, Bărbatul şi femeia întreţineaii între dânşii numat raporturi
fisice, cari nu-i lega pe unul de altul. Asemenea şi copilul nu mai
era nimic pentru mamă, îndată ce el nu mal avea trebuinţă de dâa-

sa. În acâstă stare, omul era sănătos, forte şi atât de fericit, ca şi
maimuţele Guyanei.“ Rousseau afirmă tâte aceste lucruri, fâră a

ne da altă probă, decât că selbatecii, mai apropiaţi decât noi de
vidţa naturală, ar duce o vi6ţă mai fericită, Se cunâsce însă astăzi
de ajuns fericirea poporelor selbatice! Fericirea visată de Rousseau

nu există decât pentru copilăriă. Acesta singură,

în inocenţa sa,

pote găsi fericiri infinite în viâţa liberă a câmpurilor; îndată însă
ce sosesce necesitatea muncei, îndată ce vin orijile vieţei şi pasiunile, ce se aprind în ânima, atât a selbaticului, cât şi a omului civilisat, acestă fericire se evaporâză ca fumul.
La anul 1754, Rousseau reveni la Geneva,

unde ahjurâ catho-

licismul. Acesta fu din parte-i un act curat civil : el nu voia să
fiă exclus din drepturile sâle de cetățean , profesând un cult, care
nu era al părinţilor sei. Rousseau nu remase mult timp în patria
sa : incomodat de vecinătatea lui Voltnire, el se reîntârse în Francia şi se duse a locui, ântâiii Eremitagiul şi apoi Montmorency,
apr6pe de Paris, unde scrise Contractul social şi pe Emil,
Contractul social, care s'a supranumit; farul revoluținnei, este
o scriere politică, unde Rousseau se îucercă a construi un noi stat,
social. Simţind imposibilitatea de a face să reintre umanitatea în
starea sa naturală, el primesce aci necesitatea civilisaţiunei şi se

silesce a; o alipi la instinctele primitive ale omului natural,
adicăla

amorea de sine, de conservaţiune, de independinţă şi de
libertate
personală. Omul natural este individualist, în înţelesul cel
mai ab-

solut al cuvântului. Spre a nu se desnatura, el trebue
să remâie

şi
în vicţa socială egoist, indipenaent şi liber. Decă se asociâză,
el nu
trebue să o facă, decât în interesul sei propriii, spre a
fi mai bine
protegiat, mai forte, mai indipendent şi mai liber. Statul
trebue să

fiă, o instituţiune,

care

să n'aibă alt ceva în vedere, decât, binele

cetăţânului. Suveranitatea este un drept al fiă-cărui individ
în
te. Prinţul nu este, decât mandatarul asociaţilor ; Constituţ pariunea
şi legile nu sunt, de cât un contrast social, încheiat,
între denşii, şi
prin care ei işi garantez reciprocamente drepturile
lor respective,
lousseau nu se pronunţă categoric pentru aici o
formă de guvern;
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el crede însă, că republica convine mai bine Statelor mici şi monarhia celor mari.
Când apăru Contractul social, se produse o mare sensaţiune.
Jăeile ce cuprindea, erai atunci cu total noni. Nu este der de mirat, d6:ă popârele aveaii cea mai mare dorinţă de ale vedea aplica-

te. Revoluţiunea franceză, în particular, avu curagiul a ie trece în

domeniul faptelor. 'Trebue însă să o spunem, că Rousseau pusese
degetul pe rană şi aretase mal mult decât un remedii. Cu t6te acestea, două elemente essenţiale lipsiaii systemului sei : elementul

social şi elementul religios. Mă explic : Rousseau basase syste-

mul seii asupra individului, asupra egoismului şi nu dase nici un
loc, devotamentului, virtuţei, corpului social, şi în fine religiunei,

Dacă însă, nu este bine, după cum voesge'Socialismul, a se absorbi
individul

în corpul social, cu atâta mai mult, nu trebue să se su-

prime acesta, spre a se umplea lufhea cu individi, fâră alte interese, decât ale lor proprii. Intr'un asemenea cas, unde s'ar mai găsi
virtutea , devotamentul şi amorea de patriă, cari înalţ, măresc şi
consolidez naţiunile? Der religiunea, pe care asemenea o.nesocotesce
Rousseau , nu este ea indispensabilă unei naţiuni? Care ar îi moralitatea unui popor, fâră religiune? A respuns la acestea revolu-

țiunea franceză dela finele secolului trecut.
În Emil, Rousseau caută a alipi educaţiunea de instinctele primitive ale naturei, precum căutase a face şi cu instituţiunile politică în Contractul social. Voiii face mai la vale o analysă a acestei celebre opere de educaţiune ; pentru moment însă voiii spune,
în upariţiunea ei provocă o tempestă violentă în contra autorului
ei. Parlamentul şi Arhiepiscopul de Paris, condamnară pe Rousseau,
în 9 lunii 1762. Sentința, care cuprinde o remarcabilă apreciaţiuve a principiilor sle, ordona ca mil să fiă ars, autorul închis
la Conciergeriă,şi bunurile sele confiscate. Opt dile mai tări,E,
mil fu ars şi la Geneva de protestanți.
RousParis,
la
urmăria
care-l
sentinţa
Ibformat; la timp despre
seau

fugi în Elveţia, în micul oraş Yverdon ; însă acesta, nevoind

să-l sufere pe teritoriul sei, îl sili să se retragă la Motiers, sub
protecţiunea Prusiei. La început totul mergea bine ; din nenorocire însă, el nu întârgiă de a intra în certă cu populaţiunea, care-l
sili să fugă şi de aci. Atunci el se refugiă pe mica insulă St. Petru .
din lacul Bienne. Filosoful nostru credea a fi găsit în fine un loc
sigur, spre a trăi linistit; însă guvernul din Berna, aflând că e]
_se găsesce pe teritoriul sei, îl somâ să părăsescă imediat insula.

|
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Rousseau se reîntorse la Paris, ajutat de un pasport ce sciuse
a-şi procura ; însă în acelaş au, adică în 1766,

după

invitaţiunea

lui David Hume, se duse în Angletera, unde neputându-se înţelege cu
noul seii amic, plecâ iâr în Francia. Rousseau se fixă în fine în
Ermenonville, aprâpe de Paris, un sat ce aparţinea marchisului de
Girardin.
De mult timp încă, Rousseau suferia de o misanthropiă, ale câreia accese devenia din ce în ce mai violente. El credea că î6tă lumea îşi bătea joc de densul, şi de aceea se temea de a umbla pe
stradele frecuentate. Sub greutatea acestor cugetâri penibile , el
scrise o apologiă a vieţei sâle cu intenţiunea de a o depune pe altarul bisericei Notre- Dame, şi adause de asupra aceste cuvinte :
„Deposit încredinţat Provedinţei.
— Protectorul celor asupriţi, Dumnedeul dreptâţei şi al veritâţei, primesce depositul ce un nenorocit
strein depune pe altarul teii.“ Însă când Rousseau voi să ducă manuscriptul seii la locul destinat, găsi biserica, închisă. Acest obstacul neaşteptat îl umplu de desperare : i se păru că Dumnedei s'a
conjurat cu 6menii în contra lui.
|
Rousseau muri în Ermenonville, la anu! 1778, în etate de g6se

deci şi şâse ani. Nisce băuturi ce-şi preparase însuşi, şi un sema
” de o lovitură de pistol ce s'ar fi observat pe fruntea sa, ai făcut
să se cregă că el s'ar fi sinucis. Domoul de Girardin s'a silit mai
târdiă a desminţi aceste aserţiuni, însă fâră a putea rădica tote
bănuelele.
Astfel ai fost viâţa şi principalele opere ale lut Jean Jacques
Rousseau. Să trecem acum la studiul opului seii de educaţiune,

Ş 2. —
Cartea |. —

hm

instrucțiune. —

Primii doui ani

Tute ies bune din mânele autorului lucrurilor ; tâte dege-

_merez în mânile Gmenilor : Aceste sunt cuvintele sentenţi6se, prin

care se începe mil.

Rousseau se pune de o dată pe terenul na-

turei ; el vrea o educaţiune făcută, de natură,

s6ii cel puţin, com-

formă cu natura : el: vrea să aplice thesa sa filosofică la educaiune.
După ce face o expunere scurtă a, sistemului seii, Rousseau abordă amenuntele practice ale educaţiunei. Copilul, dice e], ar tre-
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bui să fiă crescut şi hrănit de mamă sa, după legile naturei; tatăl
încă ar trebui să se ocupe de dânsul; acela, adaogă el, care nu
pâte îndeplini datoriele sele de părinte, n'are dreptul de a deveni
tată. Societatea însă este corruptă : femeile nu mai voesc a cresce
pe copiii lor. Rousseau prin urmarea iea de elev pe unul din acesti
mici copilaşi, aruncaţi, încă dela nascere, afară din calea naturale

şi voesce a încerca ca să-l crescă întrun mod natural. În acest
chip însă, Rousseau se pune cu elevul seii, încă dela început, într'o posiţiune excepțională şi nenaturală. Ezxcepţională, pentru
că este imposibil ca generalitatea copiilor să fiă crescuţi afară din
familiă, ca Emilul sei ; şi nenaturală, pentru că după însuşi
mărturisirea sa, familiei incumbă datoria de a cresce pe copiii sei.

De ce n'a ales şi el, ca Pestalozzi în Leonard şi Gertruda, o

mamă virtu6să şi activă, care să sciă a-şi. disciplina bine copiii,
stii mai bine încă, o familiă onestă şi pi6să, care să fi putut seri .
de model celorialte ?
Rousseau în cualitatea sa de guvernor, începe prin a căuta o
nutriță pentru Emile seii, un băct sănătos şi viguros. El nu la
voit altfel ; a lăsat altora grijea de a cresce copii slabi, maladivi,

ete. Şi de 6re ce hârtia este mult răbdătore, el făcu săi se pre- :
sinte nutricea la momentul dai, devenită mamă de curând şi
sănătâsă de corp şi de ânimă. Aceste cualitâţi sunt essenţiale.
— Spre a obţine un bun lapte, el nu dâ nutriţei sele, decât legume şi alte substanţe vegetale. Exemplul vacelor, cari se nutresc de
fân şi de iârbă şi dai un lapte excelent, a indus aci pe filosoful
nostru în er6re. Cele mai multe legume şi fructe acresc laptele femeielor şi provoc colice la copii. Aceea ce convine mai bine femeielor ce alaptez, este carnea, laptele şi o viâţă linistită. — Rousceau vrea ca copilaşul sei să trăâscă la ţeră.— Consiliul este forte
bun, der câţi orăşeni pot să profite de dânsul? — Pe nesimţite, şi.
aci are dreptate, el vrea ca să se obicinuescă copilaşul a se spăla,
atât vâra cât şi ârna, cu apă rece. Dela nascerea sa încă,

el i a-

cordă libertatea membrelor scle, proscriind faşia. — Ne unim cu
acâsta şi adăogăm că leagănul este asemenea neutil şi, pâte, chiar
periculos ; în tot casul, el dă naştere la numerâse accidente.

Educaţiunea copilului începe de o dată cu nascerea. Ba constă

Ja început, în a-l împedeca de a contracta obiceiuri, cari l'ar putea
domina. Trebue să se pună în stare de a fi tot d'auna stăpân pe

sine şi de a face în tâte Incrurile voinţa sa, îndată ce va avea una.
Îndată ce copilul simte plăcere a vedea lucruri, trebue să i se arcte .
10
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de tâte speciele, şi chiar animale urtte, desgustante, bizare, precum şerpi, şiopârle, raci, ete. Trebue să-i se arete şi mâsci din ce
în ce mai urîte, ca să nu deviă fricos, Se va obicinui asemenea şi
cu detonaţiunile armelor de foc. Cu o gradaţiune bine cumpănită,
facem din copil un om întrepringător.
La începutul vieţei sele, copilul se ocupă numai cu aceea ce lovesce simţurile s6le; să profitâm de acâstă disposiţiune naturală a
sa, şi să-l lăsâm a examina şi a pipăi obiectele, câci acâsta i va
procura primele materialuri ale cunoscinţelor sâle.
Când copilul plânge şi ţipă, este o probă evidentă, că el are vre
o necesitate, ce ar dori să i se satisfacă imediat. Cu tote acestea,
trebue să se bage de s6mă de a nu-l face capricios. Remediul în
contra capriciilor se găsesce în libertate :.Mai puţin contrariaţi în

miscârile lor, copiii plâng mai puţin ; mai puţin ameninţaţi şi fiataţi, ei vor deveni mai puţin fricoşi, s6ă mai puţin îndărătnici şi
vor remânea mai uşior în starea lor naturală. Lungile plânsete a
le unui copil, care nu este, nici legat, nici malad, şi care n'are
lipsă de nimic, nu sunt; decât nisce plânsete de obiceiii şi de îndărătniciă. Acestea nu sunt, opera naturei, ci a nutriţei, care făcându-l să tacă astădi cu or-ce preţ, îl excită să plângă mâne mai
- mult. Singurul medii de a remedia, s6it de a preveni acest râu obiceiii, este de a nu se da nici o atenţiune acestor plânsete. Nimeni
nu voesce a-şi da o ostendlă nefolositâre, nici chiar copiii.
După ce mai vorbesce de înțărcatul lor, şi după ce proserie jucăriele, Rousseau trece la vorbire. El nu voesce a se vorbi pr6 de
timpuriii copiilor, a se da o pr6 mare importanţă erorilor ce comit
şi a li se lărgi vocabularul preste orisontul lor. Cere însă a se de"prinde. copiii să pronunţe vorbele curat, şi pretinde, că la ţâră ei
aii o pronunţiă mult mai fermă şi mai destinsă, decât la oraşe, de
6re ce copiii ţăranilor ar învăţa să vorbâscă întrun mod mult mai

natural, decât aceia, ai orăşenilor.
Cartea [I. — Copilăria lui Emil,

dela 2 pînă la 12 ani

Când copilul începe a umbla şi a vorbi, el intră într'o nouă fasă

de desvoltare. Cel d'ântâiii lucru ce trebue să se observe la începutul acestei nouă ere, este, de a nu-l ocoli de pr6 multe griji, de
pr€ multe prâcauţiuni. Dâcă copilul cade, se rănesce scii se taiă,
nu trebue să se alerge în ajutorul seii. EI se va speria, pote, puțin ; dâr în modul acesta, se va. deprinde a se supune la asprele

-
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legt ale necesitâţii şi va deveni pacient, prudent şi curagios. Se pot
lua; cu tte acestea, 6re cari precauţiuni în favorul copilului, însă
fâră să le simţă el; copilul trebue să aibă sentimentul libertâţii

stle, al indipendinţei sâle, şi să se depringă de timpuriii a nu avea
trebuinţă de nimeni. Rousseau stabilesce theoria sa asupra fericirej, pe acest principii de educaţiune. Copilul este nenorocit, dice
el, îndată ce dorințele sâle trec preste putinţa n6stră de a le satisface. 'Prebue prin urmare a împuţina necesitâţile scle şi a întinde puterile sâle. Se restrâng însă dorinţele, evitând a le satisface;
şi se fortific puterile, lăsând copilului indipendinţa şi libertatea sa.
În vița socială, dice el, 6menii depind unii de alţii; dorinţele sunt
imense şi puterea indivigilor fârte mărginită ; acata eşte sorgintea
multelor rele, de cari suferă omenirea. În viţa naturală însă este
echilibru între dorinţe şi între putinţa de a le satisface.
Trecând la instrucţiune și la morală, Rousseau vrea ca să se
întărdieze, cât sar putea mai mult, începerea lor. Se pâte respunde ia cestiunile copiilor, s6u li se pâte opune un refus formal, după
cum se va găsi mai folositor; însă să se evite studiul şi siluirea sa,

morala şi reprimandele sâle. Cunoscinţa binelui şi a râului va veni
mai tărdiii : Dâcă copilul sparge geamurile camerei sâle, se va în-

chide- într'o cameră fâră geamuri şi prin urmare obscură, şi dâcă
va voi să afle motivul acestei condamnaţiuni, i se va spune, că se

închide aci, spre a nu mai avea geamuri de spart. 1 se va permite
însă de a se întârce în camera sa, îndată ce va promite spontaneii,
că nu va mai sparge gemuri. Este forte stranii, dice Rousseau, că
pînă astăzi pedagogii să nu fi găsit alte instrumente de a conduce
„pe elevi, de cât; emulaţiunea, gelosia, invidia, vanitatea, frica, aceste

pasiuni f6rte pericul6se şi forte proprii de a, le corupe sufletul, înainte chiar de ali se fi format corpul. Supuneţi pe copil la legile necesităţii, faceţi ca un nu al vostru să fiă un mur de granit pentru

dânsul şi veţi vedea, o schimbare radicală : el va deveni pacient,

resemnat, pacinic, chiar când m'ar putea obţine acea ce ar fi dorit;
tâci este în natura omului de a suferi cu pacienţă necesitatea lucrurilor, der nu reana voință a altuia. — Nu trebue, gice el într'ai-.
tă parte, să iea cineva asupră-şi crescerea unui copii, dâcă
nu sciă
să-l conducă unde voesce, prin singurile legi ale posibilului şi im-

posibilului. Sfera şi unuia şi altuia, fiindu-i de o potrivă necunoscuțe, ea se pâte întinde, stii strânge, după voinţă, împrejuru-i.
Copilul se înlănțuesce, se împinge si se reţine, fâră să murmure,
prin singura legătură a necesitâţii ; el devine mlădios şi docil prin
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singura forţă a lucrurilor, fâră ca nici un vicii să aibă ocasiunea
de a încolţi într'ânsul. . . . Insă nu daţi elevului vostru nicio leciune verbală ; el nu trebue să primescă lecţiuni, decât prin experienţe. Nu-l pedepsiţi nici o dată, câci el nu sciă acea ce este erdrea,
vina s6ă culpa; nu-l siliţi să vă ceră ertare, câci el nu v'a putut
ofeusa.
Aceste afirmaţiuni merg pr€ departe; este constatat astăzi că
fermitatea disciplineză şi moraliseză pe copii, pe când slăbiciunea
părinţilor şi învăţătorilor i perd.
“Rousseau începe studiul moralei prin idea proprietăţii. Spre a
însuşi

acestă ideă

elevului sei, el îl pune să facă o stricăciune în

grădină şi provâcă astfel un conflict cu grădinarul. Acesta este porta prin care intră în lumea morală. —

ţiunile

Insă, urmâză el, cu conven-

şi cu datoria nasc încelăciunea şi minciunea. Indată ce un

cojiil a făcut acea ce nu trebuia, el voesce să ascunză acea ce n'ar

fi trebuit să facă. Acesta este natural; el ascunde şi minte.
După principiile ce preced, este evident; că Emil n'are să fiă pedepsit, când ar cădea într'o erre 6re-care, în acea a minciunei,
spre essemplu, Pedpsa, dice Rousseau, trebue să fii privită de copii,

ca o urmare naturală a relei lor acţiuni. Nu trebue der să decla-

maţi în contra minciunei, nici să-i pedepsiţi când ar minţi; însă
vcţi face astfel, că tote relele efecte ale minciuni să se grămădescă pe capul acelora ce aii minţit. Rousseau crede că se pote prereni minciunea, conducându-ne cu copiii într'un mod, în cât ei să
aibă interes de a, minţi. Este clar, adaogă el, că de fapt minciu-

nea nu este naturală copiilor ; numai legea supunerii, care este forte penibilă pentru dânşii, produce necesitatea, de a minţi : ei se dis- pensez în secret, pe cât pot mai mult, de acestă, lege, şi prefer interesul presinte de a scăpa de pedâpsă sei de blam, interesului depărtat dea expuneadevărul. — Este adevărat, că severitatea comndamentelor şi obligaţiunea datorielor pâte fârte lesne împinge
pe copi! la minciună, şi că prin urmare, spre a nu-l expune la 0
pr6 mare tentaţiune, este bine a, fi cu densul, cât se pâte de indulgenţi. Insă. şi aci, ca de ordinar, Rousseau merge pr6 departe cu
indulgenţa sa; apoi şi theoria sa nu ţine destul compt; de natura
copilului. Disposiţiunea la minciună nu se pâte stărpi prin mediile
ce el indică : ea nu găsesce corectivul seii, decât în recundscerea

erorilor şi în căință. Minciuna, şi nu trebue să se uite acesta, nu
este, ca să dic aşa, un vicii primitiv : ea este mai mult o perdea
ce se aruncă, din mândriă s6ii din interes, pe o er6re comisă, spre
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a o ascunde. Minciuna este o consecinţă, şi nu causa unei desordine morale. A împedica acestă consecinţă este, fâră îndoială, un lu-

cra destul de mare; der a distruge causâ care a provocat'o, este şi
mai mare.
In privinţa moralei, Rousseau face următârea reftessiune : Astăzi
părinţii şi educatorii în genere, voind a avea aparinţa că conduc
pe copii câtre virtute, i silesc a contracta tâte viciurile. Dorind a-i
face pioşi, i duc Ja bişerică, sare a căsca acolo de urât; forțându-l
a îngăna mereii rugăciuni, i silesc a aspira la fericirea de a au mai

fi nevoiţi să se râge lui Dumnezeii. Singura lecţiune de morală, care convine copilărie! şi care este cea mai importantă pentru îdte
etâţile, este de a nu face râii nimenui.
Nimic mai capricios, decât stylul lui Rousseau în Email. Spirit
indipendent, el nu pâte să ţiă un system în expunerea sa. Când o
ideă i se pare interesantă, ei se opresce la dânsa cu o plăcere marcată ; şi chiar, când a trecut înainte, else întârce fâră scrupul îna-

poi, spre a mai dice câte-va cuvinte asupra ei. Astfel, după ce a
vorbit o dată

de instrucţiune, el mai revine încă-o dată, sprea

critica methoda de înviţătură, basată pe memorii. El pretinde, că
înaintea etâţii de dece pînă la doui spre dece ani, este neuțil dea
învăţa ceva

pe copii, de 6re-ce ei n'ar putea înţelege, nici lectura,

nici geografia, nici calculul. Memoria,

dice Rousseau, nu se pâte

desrolta, înainte de a se fi pus şi raţiunea în mişcare, cea ce nu se

pâte face înti”o etate pră crudă, şi ar fi contra naturei de a o încărca cu fapte, pe care intileginţa nu le ar putea încă înţelege. £.mil, prin urmare, nu va învăţa nimic pe din afară, nici chiar fabule, de 6re ce ele cuprind lucruri mai pre sus de puterile sâle, şi
o morală, pe care nu trebue încă să o cunâscă. El nu va învăţa să
citâscă şi să scriă, decât atât, cât curiositatea şi trebuinţa îl vor
sili să studieze. El va dessemna, însă după natură, şi numa! când i
va plăcea. Natura va fi singurul sei conductor. —- Vom vedea mai

tărgiii,în Pestalozzi, că Rousseau n'a înţeles bine desvoltarea na-

turală a copilului, şi că acolo, unde era un edificii complect, de construit, el iva vădut nimic de făcut,
Dâcă însă Rousseau lasă în urmă desvoltarea intelectuală şi morală a copilului, de temere de a nu strica totul, nu face totasemenea şi cu desroltarea physică. Am văgut deja, cum trebue să se îngrijâscă, după dânsul, micul copilaşiii. Reluând îngrijirile physice,

de unde le lăsase, el ne conduce să vedem pe Zimil dormind pe un
așternut tare, culcându-se pe pământul umed, bend apă rece, fiind
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înăduşit, 1) şi obicinuindu-se a umbla cn capul neacoperit şi cu picidrele gâle. Hainele sâle sunt uşi6re, însă largi; nutrimentul sei
simplu, însă abondent. El nu bea vin, îusă primesce, din câpd în
când, câte o prăjitură ca premiii pentru cursele sâle. EI se deprinde a duce greutâţi, a se urca pe arbori,a alerga, a înota; dâcă ar

fi posibil, el ar învăţa să despice aerul ca vulturul, şi să se rostogolescă în foc ca salamandru. Emil înveţă să măsore distanţa cu
ochiul) şi "şi formeză urechea şi vocea prin cânt. Tactul, mirosul şi
gustul îl înveţă să recunâscă obiectele, şi-l pun pe cale a devina
întrebuinţarea ce se pote face de dânsele. Nâptea şi diua i sunt tot,
una, câcă el s'a deprins a se mişca în întunerecul cel mai profund,
Urmând calea ce am indicat, Rousseau are, la finele acestei secunde peridde a vieţei, un băst bun, gras, forte şi robust, de şi cam
rustic. El ciţesce mai puţin bine ca alţii, în cârţi, însă mai bine ca
toţi, îu natură. Spiritul sei nu-i stâ în limbă, ci în cap. El n'are
noţiani morale, decât acelea ce se raport la etatea sa actuală. El
mare nici o noțiune despre Dumnezeii, şi nu sciă cea ce este datoria
şi supunerea, ; însă dâcă i dice cineva : Fă-mi cutare plăcere, el se
grăbesce a-i deveni plăcut, fâri, a cere nimic în schimb. Pină aci,

el nu cundsce decât o singură lege, acea a necesităţii. Dâcă i veţi

refuza vre o cerere, el se va mulţumi a dice : acâsta nu s'a putut

face, şi nu se va formalisa că a fost r»fusat.

Cartea !li. — De la 12 pînă la 15 ani

Pină aci Emil a trăit din sensaţiuni sub imperiul legii necesitâţei; el a întins în natură cercul percepţiunilor s6le. Acum sosi momentul, de a-l sili să facă un pas mai mult, de a-l învăţa să compareze sensaţiunile primite, spre a extrage dintr'ânsele judecâţi şi
„ forma cugetâri. Afară de acesta, de 6re ce în viitor forţele sâle vor
întrece cu mult necesitâţile sele, este indispensabil de a ocupa acest prisos de forţe, spre a face provisiuni de cunoseinţe. Aceste
studii însă, nu trebue să se facă după întâmplare; se vor preferi
acelea, ale câror utilitate se pote apreţia de Emil, câcă tote atţiunile sele trebue să fiă libere şi raţionate.
Emil va fi prin urmare de aci înainte, sub imperiul unei a doua
legi : utilitatea se va uni cu necesitatea, spre a-l guverna. Şi de dre
1) Nu consiliâm pe nimeni să urmeze aceste duutiultime essemple,.
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co este indispensabil, ca el să se fortifice în libertate şi în indipendinţă, se va lăsa încă în ignoranță asupra raporturilor Gmenilor
între dânşii, şi se va continua a-l ocupa cu lucrurile physice şi
materiale.
,
Si vedem însă în ce mod îşi realiseză Rousseau programul seii.
Începând cu Cosmografia, el se duce cu elevul seii pe o colină,
spre a contempla răsăritul şi apusul s6relui. Spectacolul este încântătur, şi Mentorul i face o mică lecţiune despre cele patru puncte cardinale. Emil îl într6bă, la ce-i pâte servi aceste cunoscinţe?
— Ai dreptate, i resgunde Mentorul,

nu trebue să învăţâm nimic

ce nu ne pâte fi util; să lăsâm d6r acestă lecţiune. — A doua di
ei fac o lungă preumblare, se retăcesc, se opresc la marginea unei
păduri obosiţi, şi se pun să se odihuâscă pe pământ. Emil, turmentat de fâme şi de sete, câci trecuse timpul prânzului, se puse pe
plâns. Ce să facă? — Guvernorul adace atunci aminte elevului sei,
că ei ai vădut eri după colină acestă pădure care era situată la
Nord, de Montmoreney. — Emil privesce sârele; dâcă este aşia,
dice el, apoi Montmoreney este la mâdiă di, adică în partea aceea.

La aceste vorbe el se sc6lă plin de curagiii, pornesce ca fulgerul
găsesce drumul şi ajunge acasă, unde-l aşteptă o mâsă bună. —

”

Acâsta fu prima lecţiune de Cosmografiă. — Rousseau imaginând acâstă anecdotă, a comis o inconsecinţă : a uitat că elevul seii, deprins cu câmpurile şi pădurile, nu putea să st rătăcescă ca cel din
urmă copil de oraşe. Nu este însă scopul nostru de a ne oprila tote

inconsecinţele sâle; vom merge der înainte,

Urmând

cu methoda

pe care am caracterisat”o, el întinde cunoscinţele geografice ale e
levulul sei, şi-l înv6ţă istoria naturală, physica şi chimia. El nu-i

propune lecţiuni ca în sc6lă; eli procură

numai

ocasiunea

de

a

învăţa ; el observă, face experienţe şi studi6ză cu dânsul : el nu este
învățătorul seii, ci emulul seii.
Pe lingă cartea naturei, Rousseau mai deschide elevului seii şi
pe aceea a artelor şi a meserielor ; ei aii un atelier cu diferite scule
şi instrumente. Bi percurg ţinutul, spre a visita afelierile. Emil tre-

bue să vâqă tot, să înţelegă tot, să încerce tot. Preumblându-l din
atelier în atelier, Rousseau nu se mulţumesce ca elevul seiisă vâgă
numai Iucrându-se, ri stăruesce ca el să puie însu-şi mâna Ia lucru.
- Este de mirat,

dice Rousseau,

că lumea stimâză mai mult ar-

tele de plăcere şi de lux, decât artele şi meseriile utile, Emil nu

trebue să adopte acest prejudiţiii. Spre a-l preserva, Mentorul seii

citesce cu dânsul o carte, o singură carte, Robinson Crusot. B-
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mil trebue să deviă un Robinson. Cu acest ideal în cap, el se va
feri de a preferi obiectelede lux, obiectelor utile. Ferul trebue să,
fiă în ochii sei de un mult mai mare preţ, decât aurul; şi sticla, de
cât diamantul. După o lungă tiradă.în contra luxului şi trâutorilor bogaţi, e! face o elocintă laudă în fav6rea egalitâţii și simplitâţii. Rousseau predice, cu ocasiunea apropiatelor revoluţiuni,
rui na, acestei lumi strălucitâre, însă putrede, care trăesce numaj din
serbători, din lux, din scandale, din încelăciuni şi din minciuni, în

detrimentul lucrătorului şi meseriaşului. „Ne apropiâm, dice el, de
o stare de crisă şi de un secol de revoluţiuni.“ Acestă profeţiă mi
s'a părut demoă de a o reproduce şi aci.
Acest al douilea termen al vieţei lui Emil trebue să se termine
priu învățătura unei meserii, Emil va fi agricultor, însă acesta nu-i
este de ajuns;

agricultorul

este sclavul pământului seii, şi Emil

trebue să fiă indipendent : el îşi va avea dâr asigurată fortuna sa
în braţele sâle. „Când Emil îşi va învăţa n:oseria, dice Rousseau,
o voiii învăţa şi eii împreună cu dâusul, -câci sunt convins, că el
nu 0 va putea învăţa bine, decât atunci când o ta învăţa împreună cu mine. Vom intra der amândoni la învățătară şi vom pretinde a fi trataţi, nu ca nisce domni, ci ca nisce simplii ucenici. Şi de
ce nu? Petru cel mare, împăratul Rusiei, n'a fost el 6re tâmplar
şi toboşar în propriele sâle trupe? Nu cumva credeţi, că naşterea
şi meritele acestui prinţ, nu egalaii pe ale vâstre? — Înţelegeţi că
tâte acestea nu le dic lui Emil, ci vouă cari veţi citi aceste rânduri.“
Cartea IV. — Adolescenţa;

dela 15 pînă la 20 de ani .

În copilăriă, omul face cunoscinţă cu sine însn-şi şi cu lumea
physică; în adolescenţă, el trebue să înveţe a cunâsce pe semenii
sei. Aci începe pericolul educaţiunei. O di este de ajuns spre a distruge opera celor d'âutâiii cinci spre dece ani.
.
Momentul propice spre a studia societatea este marcat de natură
prin desteptarea sentimentului sexual. Acesta singur caracterisă,
după Rousseau, etatea adolescenței. „Noi ne nascem, dice el, de
două ori, o dată spre a exista şi altă dată spre a trăi, o dată pentru speciă şi altă dată pentru sex.“
„De unde însă să începă Emil, spre a studia pe semenii sei? Societatea este pre coruptă,

spre a-i o putea areta de aprope; să se

evite der societăţile lumesci, balurile, theatrurile şi tote vorbele

indiscrete. Cu cât Emil va cun6sce mai târgiii relaţiunile sexuale,
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cu atât se va bucura mai mult timp de o vicţă calmă şi fericită.
Precocitatea în acâstă materiă slăbesce sufletul şi corpul şi ruin6ză
individii şi popârele.
.
Neputându-se hotări de a areta elevului seii 6meni vii, Rousseau
începe să-i vorbescă de cei morţi. El i desfăşiură paginele istoriei,
inceyând cu Pieţele luă Plutarc şi-l înv6ţă să stimeze virtuțile
modeste, precum este simplitatea, libertatea, etc. şi să urască luxul,
ambiţiunea , tyrania, ete. Rousseau recomandă şi fabule pentru acâstă nonă peri6dă de desroltare.
Cu tâte acestea, Emil nu trebue să se mărginâscă de a vedea pe
6meni nu mai de departe. Q dată ce judecata sa s'a format asupra virtuţilor şi viciurilor sociale, el pote intra în lume, fâră, vre un pericol excesiv pentru ănima sa. Primele erori ce el va comite, i vor
servi spre a se corigia de presumţiunea. sa, şi-l vor opri de a judeca cu pr6 mare severitate pe semenii sej.
Rousseau arâtă apoi cum tâte virtuțile sociale se nasc din amoru) sexual. Indată ce cineva iubesce pe semenul seit de ait sex, în-

cepe a-i voi binele, ca pentru sine însu-şi, şi simte necesitutea de
a fi bun şi just. Bunătatea însă şi justiţia, născute din amor, se
stabilesc în anima sa sub forma unoi legi, care constitue consciin-

ţa sa. Bunătatea şi justiţia der, nu sunt; nisce simple abstracţiuni,
nisce pure creaţiuni ale raţiunei, ci o necesitate, o inclinaţiune naturală cuprinsă în afecțiunile nostre primitive.
Acestă manieră de a privi virtuțile sociale şi coastiinţa, este
forte caracteristică. Religiunea ocupă un loc forte neînsemnat în
acest noii system de educaţiune. Dumnezei, pe care-l va face mai
târgiii cunoscut lui Emil, nu apare de cât ca prima causă a celor
ce essistă. Morala descinde aci la nivelul omului natural, şi credinţa este redusă la, un omagiii vag adus Creatorului şi la o speranță, mai mult sei mai puţin sigură, că sufletul va continua

a

trâi şi dincolo de mormânt. N'am găsit nimic mai mult în Profesiunea de credinţă a Vicarulă savoyard, intercalată cu un
episod în acestă parte a luă Emil.

Profesiunea de credinţă a Vicaruluă savoyard este un sys-

tem filosofic,

pe care nu roiit cănta, nici a-l analysa, nici a-l

discuta ; dâr voiii adauge că aceea ce lipsesce credinciosului Rous-

seau, ca şi pantheiştilor şi materialişti'or moderni este sentimentul
păcatului, este necesitatea unei reconciliaţiuni cu Dumnezei. Cu
tote erorile sâle, Rousseau s'a credut, pînă la finele stii, justşi bun;
şi, printi”o contradicţiune frapantă, acest om, care nu vedea în se-
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colul săi, de cât hypocrisiă şi corupţiune, acest om, care din desgust; câtre semenii săi, deveni misantrop, afirmâ pe tâte tonurile
că omul este bun! Negreșit că numai acâstă erdre i-a putut face
neinţelesă instituţiunea care conciliază pe om cu Dumnezeii. Christianismul nu pâte fi construit, filosoficeşte, de cât printr'o necesitate a consciinței.
Cu tâte acestea Rousseau n'a perdut, din vedere, prin acâstă digresiune, obiectul săii. El continue a arăta lui Emil pe 6meni, începe a căuta societatea femeelor şi se aventureză în fine pînă în
theatru. El i-ar permitesă comită chiar erori, dâcă natura sa ar
cere acesta imperios. Emil însă este docil; el iubesce virtutea şi
nu voesce de cât o s6ţă demnă de dânsul, pe lângă care să potă
petrece dile fericiţe. Rousseau prin urmare, după ce i-a căutat în

zadar o femeiă în societăţile Parisului, părăsesce capitala Franciei,
spre-a o căuta într'altă parte.
,
Cartea V. — Sofia stii Femeia

In cartea Y şi cea din urmă, Emil iea în fineo turnură roman- ți6să ; şi în adevr, autorul Noaet Heloise putea, el înțelege vicţa
altfel, decât ca un romanţ ? Nu voii urma pe autorul nostru în ceea
ce ne spune despre femei. In ochii lui Roussean, femeia, nu essistă
decât pentru bărbat ; prin urmare într6ga educaţiune a femeielor
nu trebue să aibă altă ţintă,
decât fericirea bărbaţitor.A le place,
a le fi utile, a fi iubite şi onorate de dâuşii,

a-i cresce

când

sunt,

mici, a-i îngriji când sunt mari, a-i consilia, a-i consola, a-le face
viţa plăcută şi dulce sunt primele datorii ale femeilor.
Resulţă din acest principii, că femeia, contrarii bărbatului,
ivehue să fiă crescută în supunere şi dependinţă. O femeiă trebue să
adâpte în tote circumstanţele credinţele bărbatului să; ea trebue
să sacrifice totul, principiului sei suprem, care este bărbatul. Pentru
acelaş cuvânt, fomeiele sunt datâre a cultiva arta de a place: aceea

ce se crede de dânsele, nu trebue să le fiă mai puţin scump, decât
aceea ce ele sunt în realitate. „Opiniunea publică, dice Rousseau,
devine adesea pentru bărbaţi mormântul virtuţii, pentru femei însă , totă'auna tronul ei.* Aceste principiuri nu sunt tocmai în armoniă cu modestia şi virtuțile ascunse, recomandate cu atâta rațiune de religiunea chrestină.
Ca tote aceste principiuri falşe ale lui Rousseau asupra posiţiunei sociale a femeei şi asupra modului de a o cresce, principiul seii
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de a atribui totul naturei, conduce une ori condeiul seii la schiţarea
unor tablouri forte alese. „Sofia, dice el, iubesce gălslaşi sciă

forte bine a se găti; mama sa n'a avut altă cameristă, de cât pe
dânsa ; ea se îmbracă cu mult gust, însă urasce hainele scumpe ;
ea tutranesce totl'auna simplitat-a cu eteganţă. Ea nu cundsce cari
sunt culorile la modă, dâr ea useză totd'auna de acelea, carii sunt

favorabile. — In apartamentul Sofiei nu se văd alte ape, decât

apa cristalină a fontânelor ; ea nu cunsce alt parfum, decât acela
a) florilor, şi nică o dată bărbatul seit nu va mirosi altul maă dulce,

decât, respiraţiunea sa. In fine atenţiunea, ce dâ exterioiului sei,
m'o face să uite,.că ea este datore a sacrifica vicţa şi timpul seii
altor îngrijiri mult mai nobile. — Sofia nu cunosce în adevâr couveninţele lumei ; der este îndatoritâre, atentivă şi pune mouită
graciă în tot ce face. Un natural fericit o servesce mai bine, decât
or-ce artă. Ba are o politeţă propriă a sa, care nu ţine la formă,
care nu este supusă modelor, care nu se schimbă cu dânsele, care
nu face nimic din us, dr care vine dintw'o adevărată dorinţă de a

place şi care place. Ea nu cunâsce, decât complimente obicinuite,
şi nu caută a, inventa altele mai alese ; ea nu dice că este fârte obligată,, că î se face pr& mare ondre, 6te.; pentru o atenţiune stii
o politeţă, ea respunde printr'o reverinţă, sii printr”un simplu ze mulțumesc ; însă acâstă vorbă, gisă din gura sa, valorâză mai
mult,

de cât tote acele complimente vane, ce se întrebuinţez astă-

zi în lume. Pentru un adevărat serviciii, ea lasă să vorbâscă ănima,
sa, şi acesta găsesce ceva mal mult, decât un simplu compliment etc.“
Sofia fiind făcută pentra Emil, şi Emil pentru Sofia, era na- taral ca ei să se întâlnescă o dată, Inceputul amorului lor fu delicios. După ce petrecută împreună un au de dile şi se buc „rară de
tâte dulceţurile unei frecuentaţiuni oneste, ei trehuiră să se separe : Emil urmâ să călătorâscă încă cu Mentorul seii,-spre a studia

instituţiunile politice ale diferitelor popâie. Inainte de a deveni

membru al societâţii civile, el trebue să cunâscă drepturile şi dato-

riile cetăţenului, precum şi ţera unte ar. putea trăiîn comformitate

cu principiile sâle. Acâstă parte a lui Jimal este puţin interesantă:
ea nu cuprinde decât o prescurtare essactă a Contrăctuluă sei s0câal. După cum se înţelege, Emil nu găsesce, în nici o parte de loc,
idealul social ce caută, şi se reîntâree în Francia cu convincţiunea

fermă, că el nu trebue să caute libertatea, decât în sine însu-şi, şi
că înţelepciunea supremă comandă a se supune instituţiunilor sta-

.
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bilite, precum s'ar supune unei necesitâţi indispensabile. El revine
astfel icrăşi la legea necesitâţii, sub care "şi a început educaiunea.
i Cu tâtă lunga lor despărţire, Sofia şi Emil ai remas unul altuia fideli, i6r diua căsătoriei lor a sosit. „In fine, dice Rousseau,
“văd apărând cea mai frumâsă di pentru Emil şi cea mai fericită
pentru mine ; voiii încuropa opera mea şi voiii gusta fructele cultivate cu atâta îngrijire.* — Demna pereche se unesce printr'un
lanţ inăisolubil, gura lor pronunţă şi ânima lor confirmă jurământul sacramental : ei ati devenit soţ şi s6ţă — Câte-va pagini mai
departe, Rousseau adaogă : „Puțin câte puţin primul lor delir se
calmâză și le permite a gusta în pace acestă nouă fericire a lor.
Yericiţi amanți! Spre a onora virtuţile lor, spre a descri fericirea lor, ar trebui să compuiă istoria viețeă lor. . . «“
S'a găsit între manuscriptele lui Rousseau un fragment : Emil

şi Sofia, seu solitarii, care nu pote fi, decât istoria vieţel lor,
spre

ale onora

virtuțile şi spre ale descri fericirea. . . . Da,

acâsta este istoria vieţei lor, însă ce viţă! După câţi-va ani petrecuți în solitudine, Emil, spre a distra pe Sofix, care perduse

pe fiiă sa, o duse la Paris. Acesta fu nenorocirea sa. Aerul capita-

Jei reci pe unul de altul, şi Sofia deveni înfidelă. Emil care aflând acesta, era momentan să înebunâscă de durere, îşi chiămă în
ajutor raţiunea şi principiile, recunoscu că nimic nu este schimbat

în sine, şi, armându-se

cu un stoicism

ne mai

pomenit, părăsi

Parisul, singur, pe jos, şi fâră a Ina alt ceva cu dânsul decât nisce
haine modeste şi braţele sle. El căntâ şi găsi de lucru. Când era
bolnav, făcea ca animalele : postea şi sta liniştit. Nu-i plăcea un
loc? pleca şi se ducea mai departe. El ajunse astfel la Marsilia
unde întră în serviciul unei nave ca marinar. Din nenorocire ac6stă navă fu capturată de pirați, ier Emil, cu alţi soţi ai sei, vândut
ca sclav. Sufletul unui om însă nu se vinde. Emi] conservă în fi6rele sele tâtă libertatea, şi avu încă ocasiunea de a se supune şi de

astă-dată la legea, necesitâţii.

Istoria lui Bmil se opresce acit însă, judecând după începutul ci,
se pâte admite cu siguranţă, că el s'a reîntors în Francia, că are-

găsit pe Sofia sa, şi că, instruiți amândoui la scâla nenorocirei,
deveniră idrăşi virtuoşi şi fericiţi; însă mortea bătând la uşia lor,
Emil avu durerea să pârdă atât pe fiul sei, cât şi pe Sofia. EI
remase astfel singur spre a-şă termina cariera. --
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tere la academia de Saroă; însă scrierile sâle, pline de idei heterodoxe i creară atâţia adversari, în cât autoritatea, credu de dato-

ria sa a-l lua cathedra şi a-l trămite să profeseze la Altona. Acest
„advertisment nu-l descuragiâ, de loc; el continuă a nelinişti pe or- thodozi şi fu excomunicat. Pe acest timp el compuse Cartea saelementară, o mică eneyclopediă pentru copii, care apăru pentru
prima dată în anul 1774, în patru volume, cupringând o sută
stampe gravate pe oţel. Acestă operă, care în fond nu era decât o
prelucrare a cârţii lui Comenius : Orbis pictus, după planul studiilor propus de Rousseau, ficu o mare sensaţiune în public. Şi de
6ce-ce publicaţiunea acestei cârţi reclama, sume considerabile, Basedow scrise împăraţilor , regilor, prinților, academielor , logelor
masonice şi altor persâne învăţate, cerându-le concursul necesarii

pentru acestă utilă întreprindere.
Înainte de a vorbi de faimosul stabiliment Filanthropinul ,
pe care-l fundâ la Dessait şi prin care deveni atât de celebru, tre„bue să mă întrerup pentru un moment, spre a vorbi de Wolke, u- .
„nul din colaboratorii sei, care înţelese mai bine cugetarea sa şi care
sciu mai bine a o realisa..
Născut ia Jever în 1742, Wolke nu-şi începu studiile, decât în
etate de două-decă ani; însă elle urmă cu atâta ardre, încât câştigâ pe curând timpul perdut. La anul 1770, Basedow îl chemă la
Altona, spre a-i ajuta la compunerea Cârzit scle elementare. El
avea atunci o fetiţă de nout luni numită Emilia, nume împrumutat probabil dela elevul lui Rousseau. Wolke avea pentru acest co-: :
pil' o mare afecţiune, şi areta, în îngrijirile ce-i da,o deosebită apiitudine pedagogică. În fii-care di i consacra o oră şi jumătate,
0 învăţiă să cundscă şi să numâscă o mare cantitate de obiecte, evitând cu cea mai mare îngrijire de a-i însuşi idei falşe. Astfel în
oglindă ea. vedea imagina, sa şi nu pe sine însu-şi; asupra sravurelor i se areta figuri de 6meni şi de animale, şi nu 6meni şi animale; carnea feartă nu mai era, nici puii, nici găină, nici vacă ;
păpuşa sa nu era un copil. Ba se deprinse astfel, întz”o etate de
doui ani, a judeca cu o justeţă, perfectă, încât excita admiraţiunea
tutalor 6menilor ce o audia.

Ea vorbia

asemenea

mai destins de-

cât toţi copiii de etatea sa, Wolke o învăţă să compuiă proposițiuni, după enumeraţiunea elementelor lor fonetice. Când, spre
essemplu, i gicea : E—m-i=l-i=a, e-s—t-e, f-a=t-ă, b-u=
n-ă,

ea. lega îndată

aceste elemente

şi prânuneia : Emilia este

fată bună. Astfel preparată, şi când. ea era în etate numai de trei
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1776, un raport minunat asupra stabilimentului seii, care era dedicat, imperatorului Iosif II, regelui Danimarcei şi imperatricei Ecaterina, şi adresat tutorilor, avocaţilor, bine făcătorilor umanită-

ţel şi cosmopoliţilor luminaţi. „Trămiteţi-ne, dicea el, elevi;ei sunt
fericiţi la noi şi fac bune studii. EI învăţ, într'an mod natural, fâră
ostendiă şi fâră pedepse, limba latină, germană, franceză, istoria
naturală, techologia şi mathematicele. Le trebue.şese luni la noi,
„spre a învăţa să vorbâscă o limbă 6re-care şi alte ş6se luni, spre
a-şi însuşi şi perfecțiunea gramaticală. Meth6dele nâstre fac studiile de trei ori: mai scurte şi de trei ori mai plăcute. In patru ani,
„un copil de doui spre-gece ani este preparat pentru studiile universitare, şi nu mai are în urmă necesitate de a mai trece prin facultatea de filosofiă.

Altfel institutul nostra

nu

este

nici catholic,

nică lutheran, nici reformat; el pote conveni chiar Evreilor şi Mahometanilor. Noi suntem filanthropi şi cosmopoliți cari am luat
sarcina de a forma 6meni atât de buni şi atât de fericiţi, pe cât
este posibil unui om să deviă.* Basedow termină raportul seii, invitând pe Gmenii competinţi din tâte ţerile, să viă la essameuul pu-

plic al elevilor sei, fixat pentru 13 Maiit din anul 1776.

Două rapârte apărură asupra acestui essamen celebru, unul de
Basedow şi altul de profesorul Schummil din Magdeburg. Acesta
din urmă, scris ca din partea fiului seii, un copil de doui spre dece
ani, în formă de epistolă, este forte interesant. Dâm aci un micertract dintr'6nsul :
„Filanthropinul dice el, se compune din două case cu totul
albe. Inainte lor este un loc mare, plantat cu arbori. Când ajunserăm , găsirăm un elev din clasa lucrătorilor la pârtă. EL ne
întreb d6că voim să vorbim profesorului Basedow. Răspungdându-i
că da, el ne conduse la cea altă casă. Băturăm la o uşiă : -—
Intraţi, respunse o voce. — Intrarăm şi găsirăm pe D, Basedow,
în
“haină de casă, scriind la o mâsă. EI se adresă câtre tata,
spuindu-i că am venit într'un moment Tâii,- că avea mult de
scris, dâr
că va veni spre s6ră să ne vâdă la locuinţa n6stră ; altfel el
fu fârte afabil şi amical, Eşirăm der şi cerurăm să vorbim D. Wolke.
Acesta este un om mare şi uscăţiv : se dice că el lucreză
giua şi
ndptea. Este forte gentil, încât devine dela prima vedere
iubit. EI
ne a primit forte bine şi ne a aretat pe micii filanthropi.
Ri aii toţi
părul tăiat; nici unul n'are perucă; ei nu port cravată:
şi gulerul
cămâşii lor este întors pe laină. Fetiţa D-lui Basedow
petrece la
“un loc cu băeţii; ea pârtă o roche albă, şi are părul
negru ca căr-
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bunele. Yedendu-mă, ea mă salută, şi-mi. făcu un semn amical cu
mâna.“

„Am vădut lucruri forte curi6se la acest essamen. Întâi a venit jocul comandantului. Ecă în ce constă acest joc : Toţi filanthropii s'aii pus în liniă, ca nisce soldaţi, şi D. Wolke, oficerul lor,
le comanda în latinesce. EI le gicea, spre esseraplu : Claudate 0culos ! şi la moment toţi ochii se închideaii ; s6i : Imitamini sar-

torem! şi toţi imitaii pe croitor când câse; seu : Imitamină Sutorem.! şi toţi imitaii pe pantofar când îşi lucreză pantoful. “

„Întrun al douilea joc, învățătorul scria în dosul tablei un nu-

me : numele unei plante, unui animal, unui oraşiă, unei țări, etc.,
şi elevii trebuia să-l ghicâscă. 0 dată el scrise vorba intestina şi
dise copiilor să devineze o parte din corpul omului. Vorbele curgeaii ca plâia! Caput, nasus, 05, Manus, pes, digiti, pectus,
collum, genu, oculi, dorsum şi o mulţime de alte, pînă ce în fine
unul dintr'ânşii strigă : intestina; acesta primi, drept recompen-

să, o prăjitură.“
„Se mai făcu apoi un joc, unde D. Wolke comanda latinesce şi
elevi imitat sberetile animalelor : era ceva forte de ris! Augiai pe
unit cântând ca cocoşii; pe alţii lătrând ca cânii sei miuind ca pisicele ; şi pe alţii i&r, nechezând ca caii, s6i urlând ca lupii. Am
ris de m'am prăpădit!“

co„Mai pe urmă D. Wolke aduse un tabloii mare. — „Scumpi

pi, dise el, fiind că vreaii să vă vorbesc de lucrul cel-maj serios ce
este pe lume, vă rog să fiţi şi vol serioşi. După cum vedeţi, acest
; ea are aerul f6rtabloi represintă o femeiă, ce şâde pe un fotolii
mână. Pe acâstă
de
te trist. Lîngă d6nsa stă bărbatul seii și o ţine
atentivă! Afârte
era
lumea
Tâtă
mâsă sunt două mici bonete.
şi de ce afemeiă
acâstă
era
cine
copii,
pe
întrebă
tunei D. Wolke
vea ea aerul aşia de îrist?—Bi respunseră că ea era o femeiă însărcinată, că se aflaîn mare pericol şi expusă chiar a muri.— E întrebă
Aci uapoi ce însemnaii cele două bonete ce se găsiaiipe mâsă? —
acest
în
vedi
să
trebuit
fi
Ar
—
surtde.
a
începură
auditori
din
nii
să
gise
ne
ton
ce
cu
şi
privia,
moment pe D. Wolke cu ce ochi ne
contrarii,
cas
în
câci
gravă,
de
atât
nu mai rîdem într”o afacere
e] conYa înceta or-ce essamen! — 'T6tă lumea redeveni seri6să şi
ţinu
el
,
urmă
La
—
tinuă cestiunile asupra celor două bonete.

„Ascultaţi,
un discurs pe care nu-l voii vita în t6tă vicţa mea!
apoi
cineva,
pe
urâsc
să
capabil
fi
aş
dâcă
el;
gicea
scumpi copii,

spre
aş uri de sigur pe acela dintre voi, care ar fi destul de impiii,
11
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a se areta ingrat câtre părinţii sei. Cugetaţi puţin la aceea ce mama vostră a suferit, din amore pentru voi! Ea a fost în pericolde
mârte şi a suportat dureri nepomenite; ea şi cu tatăl vostru ai
îngrijit de voi înainte chiar de a vă nasce. Aţi putea der vreo dată
să le fiţi destul de recunoscători pentru tâte acestea? — Cum pre

bine dicea D. Wolke, dcă ar fi fost o bârză,. care m'ar fi adus pe
lume, tot ar trebui să fiii recunoscător acestei berze; acum însă

imi pare bine, că sunt dator acestă recunoscinţă mamei mele, pe
care nu 0 voii uita nică o dată.“
Am credut că este bine să reproduc pasagiul de sus în întregul
din Desseii, de 6re-ce el este forte caracteristic pentru filanthropii
saii. — În raportul seit asupra aceluiaş obiect, Basedow dite: „Nol

nu ascundem elevilor nostri veritatea asupra nascerii fiinţelor vii;

cu tâte acestea nu ne oprim, decât asupra efectelor : însărcinarea
şi nascerea « — Adaog, că tabloul comentat de Wolke era originar din Cartea elementară, pre când Rousseau pusese, forte înţelepţesce, acestă instrucţiune, care nu s'ar putea. transporta fâră
inconvenient în sc6lă, în gura unei mame.

Precând la aritmetică, junele nostru scriitor dice, că D. Wolke

scrise pe tablă un număr lung cât braţul sei.

„De abia fuse scris

şi Emilia începu să-l citâscă : o sută, patru-decă şi nouă patrili6ne,

şi, nu maj sciă, câte trilione, bili6ne şi mili6ne. Apoi

ea adiţionă

cel puţin dece mari numere, cu o rapiditate minunată, şi fâră a
face cea mai mică erdre. D. Wolke puse să facă și alte multe so.
coteli, pe care auditorul le privia cu mure plăcere. “
întrebă
desemnâm,
să
vreţi
Ce
—
desemnul.
„După calcul veni

D. Wolke pe elevi 2 — Leonem, leonem, strigară ei tuţi de o dată.

— D. Wolke făcu atunci un cap cu un cioc lung. — Îndată elevii
strigară : Non est leo, non est leo! — De ce nu? — (uia habet rostrum, diseră ei, leones non habent rostrm (pentru căare
un Cioc, şi leii n'a cioc!) — După ce corectâ gura, Wolke făcu
leului seii nisce urechi de asin, care provocă noui contestațiuni, şi
urmă, tot aşa înainte. Acesta era forte amusant. D. Wolke deseanâ în urmă 0 casă.“
„La essamenul limbei franceze, D. Simon areta elevilor obiecte,

şi acestia trebuiaii să le numâscă. Aci am învăţat şi eii o vorbă nouă,
pe câre-nu o voiii uita în tâtă vi6ţa mea.“
„D. Mangelstort essamină la istoriă, asupra expediţiunilor lui
Alessandru cel mare, însă el cestion apr6pe numai pe unul şi a|
celaş elev.*
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„Se începu apoi essamenul limbei latine de D. Basedow , care
citia frase, pe cari elevii le traduceaii repede în limba germană. EI
ne spuse că în intervalul unui an, toţi copiii traduceaă liber şi corect or ce operă germană. Auditorii erai forte mulţumiţi de limba
latină, afară de unii, cari-şi diceaă încet, că dâcă s'ar pune în mâna
elevilor Ciceron, Horaţiii sc Virgiliii, s'ar vedea un resultat cu to-

tul altul.*
„Nu se făcu essamen, nici din geografiă, nici din istoria naturală. Din geometriă, se demonstrâ theorema lui Pythagora. — După
essamen, copiii jucară două drame, una în limba germană şi alta
în cea franceză. În total, acest essamen, cu tot aerul seii cel comic,
reuşi pe deplin.“
In urma acestui essamen, institutul lui Basedovw fu Jăudat şi încuragiat din tote pârţile. Filosoful Kant recomandă Germaniei,
ca un element de o nouă viâţă, pedagogia filanthropilor din Dessati.

Daruri însemnate sosiră din tâte părţile. Intre donatori figurati şi
Evrei şi franc-masoni, ale câror iniţiale, după cum promisese Bassedov în discursurile stle, fură gravate în c6ja unui teii tânăr, îm-

preună cu o ciiră arătând, de câte ori câte cinci geci talere donase
fiă-care.

Cu tote acestea, caracterul excentric al lui Basedov, îl făcea puţin

propriă de a dirige un institut de educaţiune. EI nu întărgiâ de a

se certa cu colegii sei şi fu silit în anul 1778, a părăsi institutul.

Wolke i urmâ
prindea cinci
după ce făcu
lui Wo ke, cu
şi muri la 25
Dâcă am

în direcţiunea lui. In anul 1782, Filanthropinul cud-ci şi rei elevi, din t6te ţările Europei. Basedow,
cât-va timp resbel vechilor sei colegi şi în particular
care avu şi un proces, se retrase la Magdeburg, unde
lulii anul 1790, în etate de şâse geci şi şese ani.

roi acum să cun6scem influinţa, acestei sc6le, care, la

prima vedere, pare a nu se distinge de alte, decât prin singulari-

tâţi şi spoeli, ar trebui şi aci, ca şi la Rousseau, să separâm veri-

tatea de erdre, şi atunci vom putea înţelege pe deplin succesul filanthropilor din Dessaii. Ecă în puţine cuvinte, serviciile aduse de
dânşii causet educaţiunei.

Mai întâi găsim la învățătorii acestui institut un devotament

fâră margini pentru causa educaţiunei Chiar Basedow, cu tote re-

petatele scle cereri de ajutor, şi cu tot aerul set de şiret, nu căutâ
decât realisarea ideelor sele, încât muri sărac. Prin urmare, essem-

pla) dat de filanthropi în acestă privinţă, a desteptat zelul junimel
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pentru -educaţiuue şi a învăţat pe institutori să se devoteze cu totul vocaţiunei lor.
In al donilea plan, scăpând junimea de peruca incomodă, de halne strimte şi de o disciplină pre aspră, şi procurându-i jocurile şi
petrecerile, atât de indispensabile copilăriei, şi esserciţiile corpului

cu o activitate măsurată, atât de necesarii educaţiunei, el ali adus

un mare servicii educaţiunei physice.
In materiă de instrucţiuue, prin silinţele ce şi-a dat de a face
studiul agreabil, ci ai intrudus atracţiunea şi plăcerea în lucrârile
elevilor. — Atracţiunea este una din îndemnurile capitale ale activitâţei umane , însă acest mobil nu este de ajuns, după cum cre-

deaii filanthropil nostri; pe lingă dânsa, trebue să se desvolte şi
sentimentul datoriei ; trebue ca omul să deviă capabil de a face
acea ce este bine, chiar atunci când n'ar găsi nică o plăcere dea o
face. Şi de acea este bine în educaţiune, a se supune copilul la o
disciplină fermă , care să nu ţină compt de capriciile sâle , şi să-l
deprindă a trece preste neplăcerile şi ostenelele unei lucrâri seri6se. — Altfel, instrucțiunea nu presintă nimic noi la filanthropii

nostrii din Dessai.
Pedagogii, cari eşiră din Filantrhopin essercitară c influinţă mult

mat mare şi mal durabilă, decât însuşi institutul.— Wolke se duse

mal tărdiă în Rusia, spre a familiarisa şi acolo methoda sa pentru
studiul limbelor; el se inălţă până la demnitatea de consiliar imperial. —

Iselin, din Bâle, recomandă prin scrierile sâle, şi în spe-

w. creato— Campe,
cial prin Ffâmeridele scle, opera lui Basedo
ral literature! copilăresci în Germania, sciu să evite în scrierile
scle s xcentricitâţile institutului din Dessaii, şi să dea operei filan-:
thropilor o direcţiune ma! înţelcptă şi mal practică. — Salman,
spirit moderat şi practic, se duse, după eşirea sa din Filanthropiă,
să fundeze o instituţiune soră la Schephenthal : El imprimă operel s6le, care prosperă încă şi astăzi, un caracter cu totul patriar-

cal. — Ia fine, Schieighauser, Simon, Olivier din Lausana,

Trapp, Lieberkiihn, Rochorw, Greiling, Sture, şi Weiler s'ail
făcut cunoscuţi prin lucrârile lor în domeniul pedagogie.
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SDUGAȚIUNEA ÎN TIMPI ACTUALI
CAP. 1
PESTALOZZI
fasă nouă
Cu Pestalozzi, pedagogia intră într'o

Rousseau şi fi-

a trebue să țiă fundată
Jaathropii înţeleseseră deja, că educaţiune
Pestalozzisă explice alui
rvat
pe natura copilului, însă era rese
şi săarte cum pâte
sâle,
i
ltâre
desvo
legile
câstă natură, precum şi
să, potrivit cu aopera
ogul
şi cum trebue să-şi îndeplinâscă pedag
tăm de a găsi
aştep
ne
nu
să
i ste legi naturale, Cu tote acestea,
ct. Pestaperfe
şi
ect
compl
ţiune
educa
de
la Pestalozzi un sistem
un reă
însă,
ului,
copil
ei
lozzi era un observator profund al natur brută a, sistemului sei;
ia
mater
practicant. El nu ne a jăsat, decât
ltarea sa, la discipulil sei.
va trebui prin urmare să căutâm desvo
riii,

h în Elveţia, în 12 Ianva
Henric Pestalozzi se nliscu la Zuric
ană , era chirurg; el muri
itali
nă
anul 1746. Tatăl seii, de origi
femeiă lahori6să, eco-

sa, o
june, şi Pestalozzi fu creseut de mamă
plina pe fiul stil, câre
disci
a
spre
,
slabă
pre
însă
ă,
mă şi onest
vădătore. Tot d'aunepre
şi
ă
era de o natură ardentă, desordonat
fii, a-şi rădica ciorapii, a se
na ţrehuia să-i dică a-şi lega, panto
râdă căpătâiele cravatei
ţine curat şi alte asemenea. 1 plăcea să-şi
era atât de stăngace,
sa
mâna
:
s6le. La scâlă nu făcea mai pimic
o dată, dicea învățătorul,
în cât nu putea să înveţe a scrie. „Nică
acest copil. Cu t6te aceste
seii, nu voiii putea face ceva bun din
cordial, -era iubit de

erori, Henric, care era bun,

milos şi
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toţi; un verme strivit îl mişca pînă la
lacrămi; un cerşetor , iurmentaţ de fome, îl făcea să-şi uite
propriele sele necesitâţi : își
scotea pânea din gură, spre a o da
lui.
Cu t6te acestea Henric se măria, şi fâră
să se bage de semă cun,
el deveni un scolar distins, de şi adesea
distract şi visător în tim=
pul lecţiunilor. Aceea ce el audia, nu-i
mai eşia din cap. Unul din
profesorii sef, care

vorbia rei limba germană, începând
a traduce
discursurile lui Demosthene, Pesta
lozzi cuget că ar putea face şi
el acâstă trâhă. Se puse der pe lucru,
traduse un lung discurs şi-l
presentă

la cel Mântţiii essamen. Toţi essam
că scolarul tradusese maj bine, decât profe inatorii fară de ideă,
sorul seii. Cu tâte acestea
Pestalozzi nu cunoscea mai de loc limba,
helenă.
Unii din profesorii universitâţii vorbindu-l
de vi6ţa austeră și de patriotismul) nelim e adesea cu călduri
itat al vechilor Romani,
Henric şi câţi-va din camaraii sei fură
apucaţi de un zel excesiv

pentru virtuțile antice : ei începură
a se culta pe scânduri, a pune
0 pâtră drept

căpătiii, a nu se acoperi decât cu hninele
lor şi a nu
se hrăni decât cu legume şi fructe. Unul
din ei muri în urma atâtor privaţiuni. De altă parte, ei voiuii
să îndrepteze abusurile ce se
strecuraseră în societate Un institutor,
lăsând să cadă clasa sa,
printr'o negligenţă condamnabilă , într'0
mare desordină, Pestalozzi cu soţii sai adresară în acâstă privi
nţă o plângere anonimă
autorităţei respective. Se făcu o anchetă
şi se găsi plângerea dreptă. Acest succes i încuragiâ. De aci
înainte, ei nu mai vedeai decât abus tolerat şi drepturi călcate în
picidre. Ei se deciseră dâr a
ataca în public autoritatea suverană
; însă o imprudinţă i trădă :
unul din ei fu prins şi aruncat în
închis6re, iâr Pestalozzi scăpâ
numai cu fuga,
Pestalozzi nu se descuragiâ de acest
ă întâmplare. E] se decise
a îmbrăţişia misiunea eclesiastică,.
El credea că ca eclesiastic va
putea îuvăţa, îndrepta, corige, şi
ajuta; el făcuse studij destul de

nusile. De 6re-ce dorinţa sa, de
a face să triumfe justiţia şi veri
tatea printre popor, era încă mai
viă ca tot d'auna, el credea că
este în interesul cause s6le a
stud
un om politic, un om de Stat. ia dreptul, spre a putea, deveni
Abusul puterei îl revolta întrun
grad, în cât i venia să recurgă
la, mediile cele mai extreme,
spre
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a-l face să dispară. Se găsia atunci la Griiningen un prefect, careşi permitea acte de o violință revoltătore. Pestalozzi, cu alţi câţiva juni, se presentă înaintea Consiliului, spre a acusa pe prefect
şi nu se linişti, pînă ce acest magistrat nu fu destituit şi trămis
îruîn exil. El făcu apoi, cu amicul seii Bluntschii, planuri forte

epoca de
m6se de reforme.sociale : ei speraii a readuce pe pământ

, îl
aur. Însă acest amic al seii cădu bolnav, şi înainte de a muri
cas,
or-ce
în
şi,
i,
temerari
nderi
conjurâ să se ferâscă de întrepri
să-şi caute un amic înţelept, capabil de a-l dirige.

de
Mârtea lui Bluntschli resturnă planurile lui Pestalozzi. Afară

se depâracesta, 6menii influinţi, cari i-ar fi putut veni în ajutor,

şi nătai de dânsul, pentru că el lua tot d'auna partea săracilor
ţineaii
nu-i
aţi
necivilis
păstuiţilor; iâr acestia, 6meni ignoranţi şi
ţă dâr
pici un compt de frumâsele” sâle sentimente. EI se încredin
pentru era
nu
înalte
ilor
funcţiun
a
şi
or
onoruril
pe curând, că calea
dânsul.
o înCu tote acestea Pestalozzi nu voi să abandoneze causa ce
triumfe?
să
facă
o
să
însă
cale
ce
Prin
ardâre.
atâtea,
brăciştse cu
IgnoDo o dată i veni idea, că trebue să amelioreze instrucţiunea.
a tutor miranţa poporului, nu maă încape îndoială, este sorginte
ea : Me
vocaţiun
găsit
mi-am
acum
el,
exclamă
Acum,
—
serielor.

voiii face institutor. — Scrierile s6le precedente, composiţiunile,

extractele,

notele,

totul este aruncat

în foc!

Pestalozzi nu mai

inra
face nimic, decât cugetă diua şi nptea la megiile de a amelio
strucţiunea.
!
Scâla, ce visa Pestalozzi, era în adevâr o scâlă fârte frumâsă
îna-i
spre
clase,
unei
bângile
de
copii
pe
lege
să
voia
FI nu mai
Pestalozzi
văţa pe A-B-0, nici a-i lovi cu nuâua, spre a-i corige.
; el voia
sei
topiilor
l
megilocu
în
părinte
un
voia să fiă în sc6lă, ca

ordine şi
să deştepte şi să desvâlte facultăţile lor, să-i depringă la
şi pioşi.
buni
ţă,
iateligin
la activitate , şi să facă dintr'6oşil Omeni
laclaselor
sâriea
ameliora
voii
el,
„Prin acest megiă, dicea
bori6se. «
PestalozCugetână din ce în ce mai mult asupra acestui subiect,
alte ocelor
tutor
asupra
itate
superior
o
urei
zi recunoscu agricult
facă o
să
cari
cupaţiuni. Voiii forma der, îşi ise el, copil ţerani,
însă
dificilă,
fârte
era
nderea
dată a înflori agricultura. Intrepri
găndia nici chiar
bunul Pestalozzi nu era de acestă ideă; el nu se

Ja banii ce-i trebuiaii spre a o pune îu lucrare.

se aşegi, la
Spre a se familiarisa cu agricultura, el se duse şi
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un sătean renumit, anume Tschiffeli
din Kirch

berg, cantonul Bernei, unde lucrâ în cursul unui an
întreg ca simplu argat. După acâsta
se întârce în

patria sa, plin de curagii, de speranțe
şi de
frumâse proiecte. Aci se ali cu
o casă bogată din Zurich, spre a
începe plantaţiunea sa şi pune în
lucrare proiectele s6le. Der unde
să 'şi fundeze el stabi

limeutul ?
Spre megă gi de vechia residenţă
a conților de Habsburg, în
Argovia, forte aprâpe de satul Birr,
se afla un pământ sărac şi necultivat, care servia oilor de păşune
Pestalozzi cumptrâo porţiune
din acesta, pentru suma de o miiă
fiorini, şi se fixă aci, în etate
fiind numai de două decişi doui apt.
Pe acest domeniă, pe care-l
numi Neulof — fermă sâii curte nonă
—, el construi în stil ita-

lian o frum6să casă, cu mai multe
dependinţe

, totul fârte puţin a:
propriat, scopului ce-şi propusese. Acest
e construcţiuni absorbiră
total
itatea patrimoniului sei.
Pestalozzi, îndată ce se stabili, luâ
decisiunea a se căsători. E]
conoscea la Zuric

h pe fâta unui comerciante bogat, care
i convenia
forte mult. 1 scrise dâr în acest sens; i
aretâ, însă tot d'odată, tâte
defectele sâle morale şi fisice, precum
şi speranţele viitorului sei,
cari nu erai tocmai de invidiat. Domnişi6
ra Schulthess, care se înteresa forte mult de întreprinderea din
Neuhof, nu credu de curiință, pentru cousideraţiuni cxteridre
şi materiale, să refuse mâna sa
unei animi atât de nobile, ca a lui Pesta
lozzi.
Dâr cultura cum mergea ea? Vai,
forte răi! — Plantele nu
voiaii să crâscă şi să prospere pe păme
ntul săras din Neuhof. Afară
de acesta, Pestalozzi nu scia să administre
ze stabilimenţul seii. Cutia,
mesei din sala de mâncare servia
de pungă comună, de unde fiăcare putea lua cât i trebuia. El fu
încă nenorocit şi în alegerea
Omenilor sei de servicii. Casa, din
Zurich prin urmare, cu are se
- asociase, vădând că întreprinderea,
merge spre ruină, se retrase cu
0 perdere de cinci mii fiorini, aban
donând pe filanthropul nostru în
propriile sâle forţe.
Acâstă încercare nu descuragiă pe
Pestalozzi. Vădând că cultura
plantelor de comerciă nu puteaii
prospera pe acest pământ steril,
el se decise a-l întrebuința pentr
u creşterea vitelor, şi spre acest
sfârşit, el semănâ, totă moşia
sa cu esparsetă. Insă şi acâstă
nouă
îutreprindere nw reuşi mal bine
ca cea Wântâiii ; el făcu prin urmare datorii şi ajunse într'o mar
e lipsă, încât chiar fâmea veni
Să
bată la uşea sa. Acâsta era pe
la anul 1775.
Este o faptă admirabilă aceea
ce am â spune acum; este atât
de
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admirabilă, încât la prima vedere, pare a fi o nebuniă! In acâstă
extremitate, Pestalozzi face din stabilimentul seii o casă de educajune pentru copii sărmani şi abandonaţi! EI vrea să-i nutrescă,
să-i îmbrace, să-i crescă ; el vrea să-i smulgă din braţele miseriei
şi ale corupţiunei, şi să facă dintr'6nşii 6meni utili societâţei, „Aceşti mici cerşetori, îşi qicea Pestalozzi, vor câstiga viâţa lor lucrând.* El urma să dea lumei un mare essemplu. Un plan de educaţiune fu respăndit în public. Pe timp frumos, copiii trebuiaii să
lucreze pe câmpuri ; pe timpuri

rele şi iârna, ei vor fi ocupați a

torce şi a ţese bumbac. Băeţii trebuia să cultive câmpurile, fetele
să îngrijescă casa şi grădinele, — Oameni bine-făcători trămiseră
lui Pestalozzi bani, spre a susţine acâstă frum6să operă. Copii, acoperiți cu sărenţe, alerga din t6te pârţile. Institutul se deschise
în anul 1775 cu cinci deci copii, o bucătărâsă, ş6se persâne însărcinate a învăţa

pe copii să târcă şi să ţesă, şi cu patru argaţă

pentru agricultură. Pestalozzi,
instrucţiunea copiilor. EI era,
lor şi amicul lor. Lucrând, el
a face us de simţurile lor; el

ajutat de femeia sa se însărcină cu
îu acelaş timp tatăl lor, institutorul
i învăţa a vorbi, a cânta, a socoti şi |
cultiva şi incăldia anima lor.

Pestalozzi însă era pr6 bu, şi elevii sei pre şireţi şi râi; el nu-şi

putu manţine. autoritatea asupra acestor copiii sălbateci şi vicioşi,
Afară de acâsta, unii părinţi râi scoteaii din minte pe copiii lor şi-i
luaii nâptea din institut, săturaţi şi îmbrăcaţi din noii. Desordinea
domnia din noii în tte părţile, fâră ca Pestalozzi să o bage de s6mă.

EI nu ştia să manipuleze banii şi nu ţinea nici un registru. ÎL încelaii foţi din t6te părţile. Posiţiunea sa devenia din di în di mai
rea, Soţia sa se înbolnăvi grav. Ajunse timpul să nu maă aibă nică
bani, nici pâne, nică lemne. Creditorii săi îl turmentaii în fiă-care

di.....
Pestalozzi fu obligat în anul 1780, a desfiinţa stabilimentul sei, a abandona totul şi a emite moşidra sa unui arendaşiil.
În urma acestor triste experiențe, Pestalozzi puse pe hărtiă, sub
formă de aforisme,

principiile pedagogice co-şi însuşise, şi le pu-

blicâ în Efimeridele amicului seii Iselin din Bâle. Aceste aforisme, cari ati de titulă : Orele de scră ale unui solitar, cuprind.
germenele întregului sei edificii pedagogic. Dăm aci un scurt resumat :
1. Țăranul învâţă să-şi cun6scă boul, spre a-l putea conduce şi
face o bună întrebuințare de dânsul. Spre a dirige bine pe om,
trebne asemenea să învățâm a-l cunâsce : trebue să scim cum
se desvoltă, şi ce-i trebue spre
a se fortifica, a se satisface şi ase per-
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fecționa. Acestă cunosciuţă a omului a fost neglig
şi de acea, umanitatea rătăcesce încă departe de etă până acum,
acea ce pote funda ferici

rea sa şi asigura prosperitatea sa.
2. Caltura omului, aceea care corespunde
cu necesitâţile sele
şi cu destinaţiunea sa, are legile în natur
ă însuşi; tot aci
sunt ascunse şi forțele, cari operez desvo
ltare
sâle; i6r mediul sâii ocasiunea acestei desvoltâri a facultâţ-lor
este essereițiul.
— Omul care se desroltă după legile naturei,
este pe calea fericirel.
-

3. ssereiţiul, care este mediul de desvoltare,
se

nasce din
necesităţile naturei nâstre şi din obiectele
proprii a le satisface.
Result

ă de aci, că desvoltarea nâstră trebue să se îndepl
inâscă în
sfera, nesesitâţilor vieţei nbstre, şi a obiectelor
ce corespund cu
dânsele. 'Tot ce iese din sfera necesitâților
şi experienţelor nstre,
ne conduce afară din calea naturei, în întanerecu
l erorilor şi ai
prejudecâţilor. Omul care limită desvoltarea
sa în sfera nece-

sitâților sele, sei a voccaţiuneă sâle, se bucură de pleni
tudinea forţelor s6le.
-

4.

Locul, unde omul începe desvoltarea sa, este famil
ia ; în

familiă, omul se prepară pentru vi6ţa socială ; amorul părint
ese form6ză ânima superiorilor şi a regilor; amorul filial legă
pe copiii
aceeaşi patriă de taţăl comun ; amorul fratern învâţă
pe cetăţeni a
se iubi unit pe alţii. Aşa dsr vatra părint6scă să
familia, este scla
umanitâţei.
|
„5. Însă tâte aceste raporturi morale, cari se
formez în ânima
omului, purced de a dreptul dela Dumnezeii,
care le a făcut să se
nască. Ânima simplă Şi inocentă are un simţiii
interior, care o face
să cun6scă pe Dumnezeii. Credinţa, nu este
produsul sciinţei, ci resultatul une! intuiţiuni interidre. Prin credin
ţă, omul devine copiIul lut Dumnezeii. Credinţa ne face egalişi
fraţi ; credinţa prin urmare este basa, regula şi legătura or cârei
societâţi ; necredinţa
din contra, sorgintea, tutulor păcatelor, tutulo
r viciilor, ruşinea şi
ruina unui popor!
După acestă încerc

are literară, Pestalozzi, încuragiat de
librarul
Fiisli din Zurich, se decise a serie o carte.
Ne având nici hârtiă,
nică bani. spre a-şi cumpăra, el luâ un
registru vechiii, ce-i dărui
un comerciant, şi scrise, pe mărgini şi pe
locurile remase albe, cinci
s6ii şese istoridre, diutre cari însă nici
una nu reuşi. În fine, el începu una mai mare, dâr acâsta curgea
din condeiul seii ca prininspiraţiune. Cu tâte acestea el n'avea nici
un plav ; când un capitol
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se termina, el nu scia încă aceea ce trebuia să urmeze. Din
timp

în timp el lăsa condeiul la o parte, şi se ducea în pădurea
vecină,
unde rătăcia diua întregă, fâră a mânca şi a bea,
der cugetând

mereii la cartea sa. Pe drum, el nu salata pe nimeni, pentru
că nu
vedea pe nimeni. Ţăranii, vădendu-l atât de absorbit în cugetâr
ile

s6le, vorbind singur, gesticulând şi rogând căpătâiele
cravatei s6le,
daii din umeri, gicând : „Fâră îndoială, Domnului Pestaloz
zi i lipsesce o d6gă.“ În fine, după câte-va săptamâni cartea fu
terminată

şi Pestalozzi o intitulă : Leonard şi Gertruda.
Leonard este un lucrător zidar, slab de caracter şi beţiv. Gertruda, soţia sa, se luptă acasă în contra miseriei cu tot curagiu
l
ce-l dă credinţa în Dumnezeii şi amorul pentru ai sei. Lacrămi
le
sele şi durerea sa reuşesc în fine a atinge ânima bărbatului sell
;
însă el nu p6te scăpa din mrejile primarului şi ale altor 6meni depraraţi, ce frecuent cârciuma. Gertruda, în desperarea sa,
se duce

la prefect, spre a cere şi obţine protecţiune şi ajutor. Ea i comunică nelegiuirile primarului şi ale acolyţilor sei, şi acesta întreprinde, cu ajutorul preutului, al sergentului Gliilphi care devine
înv&țător, al Gertrudei şi al altor câţi-va țărani oneşti, reformarea
acestui soţ, căgut într'o corupţiune profundă. Opera este mare
şi
dificilă, obstaculile numerdse, incidentele variate ; Pestaloz
zi însă,
cu cugetarea sa, tot dW'auna bogată şi profundă, cu scopul
sei, tot
d'auna moral, reuşi a eşi învingător.

Se regăsesc în Leonard şi Gertruda tâte principiile cuprinse în
Orele de stră ale mul solitar. Învățătura necesariă fiă-cârui
copil, i se dâ prin câile vieţei practice, adică în atelier, în şură, în

grajd, pe câmpuri. lostrucţiunea, propriii gisă, se mărginesce
în
cânt, în calcul, în scriere şi în cetirea Bibliei, singura carte a sc6-

lei şi a ţăranului. Casa sc6lei este mai mult; un atelier, decât o sală
de studii. Tâtă educaţiunea este supusă legilor naturei, astfel după
cum 0 visa în Orele de stră ale unuy solitar.
|
Pestalozzi, după ce refusâ a se supune la corecţiunile ce reelama
librarul Fiisli din Zurich, duse manuscripțul seii ia amicul seii Ise-

lin din Bale. Acesta găsind opera excelentă, o trămise la Deker în
Berlin, care oferi îndată câte un ludovie de fiă-care f6iă, atât pentru prima ediţiune, cât şi pentru cele următre. Opera apăru în
fine în anul 1781, în patru volume, şi făcu o mare sensaţiune în
Germania şi în Elveţia. T6te gazetele, t6te almanahurile eraii pline
de laudele «i. Societatea economică din Berna trămise autorului
cinci deci ducați şi o medaliă de aur cu inscripţiunea : Ciwi
op-

|
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timo ! Multe oraşe căutaii a atrage pe Pesta
lozzi în megilocul lor;
der el nu primi să părăsâscă Neuhoful sei :
el voia să continueze
a scrie cârţi. Scrierile sâle însă , cari urma
ră după Leonard şi
Gertruda, n'avură decât prg puţin succes, |
Un eveniment, care sgudui Europa pină
în temeliele s6le, Revoluţiunea franceză , procurâ lui Pestalozzi
ocasiunea de a se pune
i6răși pe lucru. Micele cantâne ale blveţiei,
cari se opuseseră la
inova
ţiunile

Republicei franceze, fară forte aspru
maltratate de generalul Schauenberg. Sutimi de cetăţeni
periră cu armele în mână, *
sutimi fugiră, abandonând patria lor,
alţii icr fură aruncaţi în închisori ; satele fură jefuite şi incendiate.
La vederea acestor desastre şi a numeroşilo
r orfani, retăcind pe

ruinele fumegânde ale patriei lor,

Pestalozzi se

simți mişcat de
compătimire şi primi cu bucuriă invitaţiun
ea guvernului Elveţiei
de a se duce în Bas-Unterwald, spre a aduna
pe
şi a tugriji de educaţiunea lor. Noua mănăstire copiii abandonaţi
de femei din Stanz
fu pusă la disposiţiunea sa, însă într'o stare de
complectă goliciune : el nu găsi aci nici paturi, nici mobile, nici
vase de bucătăriă,
nici nimic din ce este indispensabil unei case.
Acâsta însă nu putu
să descuragieze pe bunul Pestalozzi : el primi
aci opt-deci de copii
cu aspectul cel mai miserabil şi din cari d'abi
a unul din gece cunoscea literele.
|
„Şi spre a îmbrăca, a îngriji, a hrăni, a
disciplina, a educa şi a
instrui pe toţi acesti copii, Pestalozzi nu era
ajutat; decât de o sin-

cea

re e e

gură femeiă, 'Pot d'o dată învăţător şi
servitor,

institutor şi pedagog, el era de diminâţa pînă sâra în megil
ocul elevilor sei mâncând
şi dormind cu ei, rîgânad şi plângând cu
ei. EL se scula cel d'ânteii, se culca cel din urmă şi le da învăț
ături, chiar şi când se afla
în pat,
Atâta amâre şi atâta devotament din
parte-i, nu întârdiă de a
lucra puternie asupra âuimei micil
or orfelini; afară de acâsta, Pestalozzi profita de tâte ocasiunile ce i
se presinta, spre a deştepta
într'ânşii simţul moral şi a-l desvolta.
,
Cu tâte acestea, nu era destul de a face
să se nască în ânima
acestor copii bunele sentimente; trebu
ia încă să-i depringă de a
lucra în conformitate cu idealul moral
ce se forma tutr“enşii, Pentru acesta însă, era necesariii o disci
plină fermă, ceea ce înţelese
de astă-dată şi Pestalozzi. „Spre'a
conduce o trupă de copii vicioşi şi îndărătnici,
. el, nuua, este indispensabilă.
gicea
« Şi în adever, Pestalozzi obţinu şi în acestă privi
nţă resultate mulțumitbre.
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Nu trecu mult, şi institutul presenta aspectul unei familii, în care

toţi membrii sei trăiaii în cea mai perfectă înţelegere.
În cât privesce instrucţiunea, ea nu era supusă la nici o ordine,
la nică o methodă aparentă. Camera, pereţii, coridorul, uneltele,
hainele, câmpul, grădina, etc., eraii cârţile introduse în sc6la lui

Pestalozzi. La început, el se încercâ de a întruni învăţătura cu
munca, însâ se încredință îndată, că aceste două lucruri nu puteaii
merge împreună,
Atât la lucrul de mână, cât şi la învăţătură, Pestalozzi avea în

vedere mai mult desvoltarea organelor şi a facultâţilor, de câţ profitul imediat şi cunoscinţele positive. Lucrul de mână trebuia să
facă pe copil abil şi prin urmare capabil de a învăţa mai tărgiii o
meseriă -potrivită cu gustul seii. Invăţătura, din parte-i, urma să
cultiveze facultâţile sâle : atenţiunea, refessiunea, memoria, etc.
“Acestă tendinţă a remas-o trăsură caracteristică a pedagogiei pestalozziane.
Preocupaţ tot WMauna de idea de a face să intre se6la în familiă,
Pestalozzi începu să se servâscă de copiii cei mai mari şi mai inteliginţă spre a instrui pe cei alţi. Acâsta excit-o mare emulațiune în institut ; astfel însă Pestalozzi ajunse a deseoperi învăţăi-

tura mutuală, cunoscută în Didactică sub numele de mod mo
tual, lancasterian, sti Bell— Lancaster, şi numită astfel, din
causă că ea fu descoperită în acelaş timp la Madras, în India, de
un institutor anume Bel şi întrodusă mai tărdiu în Londra, de un

altul anume Lancaster, care-i dete numele sei,

Să nu se cregă însă, că totul reuşia după dorinţă bunului Pestalozzi. Sarcina sa, după cum lesne s'a putut înţelege, i era pre
grea; apoi el avea şi un temperament forte rariabil. Afară de acesta exteriorul sei, lot Wauna negtigiat, i atrăgea meprisul
şi bat-

jocura 6menilor, ce nu-i cunoscea interiorul. Mai mulţi îl priviaii
ca pe un vagabond,
şi-l uraii ca pe un partisan al revoluţiunei.
Chiar religiunea sa reformată îl făcea nesuferit populaţiune! catnolice din Bas-Unterwald. Părinţii îngrijiţi prin aceste sgomote, veniaii
în institut, insultaii pe Pestalozzi, şi luaii adesea şi pe copiii lor cu
dânşii. Acestă mişcare nenorocită însă, pe care Pestalozzi nu sciu-

se a o preîntâmpina, produse un mare râă Institutului.
Atâtea neplăceri , unite cu o sarcină pr6 grea, ajunseră să slă-

“bâscă sănătatea lui Pestalozzi; el simţia forţele sâle părăsindu-l,
încât, ar fi cădut de sigur la pat, dâcă o circumstanţă neprevădată

nu ar fi întrerupt activitatea sa. In 8 luniii 1799, Francezii intra-
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ră pentru a doua 6ră în Bas-Unterwald, aducând cu sine o mulţime de bolnavi. Monastirea fu transformată în spital, i6r Pestalozzi
trebui să-şi congedieze elevii şi să-şi v6gă, după o trecere numai de
şspte pînă la opt luni, opera sa din noii nimicită,
După acest desastru , Pestalozzi voind să reîn6de firul experiențelor s6le, solicită fav6rea de a da lecţiuni în sc6la elementară din
Berihoud, cantonul de Berna, frecuentată de copii dela patru până
"la opt ani, pe care o şi obţinu. Insă bătrânul învăţător, titularul
acelei sc6le, temându-se că nu cumva inovaţiunile lui Pestalozzi
să-l facă a-şi perde locul, începu să respăndâscă în oraşiii sgomotul, că acesta nu scia nică să citescă, nici să serie, nici să calculeze,
şi că nu respecta învăţăturile catehismului In urma acestora, Pestalozzi îu obligat a părăsi şi acest post. El era atunci în etate de

cincă deci şi cinci ani şi se găsia în cea mai mare lipsă. „Io timp
de trei deci ani, scria el cu acestă ocasiune amicului seii Zschokke,
viâţa mea a fost o luptă desperată în contra cele! mai aspre sără-

cil .... Nu scii tu că în timp de trei deci ani am fost lipsit chiar
şi de strictul necesariii ? Nu stii tu că pînă în diua de astăzi n'am
putut frecuenta nici societâţile, nici bisericele, pentru că n'am avut haine, şi nici bani ca să mi le procur? O Zschokke, nu scii tu
că mergând pe drum, proro risul publicului, pentru că sâmăn cu
un cerşetor? Nu scii tu că mai mult de o miiă de oria trebuit să
mă cule nemâncat, şi că la ora prânzului, când cei mai săraci chiar
-şed în prejurul unei mese, eii devoram pe drum câte o bucată de

pâne ?! Da, Zschokke, şi astăzi tacă lupt în contra celei mat îngrozitore lipse . .. . şi acesta spre a putea veni în ajutorul celor
săraci prin realisarea principiilor mele !*
„Se afla atunci în castelul din Berthoud un filantrop luminat, nu„mit Bischer, care urmăria acelaş scop ca şi Pestalozzi. Else prepa-

ra a funda o sc6lă normală pentru tâtă Elveţia, când mârtea veni

să-l oprâscă în essecutarea proiectelor s6le. Un institutor numit
Kriisi „ care lucrase înpreună cu Fischer, cunoscea pe Pestalozzi.

Devenit liber prin mârtea acestuia, el se asociă cu Pestalozzi, spre

a funda împreună un institut. Guvernul elveţian încuragiâ acestă
întreprindere , dându-le spre acest sfârşit castelul din Berthoud şi
o sumă 6re-care de bani. Elevii se strânseră imediat. Pestalozzi se
asociă, succesiv , afară de Kriisi, cu alţi trei institutori : Buss din

Tiibingen, 'Tobler din Appenzeil şi Naef, vechii militar, destul de

ignorant, însă amic călduros al copiilor. Acesta

din urmă i punea

să facă marşuri cântând, se juca cu dânşii, şi le istorisa întâmplâri- :

-
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le sle militare. Pestalozzi vedâa cu plăcere aceste recreaţiuni; el
lua, adesea parte la ele : şi sâra, când timpul era frumos, plecaii
cu toţii, spre a urca colinele din prejurul Emmenului, scii a se preumbla

în lungul acestui rîii, culegând flori, adunând petre şi cân-

tând diferite cântece, — Acestea eraii frumâse gile ! Pestalozzi, ocolis de afecțiunea şi confienţa elevilor şi colegilor sei, cari ajunseseră a-i împărtăşi ilusiunile şi speranţele, credea că în fine şi-a atins
scopul. — Afară, de recreaţiunile arătate mai sus, voii mai menţiona încă ca cultură fisică, şi ocupaţiunile cotidiane ale -copiilor.
Ri eraii însărcinaţi cu multe lucrâri domestice şi aveai datoria, în
particular, de a procura, institutului t6tă apa necesariă, cea cenu
era un lucru facil, de 6re ce trebuia să o sedtă dintr'o adincime de

patru sute pici6re apr6pe. Aceste ocupaţiuni însă nu împedecai pe
elevi, de afi fericiţi şi mulţumiţi. Copiit aii necesitate, de activitate, câci nimic nu este mai conform cu necesitâţile lor fisice, ca
munca. Din nenorocire însă, acesta se uită cu desăvârşire în dilele
nâstre,
Pe timpul

cât Pestalozzi se afla la Berthoud, el publică sub ti-

tul : Cum înstruia Gertruda pe copiii sei, 0 operă care făcu
mare sensaţiune în Germania. De Gre ce ea cuprinde acea ce s'a
convenit a se numi Methoda lui Pestalozzi , cred câ este util a se .
trece aci substanța ei.
_

După multe încercâri şi diverse experienţe, Pestalozzi reuşi a-şi
forma un sistem de studiii , o methodă generală, a câreia principii
fundamental se pote formula în aceşti termeni :
Desvoltarea naturei omenesci este supusă legilor naturale,
cu cari or-ce bună educaţiune trebue să se conforme.
.
Prin natură omenescă, Pestalozzi înţelege tot ce ne deosibesce
de animale, adică, ânima, spiritul şi talentul. Acea ce avem de
comun cu animalele, carnea şi sângele, nu constituesc pe om.

Resultă din acest principii, că, spre a stabili o bună methodă

de învățătură şi de educaţiune , trebue să cunoscem natura,
nâstră şi procedârile ei generale şi particulare în desvoltarea individului.
Asupra acestei base psychologice, Pestalozzi aşeză principiile următore, relative la natura n6stră studiată sub raportul desvoltârii s€le :
_
1. Natura desvoltă de o dată t6te facultâţile nâstre. Arta prin
urmare, care trebue să fiă un ajutor al naturei, urmeză să le desvolte în armonii, spre a menţine tot d'auna forţele lor în echilibru.
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2. Desvoltarea facultâţilor omului se face într'un mod nesimțitor şi progresiv, şi acesta în puterea une! forţe proprie
şi unei
necesiiâţi de activitate cari se găsesc într'6nsele. Educatorul
prin
urmare, spre a desvolta diversele facultâţi, trebue să urmeze
îutr'acelaş mod; nu trebue, nici să comprime, nici să grăbâsc
ă desvoltarea lor, ci să le lase o libertate convenabilă.
|
3. Esserciţiu] este megiul de care se servă natura, spre a
fortifica şi desvolta facultâţile nâstre. Sarcina educatorului prin
armare este de a găsi, pentru diversele faculţâţi, esserciţiile cele
mai
proprii a le desrolta.
4. Esserciţiul unei facultăţi nu pote avea loc fâră intervenirea
unui obiect, care să cagă sub simţuri. Aşa desroltarea facultâţ
ilor
n6stre este subordonată unei colecţiuni de obiecte propri
a le procura esserciţiile necesarif.:
5. Natura desvoltă facultâţile nâstre, procnrându-le,
spre esserciţiii, tot ce ne încunjâră.. Educatorul, care nu este decât
ajutorul

naturei, trebue prin urmare să caute în obiectele ce sunt în jarui,
s6ii în sfera copilului, esserciţiile proprii a-l desvolta. Şi mai mult

încă : el trebue să se silâscă de a face sfera, în care trăesce copi-

lul, cât sar putea mai propriă spre a-l cultiva cuviincios. Dâcă-l
va ocoli cu afecţiune, cu bune essemple, şi cu tâte mediile ce pot
essercita facultâţile sele, desvoltarea sa se va, face mal repede, i6r

progresele sele vor fi mai satistăcătâre.

6. La desroltarea diverselor nâstre facultâti, corespund noţiunile şi cunoscinţele ce ni se însuşesc prin obiectele asupra cârora
se essercit facultâţile nostre şi cari urmez aceeaş cale în desvolt
a„Tea lor. T6tă învățătura bună prin urmare, care este în acelaş
timp
şi un esserciţiii al facultâţilor intelectuale, trebue să fiă
nu numai
lentă şi progresivă, der încă şi apropiată cu forţa facultăţ
ilor cârora se presintă. Numai când învăţătura împlinesce acestă
condiţiune pote deveni o adevărată gimnastică intelectuală,
şi numai
astfel facultâţile ce o primesc, şi-o pot şi apropia.
7. Vedem în natură, atât la plante. cât şi la animale,
că or-ce
crescere se identifică cu pârţile deja formate, ale câror
punct; de
plecare se găsesce într'un germene imperceptibil. 'Tot
asemenea
trebue să fiă şi cu cunoscinţele nâstre şi cu crescerea
lor : tâte să
înc6pă cu un element, la cari se vor alipi noţiuni noui, și
eari la

rândul lor vor suporta altele şi mai întinse. Îndată ce învăţăt

ura
nu S'ar sprijini pe noţiuni deja dobăndite „ ea ar present
a lacuni,
şi n'ar mai fi basate pe legile naturale,
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8. De 6re ce cunoscinţele nostre se nasc din esserciţiul facultâ
-

ților n6stre asupra obiectelor ce ne înconjur, resultă
evident,

că

obserzaţiunea, a câreia resultat este întuițiunea Incrurilor,

este sorgintea tutulor cunoscinţelor nâstre. Bducatorul priu
ur„mare, care va voi să se conforme legilor naturei,va trebui
să în-

c6pă învăţătura tutulor obiectelor de: studii prin mefii
intuitive şi
să le continueze pînă ce inteliginţa va fi devenit destul
de forte,

spre a se rădica fâră silă la noţiunile abstracte, cari reies
chiar
din essenţa cunoscinţelor dobândite prin intuiţiune.
Ecă acum şi modul cum proceda Pestalozzi, spre a sete din
observaţiune, diversele ramuri ale instrucţiunei.
|
Spre a ajunge la canoscinţa unui lucru 6re-care, cugeta
el, tre-

bue să se studieze, una câte una, tote proprietâţile acelui lucru.
Însă proprietâţile unui lucru n'a tâte aceeaşi val6re : sunt
unele
principale, şi altele secondare. Studiul proprietâţilor secondare
ţrebue să fiă subordonat; aceluia, al proprietâţilor principale,
s6ii essenţiale, întocmai precum şi cultara facultâţilor secondare
trebue
să se subordoneze culturei facultâţilor principale.
.
Cugeţână mereii asupra acestei materii , Pestalozzi
descoperi în
fine, că trei calitâţi, cârora se subordoneză tote
cele alte, sunt essențiale

tutulor obiectelor şi lucrurilor :
10 Numerul. — 20 Forma, — 30 Numele, .
„ Când ni se presint obiecte, atenţiunea nâstră se îndrept
eză mai
cu s6mă asupra acestor trei puncte :
Numărul obiectelor ce sunt înaintea ochilor
nostri;

Forma sub care ni se presint ;
Numele sub care ni sunt cunoscute.
Pestalozzi conchise de aci, că studiul numărului, al
formey şi
al limbet, la cari corespund trei facultâţi principale,
sunt ramurele fandamentale ale instrucţiunei elementare.
Studiul numărului conduce la ari/kmetică.
Studiul formei conduce, pe de o parte, la arta de a mesura
, la
geometriă, iâr pe de alta, la desemna şi la scriere,
care nu este

decât o aplicaţiune particulară a desemnului.

|

Studiul numelui sei al limbei se divide în trei pârţi : vorbire
a,

care se ocupă cu cultura organelor vocale şi la care se alipesc
e şi
cântul; vocabu

larul, sii canoscinţa vorbelor principale usitate în
instrucţiune ; şi Zimba proprii ghsă, care
înveţă
prime corect cugetârile, asupra întregului domenii pe copil să-și exi supus observafiunei intileginţet

s6le.

|
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Nu mă voiii întinde asupra amănuntelor methbdei lut
Pestulozzi,
care pote să aibă şi 6re-cari defecte, der voii afirma,
că ea constitue unal din monumentele cele mai remarcabile
ale timpurilor
moder
ne ; că

ea a deschis calea unei transformâri complecte
a învețământului, unei sciinţe pedugogice raţionate.
Cu drept cuvânt
der s'a dat lui Pestalozzi numele de Tară/ pedago
giei. EI a fost
pentru
acâstă 'sciinţă, aceea ce a fost Copernic pentru
astronomiă.

Întrâga Giermaniă se aruncă pe urmele lui Pestalozzi
şi o îutrâgă
bibliotecă scolară, mai mult sâi may puţin în armoni
ă cu prineipiile ce el stabilise, înlocui vechile manuale de studiii.
Franţa şi
Elveţia franceză plecară şi ele pe acestâ cale, însă
merseră fârte
încet ; tot asemenea şi România ; cu tâte acestea, ele
aii ajuns astăzi a avea întrega lor biblioteră scolară, care umplea
pînă aci capetele cu vânturi, pretoită cu târţi, cari daă intelig
inţei şi âni-

mei nutrimentul de care aii necesitate.

Precând Pestalozzi urmăria încercârile sâle pedagogice,
anarhia
mergea crescând în Elveţia. Spre a pune capăt certuritor
vecinilor
sei, Napoleon Bonaparte le impuse iutervenţiunea sa puterni
că. Acesta era în anul 1803. Pestalozzi, ales deputat, se duse la
Paris
cu cel alţi representanţi ai naţiunei. Fidel misiunei sle pedago
gice, el remise primului consul un memorii asupra instrucţiune
i populare. Îusă Bonaparte nu făcu cas, nică de memoriă, nici
de autorul lui, şi întrerupse discursul acestui din urmă, gicân
du-ică nu
este acum timpul a se ocupa de A. B. C. Vădând Pestal
ozzi acesta,
părăsi imediat Parisul şi reveni la Berthoud, cu totul
descuragiat
de nesuccesul seii.
În anul următor, Pestalozzi fu obligat a părăsi
castelul din
Berthoud, spre a face loc prefectului cantonului
Berna, care venia
să-l ocupe. Institutul fu permutat în Munchenbuc
hsee, în localul
actual al scâlei normale din cantonul
Berna, la o depărtare de
dece minute de Hotwyl, unde înfiorâă deja institu
tele de educaţiune ale lui Emanuel de Fellenberg. Văgând
buna ordine ce domnia
la Hofwyl, institutorit din Munchenbuchsee
rigară pe Fellenberg,
spre a lua în mâna saşi frânele institutului
lor. Pestalozzi consimți
de o cam dată a-şi da un şef; însă mai tărdiii
, în anul 1805, el se
permutâ la Yverdon, unde oraşul i oferise
castelul sei, urmat de
opt elevi şi de câţi-va învățători. Dâr nu
trecu mult timp şi veni
şi restul institutului după dânsul, de
Gre-ce ei nu se putuseră împăca cu noul şef ce-și deduseră.
Nu vom putea face aci istoricul comple
ct. al institutului din
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Yverdon, mai ales că cei două
geci de ani, petrecuţi de Pestaloz
zi
aci, sunt epoca cea maj străluci
tore a carierei scle pedagogice.
Opera, Cum ÎŞI înstruia Ger
cum am vădut, o mare sensațiu truda copiii , produsese , după
ne
Pestalozzi şi al colegului seii Nied în Germania. Un raport al luj
erer asupra mersului institutului
din Yverdon demonstra real
isarea principiilor methâdei
sâle. In
fine faimosul discurs al buy Firhte
câtre națiunea germană, din anul 1808 , arăta methoda lui
Pestalozzi ca singurul mediii
de a
rădica Germania, din decadenţa
sa. Nu trebui maj mult, se înţe
lege
de

sine, spre a atrage privirile
Europei asupra institotuluț din
Yverdon, Blevii începură să curg
ă din ţerile cele mai depărțat
e ; veniaă
din Germania, din Francia din
Rusia, din Italia, din Isvania
şi chiar
din Statele- unite ale Americeţ

, Peda
regii, fâră a ţine în semă pe curi gogii, învățații, chiar prinții şi
oşii de tote specele, veniaii cu grămada, în acest institaţ celebru,
spre a studia melhoda la faci
a
cului şi spre a vedea elevi form
ați printr'ensa. Şi toţi aceşti visi lotori erati prim:ţă, găsduiţă
taşi nutr
iţă în institut. Pe timpul pros
tâţii sâle, se găsi adesea
peripreste trei sute persâne în
castel, din
îre cari două sute elevi şi
cinci deci institutori, Salele,
aleele, curtea , ulițele, t6te erati plin
e cu elevi, cu învăţători,
cu streini. Îşi
POte cineva închipui anim

aţiunea din instituţ şi ordinea
ce trebuia
să domnâscă într'6nsul sub
guvernarea părintescă a bunu
lui Pestalozzi !
Indată ce sosia un strein spre
a visita institutul, Pestalozzi căuta pe unul din cei mai buni
învăţători, de ordinar pe Schm
id sei
pe Ramsauer, şi i dicea : „A
sosit o pers6nă destinsă care
doresce
să cun6scă institutul nostru
; iea iute pe cet mai buni
elevi ai tei şi vino să-i arăţi acea ce aţi
învăţat. În fiă-care moment,
instrucțiunea suferia întreruperi de felul
acesta.
Cn tote acestea, nu toţi visitato
ţiunt preparate şi cu învățătorii rii se mulţumiaii cu aceste lecsei cei may buni ; mai mulți se
priaii în stabiliment, spre a
ostudia diversele sâle pârţi :
ei voiaii să
YEdă mai de aprope vicța unui
institut, despre care se spuneai
atâtea minuni, Mulţi din visitato
ri” însă descoperiaii într'6nsul
atâtea miserii , încât se desilusi
onaii cu desevărşire ; numai 6men
ii
serioşi şi cugetători eraii în
stare a regăsi, în acestă confusiu
ne
generală, bogăţiile pedagogice
ale lui Pestalozzi. Pentru acestia
din
urmă, Yverdon era un adev
ărat

; focariă al luminelor pedagogi
"care a constituiţ şi va cons
ce,
titui, cu drept cuvânt, glor
ia lui Pestalozzi. Prin

cipiile , ce et studiară aci, atât
în visţa institutului îu-
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suşi, cât şi în întreţinerile lor cu Pestalozzi şi cu colegii sei, fură
transportate de dânşii în diferite ţări, der mai cu s6mă în Germania, unde se puseră din t6te pârţie a orgnisa institute după principiile Methodeă. Astfel â6r, or-care ar fi fost imperfecţiunile înstitutului din Yverdon, nu este mai puţin adevărat, că el este promotoriul unei mari miscâri pedagogice, care a mers progresând şi

Jărgindu-se pînă în gilele ndstre.
După Carol de Raumer, care, la vocea lui Fichte, părăsise Parisul, spre a merge să studieze la Yrerdon principiile pedagogice ce
trebuia să regenereze Germania, principalele defecte ale institutalui eraii cele următâre :
1. Amestecarea

elevilor germani

şi francezi, amestecare care

împedeca progresul şi nu permitea să'se învețe, niciuna din aceste două limbi, bine.
2. Abandonarea copiilor în propriele lor forţe. Vi6ţa de familiă,
pe care Pestalozzi o lăuda atât de mult în raportele sâle, nu essis-

ta, de loc în institut. Elevii cei mari se puteaii 6re cum dispensa de
acesta ; cei mici însă suferiaii forte mult din causa acestei abandonâri.

3. Pr6 multă ocupaţiune a junilor învăţători, cari trebuiati să

lucreze în grădină, să taie lemne,
ze diferite scrieri, şi să se seâle,
diminţa, spre a-şi putea implini
ţiune excesivă însă, nu putea de
pedeca de a-şi face lecţiunile cu

să încăldescă cuptârele, să copieatât vera, cât şi 6rna la trei ore
tâte datoriele lor. Acestă ocupacât a obosi pe învăţător, a-l împlăcere şi a-l lipsi de timpul ce i

ar. fi fost necesariii spre a şi le prepara :

4 Lipsa unui curs de pedagogiă.
văţătorulai în scOlă este secondar, şi
dela methodă. De acea şi învățătorii,
aerul unor mașini vorbit6re. Raumer

Pestalozzi credea că rolul înca principalul trebuia să viă
lipiţi de'methodele lor, aveai
ar fi voit un curs de pedago-

giă, care să silâscă pe învăţător a trece dela rolul seii:pasiv, la

altul activ, un curs care să-i dea o ideă mai înaltă de vocaţiunea

sa şi să-l libereze de sclavia methodei.
Incât, privesce studiul, făcând abstracţiune de arithmgtică şi de

geometriă, el era, departe de a

fi mulţumitor. Se lăsa într'6nsul
la-

cune, cari nu s'ar tolera astăzi, nici în cea din urmă seâlă de sat.
De acea şi jurnalele vorbiaii adesea despre imperfecţiunile iustitutu-

lui din Yverdon. In anul 1809, fu numită de Dieta, federală 9 c0misiune, spre,
a visita, acest institut. Părintele Girard, membru în a-

cestă comisiune, făcu un raport puţin favorabil institutului.
,
In celebra sa operă asupra Studiului regulat al limbei ma-
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terne, părintele Girard nearetă că el a scris acestă carte câ
corecliy
la acele ce a vădut în Yverdon. „Prin oposițiune la, cele ce văduse
m
în Yverdon, dice el,mă decisei de a substitui studiul limbei, instrumentului mathematic, şi de a face dintr'ânsul o gymnastică
progre|
sivă a spiritului.
Insă rana cea mai mare a institutului din Yverdon erati neînţelegerile sâle interne, cari începuseră încă din Berthoud. In
gina
anului noi din 1808, Pestalozzi, abordând acest trist subiect

di-

cea colegilor săi : „Opera mea a fost fundată prin amâre; însă amorea a dispărut dintre noi şi trebuia să dispară. Ne am încelaţ
asupra puterei ce reclamă acestă ambre. Eii nu mai sunţ în stare
de a remedia acest râii. Veninul, care râde opera n6stră
la ânimă,

face progrese imense în megilocul nostru. Laudele lumet va vivifica acest venin. O Dumnezeule ! nu permite ca să remânem
mult
timp în ilusiunile nâstre, cari provoc neunirea nstră !«

Inainte de a merge mai departe cu istoricul acestor miseril in-

terne, cari provocară în anul 1825, disoluţiunea institut
ului, tre-

bue să menţionez două eveniment: remarcabile din visța lui
Pestalozzi. Unul

este visita sa la Alessandru 1, împăratul Rusiei, şi

cel alt, mârtea fidelei sele socii,
În anul 1814, cănd aliaţii mergeaii în contra Franciei,
administraţiunea austriacă reclamâ, castelul din Yverdon spre
a stabili
într'6usul un spital militar. Din norocire împăratul Alexan
dru |
se găsia la Bale. Oraşul Yverdon se grăbi a face în acestă
cestiu-

ne o petiţiune câtre împărat şi a însărcina pe Pestalozzi
ca să i-o
presinte. Pestalozzi, om din natură sfiicios, își iea ânima
în dinţi,

se pune pe cale şi ajunge sănătos la porţile Ba!ej. Acoloun
bătrân
cerşetor i întinde mâna; Pestalozzi își scote îndată punga
din bu-

zunar, însă din nefericire ea era g6lă : probabil că el
ajutase pe
alți nenorociţi cu conţinutul îi; atunci el se plscă, desface
catarâ-

mile de argint ce sunţ la pantofii sei, le dă cerşetorului şi
le în-

locuesce cu o legătură de paie, fâră să se gândescă că are
să se

presinte înaintea, unui împărat, — Pestalozzi fa cu t6te acestea

introdus înaintea lui Alexandru. Primirea cordială a
împăratului i

inspiră curagiii şi deşteptă solicitudinea sa pentru mili6nele de
sclavi,
co populez imperiul Rusielor ; şi 6că-l predicând înaintea
împăratului educaţiune şi aretându-t cum ar putea face fericirea
supuşilor
sci. Vorbind, Pestalozzi se aprinde şi se apropiă tot
msi mult de
monarch, care începe a se trage îndărăt; pedagogul nostru
îl urm6ză şi et ajung îndată într'un colţ al salei. Impăratul
ne mai pu-

.
*
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tond scăpa, Pestalozzi vrea să-l iea tutr'an mod
familiar de mână;
Insă aducându-și aminte că are înaintea sa
un împărat, el sărută mâua Ivi Alexandru. Acesta, atins de
solicitudinea lui Pestalozzi pentru binele imperiului sei, îl iea în braţe
şi-l sărută. Pestalozzi îşi aduce în fine aminte de misiunea
sa ; împăratul i promite
de a stabili tatr'altă parte spitalul milițar
şi pedagogul nostru se
„. îatâree, ca ânima mulţumită, în instit
ut; ier în Novembra din acelaş an, el primi ordinul St, Vladimir, de a patra
clasă.
Cel alt eveniment ce trebue să menţionez
este mârtea dmnei
Pestalozzi. In timp de patru- deci şi cinci ani,
acestă femeiă virta6să împărtăşise cu soţul seii tâte privaţiunile
şi suferinţele. 'Tot d'a
una bună, blâudă şi modestă, eu nu-l părăsi
se un moment măcar,
în glilele sele de adversitate. In fine ea muri
» şi în 14 Decembre,
remăşiţele sâle mortale fură depuse în grădi
na castelului,

Şi cine ar crede! In giua când acestă demnă
şi
se cobori în mormânt, în diua când un eveniment virtu6să femeiă
atât de dureros
ar fi trebuit să dispuie tote ânimele la pace, chiar
în acea di isbucni
între învăţători un resbel violent, care nu încetă,
în timp de doui-

spre-dece ani, de a turbura dilele nefericitalu
i bătrân.

Cei mat mulţi dintre învățători erati în contra lui
Schmid. Blochmau, Stern, Ackerman, Kriisi, Ramsauer şi alţii,
preste tot; douispre- dece învățători, subsemnară o plângere forma
lă în contra lui
Schmid şi în anul următor, de 6re-ce Pestatozzi
nu voise să depărteze pe Schmid, mâna sa cea drâptă, ei părăs
iră institutul. Tot, asemenea făcură mai în urmă şi M. Julien din
Paris şi Niederer, capul lui Pestalozzi, cari nu voiră cu nici un
preţ a mai remânea în
institut împreună cu Schmid
|
.
Nu voii mai gice decât câte-va cuvinte asupr
a activitâţei infatigabile a lui Pestalozzi. In anaț 1818, Schmi
d
Cotta, din Stattgard un contract, pentru publi încheiâ cu librarul
caţiunea tuturor operelor lui Pestalozzi. Impăratul Rusiei subsc
rise un ajutorde 5000
ruble, regele Prusiei, de 400 thalere, regele
Bavariei, de 700 fiorini. Acestă întreprindere aduse lui Pesta
lozzi un profit net de 50
mi! franci La vederea acestui succes,
atât de
cise a funda un noii iustitut, propriă a forma neaşteptat, el se depe învățătorii claselor sărace. Acest institut se şi deschise
în acelaş an la Ciindy, aprove de Yverdon; însă scopul seii fu
pe curâud deturnat : se începu a se primi elevi de tâte coudiţiuni
le şi a li se propune, pe
lîngă cele alte lecţiuni, şi limba, latină
» helenă şi chiar angleză,
Pestalozzi, vădând

institutul sei transformat într'un institu
t; de

PESTALOZZI.
lux, se gândi a-l permuta la Neuhof;
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însă, nici unul din elevii sej,

pe cari i crescuse gratuit la Clindy, nu voi să-l însoţescă. EI închise der acest institut în anul 1824. La Yverdon, posiţiunea sa,
era asemenea insuportabilă : elevii sei îl ocoleaii; unii dintr'ânşii
părăseă n6ptea institutul, spre a nu se mat întârce; alţii îl supranumeaii în faţă Antichrist. Urmarea naturală a acestei demoralisaţiuni, era închiderea definitivă şi a acestui stabiliment; al sei,
ceea ce urmă în primăvera anului 1825. Pestalozzi era atunci în
etate de opt-deci de ani.
|
|
După disolvarea institutelor s6le, el scrise încă două opere : Cântul Lebădeă şi Destinul mezi. Cea d'ântâiii pote fi considerată,

ca testamentul seii pedagogic şi cuprinde ideile, desvoltate deja în

prima sa operă : Cum îşi cres-e Gertruda copiiă sei. Cea de a
doua esteo istoriă a miserieior din institutele sâle.
Pestalozzi n'avu decât un copil, un fiii, care muri în anul 1794,

lăsând un băeţel mic încă. După ce părăsi Yverdonul, bătrânul
nostru se retrase la acest nepot al seii, care era în posesiunea Neahofului.

" între orele sele de lucru, bătrânul visita câmpiele şi pădurile,
martorii visurilor sâle de altă dată, şi în fiă-care di se ducea la

sc6la din Birr, unde se ocupa cu copiii cei mai mici, spre a-i îa-

văţa literile.

In 3 Maiii 1825, el asistă la reuniunea SocietâţiY elveţiane din

Schinznach, unde fu ales president pentra anul urmăior, ceea
ce îl mişcă forte mult.
In 21 Iulie 1826,

el visită cu Schmid

celebrul

institut al lui

Benggen, unde fu primit cu tot respectul datorit bătrâneţei şi meritului. Un elev al institutului înaintâ spre bătrân şi depuse o coronă de foi de ştejar pe capul seii, Însă Pestalozzi nu voi să o primescă; el o luâ şi o depuse pe capul copilului, dicând cu o voce emoţionată : „Nu mie, ci inoceriței se cuvine acestă cor6nă.«
Câte-va luni mai târdiă, un pamflet reutăcios, dirigiat în con“tra sa şi în contra institutelor sâle, dete nefericitului bătrâu lovitura de mârte. „Suferințele mele, — se citesce pe o f6iă scrisă în
ultimele sle dile —, sunt neexprimabile! . . . Să mor nu este ninic; însă să-mi văd -opera coborînda-se cu mine în mormânt, a-

câsta nu o pot; suferi! . . .e

NI

nainte de a muri, el dise câtre ai sei : „Bit pardonez neamicilor mel; măcar de ar putea găsi și ei pacea, acum când ei voii
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ntra în repausul etern! În cât pentru vot, copiii mei, căutaţi pacea
i fericirea în cercul liniştit al familiei. *
Pestalozzi muri la Brougg, în 17 Februariii 1827, şi fu îmormântat la 19 în Birr, lingă casa sc6lei, după cum însuşi exprimaşe dorinţa. În timp de opt-spre-gece ani, un simplu rosariii marca
locul

unde repausa acest amic al omenirii. Însă în anul 1845, sta-

tul i ridic un monument cuviincios, şi, un an maj târţiii, fundă
la Neuhof o sciă de agricultură destinată a forma învăţători pentru clasele sărace, întocmai după cum dorise Pestalozzi când părăsi Yyerdonul.
După ce se vor fi citit, cele ce preced, mulţi, pâte, din onorabilii
nostri lectori se vor întreba, decă Pestalozzi a bine meritat, reputaţiunea de care se bucură în'lume, — Dâcă ne vom opri la activitatea exteridră a lui Pestalozzi, la învăţătura sa, la stabilimentele sâle de educaţiune,

la fisicul seii neghgiat ca şi operile sele,

pegreşit că nu vom găsi nimic extraordinar îutr'ensul. Insă Pestalozzi ait aruncat în lume idei noui şi fecunde;

la cultura superfi-

cială şi mecanică din al opt-spre-decelea, secol, care nu făcea de
cât a dresa pe om, el a substituit o educaţiune în armoniă cu necesitâţile şi cu legile naturei omenesci. Acâsta era o lucrare imensă, unde totul trebuia creat : din partea theoretică, urma să se
sondeze sufletul omenesc, să se descâpere necesitâţile sâle şi să se
surprindă secretele desroltârii s6le naturale; din partea practică,
trebuia să se fondeze stabilimente de educaţiune, să se creeze methâde pentru studii şi să se facă experienţe, proprii a verifica excelinţa principiilor descoperite prin observaţiunea şi reflessiunea,
sa. În acestă operă colosală, Pestalozzi este un pionariii care mer-

ge înainte pe un pământ necunoscut; el nu urmeză un drum bătut,
ci îşi deschide singur o cale. Să nu pretindem dâr dela dânsul un
mers pr6 sigur; să nu-l judecâm cu pr6 multă severitate pentru
obscuritâţile şi retăcirile sâle; să admirâm însă zelul sei, activi„i, tatea sa, geniul seii creator în fine. Pestalozzi, cel dW'ântâii, a dat
un corp ideii unei culturi naturale; cel d'ântsii, a făcut să i6să
dintr'ânsa o sistemă, o lume întregi ; el este prin urmare trunchiul
arborelui pedagogic, care a resării, pe pământul curăţit de Rous-

seau. Supuind educaţiunea la legile naturei n6stre, el şi-a făcut,
opera nedestructibilă, de 6re-ce ea repausă pe o veritale eternă.
- Cu tote acestea, dâcă principiile pedagogice ale lui Pestalozzi
suni. excelente, aplicaţiunea, lor cuprinde multe lacune şi erori. El
s'a întins pr6 puţin asupra culturei ânimei şi a talentului. El nu
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este complect şi profund decât în aceea ce privesce inteligenţa. Methodele sâle de studiii nu eraiă decât nisce încercâri, din cari Ger-

manti m'ait conservat în operile lor, decât spiritul. În general, este
bine a ne inspira în propunerea lecţiunilor n6stre şi în alcătuirea

cârţilor destinate sc6lelor, de spiritul principiilor lui Pestalozzi ;

nu este iosă bine a urma aceste principii ad-literam.

|

„Pestalozzi era, după cum s'a vădut, pedagog din filanthropiă.
EI vedea în desvoltarea raţionată a facultâţilor n6stre, salutul omenirei. Este bun acest principiii, cu conâiţiune însă, de a se pune
Christul Evamgeliei tn fruntea obiectelor ce serv ca esserciţii, şi
prin acesta, ca medii de desvoltare

pentru diversele nostre facul-

tâţi. Altfel riscâm de a cădea întrun naturalism, care ne ar depărta de ţinta n6stră, în loc de a ne apropia.
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CAP. II
ANDREI

BELL

ŞI IOSIP

e
LANCASTER

In timpul când Pestalozzi punea în Elveţia şi în Germania basele unei culturi raţionate a facultâţilor şi ale unei învățături supu-

se legilor ce presid la desvoltarea lor, Andrei Bel! şi Iosif Lancaster organisaii, unul în Angletera, şi altul în India, învăţătura disă

mutuală. Acestă fasă în desvoltarea, scolei merită să ne oprim
Puțin asupra «ej.
Inrăţătura mutuală, care permite unui singur învăţător, ajutat,
de elevii sei cei mai distinși, de a ocupa un forte mare număr de
copii, a fost cunoscută şi practicată înaintea apariţiunei celor doui
pedagogi celebrii, cari i-ai dat numele lor. Călătorul Della Valle o

găsi stabilită în India încă din anul 1623. Şi Germania a avut, cu -

mult înaintea lor, scâle organisate după acest principii, pe care
Dam vădut pus în practică şi de Pestalozzi în sc6la din Stanz Apoi

Pranţa a întrebuințat învăţătura mutuală dela anul 1747 pînă la

revoluţiune, atât în Ospiciul Msericordiei, cât şi în Institutuluă cavalerului Paulet din Paris. Cu tâte acestea a fost reservat,
Anglesilor Bell şi Lancaster, cari nu cunosceaii, pâte, încercârila
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făcute îu alte pârţi, de a da acestei învățături o organisaţiune
practică si o impulsiune vigurbsă.
Systemul lui Bell şi acela al lui Lancaster sunt aprope identice;
ele nu diferă între dânsele de cât în punctele unei importanţe secundare, Scolarii divisaţi în mai multe grupe s6ii clase, sunt puşi:
sub direcţiunea, imediată a elevilor mai înaintați, cari i înv6ţă a
citi, a scrie, a calcula, etc, după cum ai învăţat şi.ei dela îuvăţător. Aceste ajutore port numele de.monitori. Piă-care dintr'6nşit
are elevii se), cari şed într'o bancă, s6ii stai în picire, în semicerc, însintea lui. Afară de mounitori, mai sunt în clasă şi alţi fanc-

ţionari : unul este însărcinat a supraveghia pe monitori-şi grupele
lor ; altul ţine registrul scolar, însemu6ză absinţele, pune notele ;
al treilea

reguleză caietele, distribue p'âcile, modelele, etc. Acest

mecanism, pus îu lucrare înti"o sală vastă, şi regulat prin comandamențe

combinate

cu abilitate, permite

a se îndeplini, fâră desor-

dină şi fâră sgomot, datoriele scotare, distribuite de mai 'nainte de
învățător monitorilor sej. Un sistem sever de pedepse şi recompense manţine pe copii sub o bună ăisciplină. Invăţătorul, întoemai ca
şelul unei fabrice, privegheză totul şi intervine în casuri dificile. O
sc0lă stabilită după aceste principii şi dirigiată de un învăţător abil, oferă spestacolul cel mai frumos şi cel mal imposant.
On6rea de a fi organisat cel Vântâiii o asemenea scâlă, revine lui
Andrei Bell, eclesiastic angles, născutîn anul 1752, la St. Andrews

în Scoţia. Prima încercare a methodei sâ:e o făcu în Egmore, lângă
Madras în India, întrun orfelinat pus sub direcţiunea sa. Intorcându-se în Angleţera, el publică în anul 1797, la Londra, un ra-

port asupra meth6dei s6le ; în urma câruia se şi începură în anul
următor a, se funda scâle după acestă systemă,
Intr'acelag an, Iosef Lancaster, născut la Londra în anul 1778,
deschidea în oraşul sei natal o sc6lă pentru săraci, întrebuinţând
aceleaşi methâde, ca şi compatriotul seii. Scâla lui Lancaster nu
întă giă de a prospera, găsind protectori pină şi în familia regâscă.
Zelul ce desfăşiurâ, spre a face să prospereze opera sa, îl siliră să
facă cheltueli preste puterile sle ; însă el fu ajutat la timp de Box
şi A :dern, cari puseră ordine în finanţele sdle. În anii 1810şi 1811,

Lancaster percurse Regatul-Unit, spre a provoca fondarea de sole
după systemul seii. Din nenorocire, e! perdu puţin câte puţiu, prin
erGrea sa, confienţa amicilor şi protectorilor sei, şi epuisă cu desețărşire resursele sâle prin creaţiunea unui mare stabiliment, la
'Tooting, pe care, nici nu putu să-l termine. Pe de altă parte, ecle-
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siasticii anglicani invidiând influinţa pedagogică a lui Lancaster,
i opuseră pe Bel!, care să retrăsese la ţeră, puindu-l în capul unei

societâţi pedagogice, pătronată de regele Angieterei, spre a,
provoca

pe o scară largă, fundaţiunea de sc6le nouj.
Abandonat de protectorii set, ruinat şi umilit, Lancaster plecâla
anul

1820,

în America.

Primit şi protegiat de Bolivar, el undă

mai multe sc6le în Columbia. Se duse apoi în Trenton din StateleUnite. In anul 1828, el cădu într'o sărăciă atât de mare, încâţ,
trebui să recurgă la generositatea Americanilor. In anul 1833,
îl
găsim la Montreal din Canada, trăind din lucrul mânilor sâle.
In
fine, la anul 1838, acest celebru pedagog muri la Noul-York,
în

cea mai extremă sărăciă. — In cât privesce
mârtea

sa, care avu

pe Bell, el lăsâ la

Inc în 28 Ianvarii 1832, o stare de o sută

două geci mii livre sterlinge, pe cari o legâ la diferite stabilim
ente
de instrucţiune,
Dela anul 1814 încâce, s'aii fundat în mat tâte statele Europei
şi în alte pârţi ale lumei, un număr considerabil de sc6le
lancaste-

riane, Numai în Germania ele ai prosperat mai puţin, şi acesta,
îâră îndociă, din causă că instrucţiunea primară era pe
acel timp
maj înaintată, acolo, decât, or şi unde.
Methoda Beil-Lâncaster a dat o fisionomiă cu total particul
ară
sc6lelor anglese din Augletera şi Statele-Unite. Şi astăgi
încă, institutele de educaţiune din aceste țări, dela scola de
sat pânăla gymna-

siul superior, n'aii de cât o singură sală pentru tâte
clasele. Insă
monitorii sunt din ce în ce mat mult înlocuiţi prin învăţăt
orişi subînvățători. In stabilimentele cele mai confortabile se
mai găsesc şi
cabinete alipite la sala generală, unde se întrunesc diversel
e
spre a repeta lecţiunile lor. Cu t6te acestea fondul studiulu clase,
i a remas acelaş : tablourile şi cârţile elevilor, făcute cu
cea mai mare
„Îngrijire, ai remas pină astăzi pâtra fundamentală
a învăţăturei ;
icr rolul învățătorului continuă a fi secondar. De
acea nici nu se
bagă de semă în sc6lele anglese, când se schimbă vre
un învăţător ;
ŞI mal puţin încă în sc6lele din Statele-Unite,
unde se pun cathedrele la fă-care şese sâii donă spre dece luni,
din noi la concurs,
Opera cea mai celebră a lui Bell este.: Elements
of tuition din

1812. Dela Lancaster ati remas : Improvements
în educati
din 1803 şi the British System of education , din 1810, on
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CAP III.
HAMILTON
Pe când Bell şi Lancaster se ocupaii cu atâta succes de organisaținnea sc6lelor auglese, Hamilton, compatriotul şi contimpuranul
lor, propaga cu succes o nouă methodă pentru stadiul limbelor.
Hamilton era comerciant. Ducându-se în anul 1798 la Hamburg,
el se decise a lua lecţiuni de limba franceză dela un emigrant numit Angely, cu condiţiune însă, de a-l dispensa de gramatică, de

- bre ce el avea destule alte lucruri în capul sei. Angely, în
primele sâle lecţiuni, i traducea, din cuvânt; în cuvânt, mici anecdot
e

germane.

După

două spre gece lecţiuni, Hamilton era în stare să

citescă or-ce scriere facilă. „Ecă, dice el, origina meth6dei mele
;

„dâr pe atunci mă gândiam atât de puţin de a deveni înv&țător de
limbi, pe cât mă gândesc astăzi de a învăţa să sbor.*

Nenorociri ivite în comerciul sei, siliră pe Hamilton să plece în

America. El sosi în anul 1815 la Noul-York, unde se puse îndată
a da lecţiuni de limba franceză, cari i se plătiaii cu un dolar pe
oră de elev In anul d'ântâiii, el adunâ370 elevi, Hamilton profesâ
maj tărdiă la Filadelphia, lafBaltimore şi în alte oraşe cu un succes crescând,|La anul 1823, el se reîntârse în Angletera, unde anua-

ciă cu mare pompă, că el pote învăţa. pe cineva, în câte
va săptă-

mâvi numai, limba helenă, latină, franceză, italiană şi germană
,
fâră să fi avut înainte cea mai mică noţiune de aceste limbi.
Intr'un
timp de opt spre dece luni, el.avu 600 elevi. Reputaţiunea
sa deveni extraordinară. Hamilton muri în anul 1831, după
ce profesase
în mai multe orașe ale Angleterei, ale Scoției şi ate Irlandei.
E-ă acum procedârile particulare ale methâdei lui Hamilto
n,
pre:um şi principiile ei fundamentale.
Hamilton punea ântâii în mânile elevilor sef o carte
scrisă în
limba ce ei trebuiaii să înveţe, şi care de ordinar era
Hvangelia
după sântul Iom; apoi începea să le traducă din cuvâut
în cuvânt textul original, essercițiii ce ei trebuiaii să repeteze
după
dânsul. Acesta era primul curs. În cel de al douilea,
se tracta în acelaş mod alte cârţi din Noul Testament. În cel de
al treilea, e!
trecea la gramatică. Elevi) trebuia să învețe
a conjuga verbele
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regulate şi câte-va din cele neregulate. În fine, el i punea să traducă Evangeliul după sântul Ioan din anglesesce în franţuzesce,

s6ii în ori-care altă limbă învăţaii. Acâstă traducţiune, făcută
atât prin viul graiii, cât şi prin scris, trebuia să fiă corectă. După
şâse s6i opt esserciţiuri de asemenea natură , elevii erai în stare
a vorbi şi a scrie fâră erori. „Se va continua, dice Hamilton, a se

traduce în îranţuzesce şi Testamentul angles, pînă ce elevii nu vor
maj avea necesitate de ajutorul învățătorului. Atunci li se va da
în fiă-care di o composiţiune, care pâte fi, sâii o epistolă de famili, s6ă una de afaceri, stii o naraţiune, pînă ce stilul lor nu va
mai cuprinde anglicismuri, ceea ce este punctul cel mai dificil, şi care nu se pote obţine, decât puţin câte puţin şi prin lectură neîncetate,
La studiul limbei latine, Hamilton proceda în modul următor :
E cetia şi traducea, după cum s'a aretat mai sus, Evangeliul după
St. Ioan. Bl consacra trei ore la traducţiunea primului capitul.
in a patra ră, ei traducea deja 50 pînă la '70 versete. „În a decea lecţiune, dice Hamilton, clasa întrâgă traduce, fâră greutate,
Evangeliul după sântul Ioan.“
Înti'al doilea cars, care cuprindea asemenea dece lecţiuni, ei
punea să se citâscă un Fpitome Ilistorie sacre, explica declinârile şi conjugârile şi punea în mâna elevilor o gramatică ce o imprirnase dânsul, însă fâră a-i îndatora de a o învăţa pe din afară.

— În cursul al treilea, făcea sintaxă citind pe Cornelius Nepos.

In al patrulea, punea să se citâscă Cesar; în al cincilea Virgil,
şi în al şesele, Ilorace.
Acâsta este methâda lui Hamilton, care a făcut atâta seomot în

timp de mai mulţi ani şi care astăzi este aprâpe abandonată. Hamilton, ca mai toți inovatorii, avea o confienţă fâră margini în methoda sa; şi acâstă confienţă , „unită cu un zel, aprope eraltat, a
putut produce resultate în adever mari. Cu t6te acestea căderea în
uitare a acestei meth6de, pare a fi 6re-cum

meritată;

ea n'a fost

decât un expedient ingenios, spre a face pe elevi întrun scurt timp
să înțelâgă şi să vorbescă, mai mult sii mai puţin corect, o limbă
streină. Acest resultat putea fi de ajuns

pentru

cel mai mare nu-

măral elevilor lui Hamilton, cari ţineaii de clasa industriagilor şi
comercianților ; însă aceea ce este de ajuns pentru un călăţor, sâii

pentru un băst de prăvăliă, nu pdte fi de ajans unui june care face
studii într'un colegii. Na numai că acesta din urmă are necesitate
de a înţelege şi de a putea face us de aceea ce înveţă, derare încă
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şi dreptul de a vedea spiritul
Acest ultim scop este încă şi
limbele mârte şi mai cu s€mă
les acesta : el n'a considerat
i
limbelor.

sei cultivat prin megiul acestor limbi.
mar important, când sunt în cestiune.
cea laţină. Hamilton tnsă n'a înţedecat partea practică şi mercantilă a

CAP. IV
SCOALELE ŞI EDUCAȚIUNEA IN ANGLETERA
Robert Raikes, născut în 1735 şi mort în 1811,
trebue să fiă
considerat ca promotoriul sc6lelor primare în
Angletera, De şi în
realitate, el nu fundâ decât scâlele duminicale, de
un caracter cu

totul religios; însă aceste sc6le făcură să se simţă îndată
necesitatea unei instrucţiuni mai generale, şi preparară terenul
lui Bell
şi Ini Lancaster, cari apărură la momentul dat, spre a da
satisfacţiune acestei necesitâţi.
Sc6la primară, preparată de Raikes şi organisată de Bell
şi Lancaster, nu întârgiâ a se desvolta. La anul 1833, Anglet
era numera deja 1 elev la 11 suflete din populaţiunea sa. Şi
tâtă acestă
cale
se percursese fâră cooperaţiunea

guvernului,

În Anglet

era,
scâlele se fundez şi se întreţin de diversele biserici
şi de particulari. Poporul angles este pre gelos de libert
atea sa, spre a confia
guvernului direcţiunea sc6lelor sâle; el se teme
de influinţa sa îaîr'un sens, s6ii în tr'altul. Cu tâte acestea, guvern
ul încurageză şi
reguleză instrucţiunea primară prin subsidii
ce el acordă, fâră deosebire, la t6te scâlele, şi prin legi şi regul
amente cari prescriii
6re-cari condițiuni pentru perceperea acestor
subsidii. La anul 1832,
parlamentul vot, pentru prima dată, suma
de 20,000 livre sterlinge, sei 500,000 franci pentru încuragiarea
instrucţiunei primare În 1856, se creâ un departament
al instrucţiunei, care fu
pus sub direcţiunea presidentului Consiliului
secret.
|
Sc6la primară anglesă figureză sub diferit
e forme.
In biserica episcopală, se găsesc Par:sh
Schools, s6ii se6lele parochiale. Se înv6ţă

aci religiunea, lectura, scrierea,
orthografia,
geografia, puţină botanică, fisiologiă,
anatomiă, ţinerea regis-

trelor şi calculul. Desemnul şi musica
se propun numai copiilor
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ce voesce a primi o instrucțiune mai superidră. Se mai găsesc
în biserica episcopală şi se6lele naţionale, dise National Schools
, organisate după methoda lui Bell-Lancaster, şi sc6lele parochi
ale de
caritate, sâi Parochial charity Schools, cari însă nu se
văd, decât în oraşele mari. Bisericele indipendinte aii asemenea diverse
le

lor sc6le. Afară de acestea, se mai găsesc în Angletera
şi un mare

număr de sc6le şi pensionate private.
Se numesc Ragged Schools, scâle trențer6se, se6lele fundate
pe
la anul 1857 pentru micii vagabongi ai marelor oraşe, a câror
0cupaţiune, înainte de a se deschide aceste sc6le, era de a
cerşi şi
de a fura. In aceste sedle, copiii sunt spălați şi îmbrăcaţi,
nutriţă
şi instruiți; afară de acesta ei maj înv şi câte o meseriă
în diverse ateliere, spre a dereni apoi servitori, meseriaşi,
mateloţi,
soldaţi,
etc. In anul 1858, adică un an după înfinţiurea sedlei
tren-

ţer6se din Edimburg, se vumerati încă 550 criminali, în
etate dela
14 pină la 16 ani, în închisorile acestui Oraş: şese ani
maitârgiii,
numărul junilor prisonieri scăguse deja la 120. Scâlele
trențerâse
anglese sunt prin urmare una din instituţiunile
cele mai importante din câte a fundat caritatea chrestină în timpii
din urmă.
Pentru clasele de megi:oc ale oraşelor sunt;
secolele profesionale,
s6i rude Schools, cari corespund cu scâiele
burgese din Germa-

nia, cu sc6lele de megiloc sii industriale ale Elveţiei
franceze (romande), sei cu învăţătura specială din Francia
şi Romania.
Pină în timpii din urmă, Angletera n'avea încă
un corp

didactic. Se punraii în capul scOlelor bărbaţi şi femei fâră
cultură specială,
şi cari adesea nu erai capabili de a essercita
vreo altă

ocupaţiune. Sr 1. K, Schuttlemort), şi C. Zuffnell fundară
în anul
1840, la Battersea, lingă Londra, prima sc6tă normală
din Regatul-Unit. Acestă instituţiune trecu, patru ani mai târgiii
sub direcțiunea Societâţii naţionale, care înfiinţă încă două asemen
ea stabilimente, unul pentru formarea de institutori, şi altul pentru
iustitutore. Piuă la anul 1860, se fundară de diverse societâţi
şi biserici 45 sc6le normale, şi anume : 36 în Angletera şi 9 în Scoţia.
In prima din aceste eri, ele portă numele de Trainng Schools
,
scOle pedagogice; şi în cea de a doua, pe acela de Norma
l Schools, sc6le normale. T6te se6lele normale sunt libere; cu t6te
acestea ele primesc dela guvern o subvenţiune considerabilă, câud ele
se supun legilor şi regulamentelor relative la formarea iustitu=

torilor,

|

Institutorul angles începe de ordinar cariera sa prin practică,
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Inainte de a intra într'o sc6lă normală, el a predat deja lecţiuni,
dela etatea de 13 ani pînă Ia etatea de 18, sub conducerea unui
învățător patentat. El portă în tot acest timp, numele de Pupil
Zeacher, scolar învăţător, şi primesce dela guvern în primul an,

10 livr. sterl,,

în cel de al douilea 12,

într'al treilea 15, într'al

patrulea 17 şi într'al cincilea 20. In fiă-care an este obligat a se
supune la un essamen înaintea inspectorului scolar,
La, finele celor cinci ani, minimum cunoscinţelo reclamate deia
dânsul este cel următor :
1. Lectura expresivă, bine accentuată :
2. Syntaxa anglesă, etymologia, prosodia :
3. Composiţiune asupra unui subiect pedagogic ;
4. Cele d'ântâiă patru cârţi ale lui Euclide — sâii algebra ele-

mentară — si ridicarea planului unui ținut;

5. Cunoscinţa globurilor, şi geografia imperiului britanie;
6. Cunoscinţa specială a sântelor Scripturi, a liturgiei şi a catehismului ;
7. Elemente de musică vocală,
Începând, pupilul

teacher

trebue să fiă capabil de a propune

lecţiuni în clasa inferi6ră a scolei, şi terminând, în clasa superidră,.
Decă, după acestă lungă preparaţiune, pupilul teacher întră
într'o sc6lă normală, el primesce o Queen's Scholars hip, 0 sabvenţiune de 20 pină la 25 1. sterl. şi după un an, încă 16, 20 s6ii
25 . sterl. după gradul ce obţine.
Nici sc6lele sciinţifice anglese nu depind de guvern. Fiă-care scâlă
formâză un tot. Instrucţiunea, de şi diferă dela un institut pînă la

cel alt, are cu tâte acestea, ca tâte sc6lele anglese,un caracter posi-

tiv. Profesorii se6lelor sciinţifice sunt de ordinar, în Angletera,
theologi , i6r în scoţia, juriști.

Angletera are două universitâţi, cu un caracter cu totul particu-

lar : Ozford şi Cambridge. Ele se deosibese mai ânţâiăi prin grandiosele lor pensionate, Colleges şi IIalis, unde studenţii nobili şi
bogaţi pot trăi potrivit cu rangul şi averea lor. Un student nobil,
spre essemplu, trebue să aibă o seriă de camere confortabile şi loc
destul pentru caii şi trăsurile s6le. Oxford posedă 19 Collegesşi 5

Hals, i6r Cambridge, 17 Colleges şi Hals. Cei alţi studenţi sunt

întruniți întrun stabiliment numit 7fe Foundation, Universitâţile
aânglese sunt încă caracterisate prin predomnirea studiilor theologi-

ce. Intr'aceste universitâţi, cultura morală şi naţională merg îna-

intea culturei sciinţifice.
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Acâstă ultimă trăsură este, de altmintrelea,
comună tutulor sc6le=
lor. In Angle

e

tera, se ine mai mult la educaţiune decât
la instrucțiune ; instrucţiunea nu vine decât în a doua
liniă. Pedepsele corporale sunt încă la ordinea dilei. Injurătura,
minci
imorale se pedepsesc pentru prima dată cu nugau unea, şi faptele
a, iâr la recidivă,
cu expulsiunea din scâlă. Cu t6tă acestă severi
tate însă, copiii anglesi se bucur de o libertate, care nouă ni sar
părea excesivă. Şi
acestă libertate ce li se acordă, unită cu consi
deraţiunile de cari se
bucur, le însnşese un sentiment, profund de
demnitate personală şi
de respo
nsabilitate morală, şi formâză acele carac
tere ferme şi indipendinte, cari nu se găsesc decât în Angle
tera.
Iosă , acea ce constitue caracterul educa
tiv al scâlelâr anglese,
nu este numai area amestecătură de severi
tate şi de libertate, despre care am

vorbit mai sus, ci, în primul ordin, viâța
de familiă,
maj desvoltată îu Ansgletera, decât în or ce ţeră
din lume,

Anglesul

iubesce familia sa şi petrece bucuros în megilotul
ej.
Cele mai sincere afecţiuni unesc pe păriuţi
cu copiii lor, şi modul
după cum acestia sunt tractaţi în scâlă
şi în public, nu este decât
un reflect de tot ce se face pentru dânşii în
casa părintescă. Acestă,
frumâsă viţă, de familiă, bogată în fructe
excelinte, este proteg6tă şi desvoltată prin moravuri severe şi prin
instituţiuni naţionale
şi religise. — Să ne gândim numai la influi
nţa ce essercită sanetificarea Duminecii!

In acestă di, numai

bisericele

sunt: deschise ;
încolo t6'ă miscarea comercială, industrială
şi chiar domestică este
suspendată ; Anglesul petrece întrega Duminecă
în familiă, pre când
în

alte ţeri şi chiar la noi, Dumineca este o di de

face a se risipi membrii familiei, şi prin acâsta distracţiune, care
, a se slăbi şi a se
distruge legăturele, cari ar trebui să-i un6sr
ă,
Decă însă instrucţiunea, anglesă, lasă, după cum
am văgut mult,
de dorit, educaţiunea sa din contra, presintă
calitâți incontestabile
pentru desvoltarea caracterului şi a bunelor morav
uri. De altmintrelea, nu trebue să se jndece scdlele unei ţeri
numai
după resultatele sciinţifice ce ele produc; din contra,
trebue să se considere
mai mult după impulsinnea ce dâ junimei sistem
a, de educaţiune
sub care sunt crescuţi Sub acest raport însă, sisten
:ul angles, pe
care-l vom regăsi, de şi modificat, în Statele-Un
ite, ar putea fi prenumerat între cele mai excelente.
-

13
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CAP.

V

IMPORTANŢA SCOALEI IN UNIUNEA AMERICANA

$ 1. —

GENERALITATI

In nici o eră din lume, sc6la nu ocupă un loc atât de impor-

tant în instituţiunile şi în vicţa sa publică ca în Statele Unite. Sc6la este, spre a mă exprima astfel, pâtra unghiulară a acestei mari
republice. Prima cugetare a colonilor, cari abordară în anul 1619

pe fermii nouei Angietere, fu, dice Fisch, pentru copiii lor.
Două-deci şi opt ani mai târdiii, o lege votată de Curtea generală din Massachussetis cuprinde între altele şi ceea ce urmeză :
„De 6re-ce scopul essenţial al acestui bătrân încelător, Satana,
este de a deturna pe 6meni dela cunoscinţa Scriptură... . şi de
6re-ce acest sânt studiii nu trebue să remâie învelit în mormântul
părinţilur nostri, este decretat de acestă Curte, ca fiă-care comună,
cu mai mult; de cinci-geci căminuri, să fiă datore a avea pe cineva,
care să-i înveţe copiii a ceti şi a serie.
„„Instruți pe popor! fu cel d'ântâiii consilii dat de William
Penn noului Stat ce organizase în Pensilvania la anul 1681, şi a

cârui constituţiune deveni modelul celei din Uniune. -— Instru:4

pe popor! îu cea din urmă recomandaţiune a lui Washington câtre

republică. — Instruiţi pe popor ! era neîncetata recomandaţiune
a lui Jefferson. «
Solicitudinea poporului american pentru sc6lă Pa făcut să-i asi-

gure resurse materiale îndestulătâre. Guvernul federal mai ântâiii

consacră fondurilor sc6lelor o parte din terenurile ce aparţin Uniunti. Statele apoi trebue să mărescă şi ele aceste fonduri, tot prin

dotaţiuni imobiliare. „Guvernele, dice Fisch, nu se daii îndărât îna-

intea nici unei cheltueli ce privesce instrucţiunea publică. Budge-

tul instrucţiunei
va State a treia
sc6le. Cetăţenul
sumele ce-i cere

are precădere înaintea tutulor celor alte. In câteparte din produsul impositelor este afectat pentru
american dâ, cu o plăcere amestecată cu mândriă,
societatea pentru acsstă nobilă operă. Când se for-

m6ză vre un noi Stat, comunele dotez sr6lele lor cu terenuri
vaste,

a câror val6re merge crescând în proporţiune cu îmulţirea popu-
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laţiunei sele. Şi particulari, din parte-le, se silesc a întrece mu-

nificenţa Statelor. În tâte pârţile, pe lingă sc6lele publice, se văd
altele fondate de liberalitatea privată. Aci, D. Putnam dâ 380,000

franci, spre a se construi o academiă în Newburyport; acolo, câţiva cetăţeni contribuesc între dânşii suma de 425,000 franci, spre
a construi o frumâsă academiă la Norwich; dincolo, un neguţător.
din Noul-Yotk d4, în anul 1860, 2 miliGne,

spre a se construi pe

țermurile Hudsonului un splendid colegii de fete.

Locul ce institutorii şi institutârele ocup ta societate, este indi-

cele cel mai sigur, despre importanța ce se recunâsce instrucţiunei

în Uniunea americană. Vocaţiunea lor se consideră ca un minister august şi indispensabil. În Noua-Angletera, Institatorele sunt, în

mare parte, eşite din primele familii ale ferei. Se găsesc, în s0cietatea cea mal al6să din Boston, domne, tari aii debutat prin di-

recţiunea unei sc6le de sat. Se crede în general, că doui sei trei
ani de o asemenea labâre, sunt un stagii excelent pentru viitârea
mamă de familii, ,,.
Spre a forma din sc6lă u instituţiune naţională şi democratică
prin excelinţă, ea s'a făcut gratuită, confortabilă şi, în mai multe
State, obligătoriă. În fine s'a scos dintr'ânsa învăţătura religi6să
,

— Gratuitatea, învăţăturei deschide uşa sc6lei, atât săracului, cât
şi bogatului. — Fiind sc6la confortabilă, şi făcând dintr'8asa un
templu pentru junime, unde fiă-eare copil să-şi pâtă avea pupitrul
seii comod, se rețin la un loc diversele clase ale societâţei : bogaţii
nu maj aii nevoe să fundeze sc6le pentru copiii claselor superidre,
— Obligaţiunea, unde există, previne vagabondagiul copiilor, şi

asigură tuturora, învăţătura necesariă pentru o carieră utilă şi 0norabilă. — an fine, scoțând din sc6lă învăţătura, religi6să, s'a pre-

venit fracţionarea, sc6lei prin diversele secte, ce popul€ză America.
După cum se vede, tâte aceste principii, luate împreună, aii de scop
menţinerea unitâţi în sc6lă, conservarea caracterului sei naţional
şi democratic, şi formarea acestui spirit public, care caracterisâză

pe cetățânal american.

Învățătura religi6să se dâ întrun institut particular, în scâla
Drmineeză , care este complimentul necesariii a] scâlet publice.
„Statele-Unite, dice Fisch, n'ar putea essista sub forma lor actua-

lă fâră scdlele de Dumineră. Cel 3 miliâne de elevi, ce le cuprind,

şi cel 400,000 monitori şi monitâre formeză o adevărată armată,
perfect organisată, Toţi monitorii aj fiă-cârui oraş, se întrunese în
fiă-care an în adunare generală ; deosebit de acesta, o conveniu-
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ne națională, asemenea anuală, se ţine succesiv în diversele State
ale Uniunei. Acesta este o adunare imensă, unde se discut cele mai

grave cestiuni ce pot ocupa un popor, şi mal cu s6mă viitorul seii
moral şi religios. — Copiii iubesc cu pasiune se6la de duminecă.
Ochii lor strălucesc îndată ce li se vorbesce de dânsa. Aceea ce îusă,
i electriseză mai mult, sunt cânturile, tot d'o dată poetice şi sim-

ple, cari se schimb neîncetat cu tnvăţătura.

$ 9. — SCOLA PRIMARA
Pină la începutul secolului presiute, sc6la primară s'a mărginii
la strictul necesariii.; în timpul din urmă însă, ea a luat o desrol-

tare considerabilă, sub influinţa binefăcătore a doui pedagog! distinşi, Horace Mann, secretarul consiliului de educaţiune din Bos-

ton, şi Flenry Barnard,

directorul scOlei normale din Connecti-

cut, fundată în anul 1850. Înainte de a proceda la marile reforme

ce medita pentru Massachusetts, Mann făcu o călătorii în Europa
şi studiă în particular se6lele din Prusia.

Raportul ce publică la

anul 1846, asupra călătoriei sâle, este o operă pedagogică de cea
mal mare importanţă. Barnard fu, pentru Connecticut, aceea ce
Maun a fost pentru Massachusetts EL a lucrat forte mult pentru
sc6le, Opera sa clasică, Scholl architecture, a transformat archi-

tectura şi mobiliărul scolar.
Casele de scâlă construite în ultimii ani, sunt nisce edificit măreţe, nisce adevărate templuri ale copilăriei, cu curţi pentru recreaţiune, cu anticamere pentru depunerea hainelor, cu aparate

pentru spălat şi cu camere spari6se, bine luminate, bine încăldite
-şi bine aerate, pentru studii. Ventilaţiunea, ca şi încălditul camerilor,

se efectucză prin mediul unui sistem de țevi, cari introduc,

prin partea de jos a camerei, că dura şi aerul curat de afară, şi
primesc prin partea lor de sus, aerul viciat, spre a-l conduce afară. — Mann, exceptând stabilimentele splendide ale institutelor
private de educ::ţiune din Francia și Angletera, face 0 des. riere
forte desolantă despre casele de se6lă din Europa, şi atribue moleciunea caracterului

german

sâlilor râii aerate ale sc6lelor lor,

precuni şi obiceiului de a dormi între două saltelede fulgi.
Şi mobilierul scolar este forte îngrijit în America. Fiă-care copil
are pupitrul seii lustruit, care sclipesce ca o oglindă, şi micul seii
scaun pe care pâte şedea comod, Pici6rele pupitrului şi ale scau-
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nului sunt de ordinar de fer. Pupitrele fiind depărtate unele de altele, elevul este mal puţin expus la distracţiuni. Învăţătorii ai în
loc de catheâre, nisce birouri fârte elegante. Afară de acesta, sălile
sunt împodobite cu diferite tablouri, cu harte, cu globuri, cu pen-.
dule, cu thermometre; etc.

America n'are pînă în present un corp didactic, ca Germania,
Francia, Elveţia s6ii România. Numărul institutorilor, cari aii primit o cultură specială este, vorbind relativ, forte redus. Mai mulţi

dintr'enşii n'aii primit de cât o instrucţiune primară ; alţii, nu
sunt de cât nisce elevi ai colegiilor, cari primesc pentru câte-va luni
acestă însărcinare, spre a câstiga astfel megiile necesarii la conti-

nuarea studiilor lor; cei mai mulţi sunt nisce juni, pentru cari scâla
primară nu este decât un mefiă, spre a se prepara pentru o profe=
siune mai lucrativă. Vechii institutori sunt nisce Gmeni, cari neputend essercita o altă funcţiune, ai fost nevoiţi a se mulţumi cu scâla.

Certificatele. de capacitate v'aii valre decât pentru un an, şi numirile nu se fac, decât pentru ua termen de şâse luni scii cel mult
de un an. În chipul acesta însă se face o schimbare continuă între
institutori , cea ce nu pâte fi tocmai în interesul instracţiunei.

Nu trebue să uitâm, că astăzi se lucrâză cu activitate la perfecționarea acestui corp şi că acesta se amelioreză din an în an. Diare
scolare, conferințe şi diferite cursuri familiariseză pe tot corpul
învăţător cu ţinerea sc6lei şi cu methâdele de studii In fine sc6le

normale, din ce în ce mai numerdse, se silesc a formaîn tâte pâr-

ţile, institutori instruiți şi capabili. Cea d'ântâiii fu deschisă în Mas|
sachussetts la anul 1839.
Cele mai multe scie normale sunt mixte. Btatea de admitere
este de ş6xe spre dece ani pentru fete, şi de şe ite spre dece, pentru
bărţi

Elevele sunt tot d'auna

în număr mai mare, decât elevii.

Cursul se6lei este de doui ani; însă elevii pot eşi din sc6lă şi la
finele primului an.
In sc6la din Albany, se învâţă :
1, Clasa srbjumors : lectura , sylabirea, scrierea, geografia,
arithmetica, gramatica, istoria, algebra elementară.
2. Juniors : arithmetica , geografia şi desemnarea hartelor,
scrierea , sylabirea, istoria, gramatica, algebra elementară,
3. Subseniors : ţinerea registrelor, gramatica , arithmetica,
geometria, legile constituţionale, desemnul, algebra elementară,

phyaica, perspectiva, geografia mathematica şi întrebuinţarea glourilor.
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4, Senore : algebra , |trigonometria, arpentagiu, retorica, lo-

gica, composiţiunea, physiologia, astronomia, chimia, chimia agri-

colă,

morala,

preste măsură

pedagogia , cântul. — Cursul fiă-cărej clase, de şi

încărcat, se face în şese luni. — Fetele, esseptând

arithmetica superidră , trigonometria, astronomia şi arpentagiul,
urmeză acelaş curs ca şi băeţii, Pe lângă fiă-care sc6lă normală,
funcţioneză o sc6lă model pentru esserciţiile practice.
La sate, se6la primară este în general mixtă şi cuprinde elert

de te etâţile, dela trei anl, pină la două geci. că în puţine cu-

vinte modul cum ea este ţinută.

De o parte staii fetele, iâr de cea

altă „ băeţii. Fiă-care scolar îşi studieză lerţiuuea la locul sei, afară de cel mici, cari stai adesea neocupaţi La un semnal dat, pri-

ma clasă vine de-şi iea locul pentru lectură, pe o bancă, pusă îna-

intea pupitrei învățătorului. Piă-care elev, citesce la rândul seă,
fâră a. se face nici o explicaţiune. Lectura terminată de ordinar

într'un

cuart de oră,

vine a doua clasă, apoi a treia, şi aşa mal

încolo, — Se trece apoi la geografiă, care se expediază într'ace-

laş mod. Fiă-care elev are la sine atlasul seii, cu un text explicati,

— Istoria patriei să învâţă în mod analog după o carte particulară. — Calculul mintal şi seripturistic vine în urmă ; elevii se serv
de placă, de tabloul negru şi de cârţi de probleme. Aceste studii sunt
pentru diminţa. După amiagi, să începe cu sylabismul ca un esserciţiii de orthografiă. Acest esserciţiii este reclamat de dificultăţile

orthografiei anglese. Methodele de lectură sunt dificile şi încă
forte
înapoiate. — După orthozrafiă, se trece la scriere ; cei mai
mari
scriii pe caiete ce ai un model lithografiat în susul paginei
; cei
mici scrii pe plăci, după un model srris pe tabloul negru,.

„Im

oraş,

sc6la primară cuprinde de ordinar trei grade : scâla

primariă propriii d:să, pentru copii dela 4 până
la 8 an! de ambe

sexe; scâla de gramatică,
pe sexe,

care pâte fi ssii mixtă set despărțită

pentru copii dela 8 până la 14 ani; şi scâlu superidr
ă,

un fel de colegiii, sciinţific sii literar. Intre scâia prizaară
şi sc6la

de gramatică,

se găsesce câte o dată scâla intermeghare,

care
este ca o clasă superidră a celei d'ântâii.
În sc6la primară — Primary School — se învâţă alfabetul
,
sylabirea , cifrele, calculul mintal, lectura şi lucrul cu
acul pentru
fete. Iuvăţătura orală şi diferite esserciţii pe tabloul
negru ocup
o parte din timp.

In scâla de gramatică — Grammar School — în
diverse mo-
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duri organisată, se învâţă lectura, gramatica, geografia, istoria!
scrierea, dessemnul, calculul, algebra şi istoria naturală.

In sc6la superidră, — High School, — frecuentată câte o dată
şi de fete, se îoveţă mathematicele, sciiuţele naturale cu aplicaţiunea lor la arte şi sciinţe, gramatica, rethorica, literatura,

filosofia

morală, vhysica, istoria politică şi limba franceză. In secţiunea literară , limba latină şi cea helenă, declamaţiunea şi composiţiunea,
complectez studiile arătate mal sus,
În fine se mai găsesc în oraşe, sc6lele de sâră, — Fvening
Schools —, pentru populaţiunea indigenă. Acestea se ţin de inatitutori ordinar, cari primesc pentru acâsta un salariii deosebit.

Scola americană , afară de caracterul sei naţional şi democratic, mal are nisce trăsuri particulare cari merit a fixa atenţiunea
n6stră.
Acea ce am dis despre localurile de sc6ă, despre sistemele de
venţilaţiune, despre pupitrele comode ale copiilor, ne demonstră că

Americanii acord cea mai mare ateuţiune edncaţiunei physice. Arhitectura şi mobiliarul scolar sunt calculate în vederea sănătâţii elevilor. Să adăogâm încă, că în aceste sc6le domnesce curăţenia cea
mai exesivă, şi că într'un mare număr dintr'6usele, s'a introdus

diferite esserciţii, cari amus pe copii, desvoltându-le tot odată
forţele corporale. „Am visitat la Noul-York, gice Fisch, o sclă de
1400 elevi. l-am găsit când am sosit, aşedați în colne în sala cea
mare : La 9 ore precis, una din institutâre se pune la piano, —
instrument care j6că un mare rol în instrucţiunea publică a Ameri-

cel,—şi execută unul din cele mai frumâse marşuri alelui Beethoven. În acelaş moment tte col6aele pornesc şi essecut miscârile
cele mai graci636, cu o precisiune 'adevărat admirabilă. Indată
după aceea, un perete mobil se dâ la o parte ca priu farmec, şi

vădurăm în depărtare un amfitheatru, pe care sutimi de copilaşi
mici repetaii aceleaşi evoluţiuni. Aceste esserciţii întrunesc avautagiele danţului şi ale gymoasticel, şi sunt calculate pentru a fortifica muschii, şi mai cu s6mă pe uceia ai peptului, dând corpului
uşurinţă, forţiă şi graciă,
Cultura intelectuală din America, ca şi acea din Angletera, eşte
mai puţin înaintată, de cât acea din sc6lele germane şi elveţiane.
[n sc6lele din Uniunea americană, unde, graciă pupitrelor sepa-

rate, copilul se simte ca acasă la el, acesta merge acolo mai mult ca să
studieze şi să lucreze singur, decât pentru a fi instruit de învăţător.

Cârţile sunt aci clare şi practice și înlocuesc cu folos limbuţia pe-
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danţilor. Acâsta însă nu împedică, ca un învăţător instroit şi inteligent să nu pâtă da, cu ocasiunea recitaţiunilor, 6re-cari explicațiuni folositâre, şi face desvoltâri proprii a forma inteligenţa şi
ânima elevilor, Or ce s'ar gice, acest system face pe elev mai puţin
dependinte de învățător, şi provâcă neîncetat activitatea propriă
a individului, Voința sa nu pote, decât u se forma sub un asemenea
system, şi pote, că lul i datoresce rasa anglesă energia, perseveranța, spiritul de independinţă şi caraterul întrepringător, ce i sunt;
proprii. Şi amestecarea sexelor în sc6lele americane este un fapt,
care merită a fi relevat. Sc6lele separate, dice Fisch, vor fi, pe

curând, o excepţiune în Noua-Angleteră. Dâcă veţi întreba pe institutori, cari sunt resaltatele acestui system, ci vă vor răspunde,

că n'ai constatat pină acum de cât fol6se. Atât instrucţiunea cât

şi moralitatea -se găsesc forte bine, în aceste scâle mixte. Emula-

ţiunea este mult mai viă aci, decât în scolele separate. Copiil se

obicinuesc astfel, din cea mal fragetă etate, a trăi şi a se mări îm-

preună ; şi când ei ajung la şese spre dece, s6ii două geci ant, relaţiunile lor .remân tot atât de simple şi tot atât de naturale, cum
eraii când se găsiră pentru prima, dată pe aceleaşi bângi. Respectul femeiei merge aşia de departe în America, încât o jună î6tă pote
traversa într6ga Uniune cu drumul de fer, fâră a audi cea mai miră

vorbă necuriinci6să, Dâcă sar găsi vre un îndrăsneţ, care să calce
acestă regulă, el ar fi dat jos din tren, la cea d'âutâiii staţiune. —

„La predicatorul care-mi dăduse ospitalitatea în Westfield, dice
- Fischer, locuia o jună domnişi6ră de nouă spre dece ani, care era
profesâră de mathematicăla Universitate. Juna Profesâră avea în
auditorul seii Gmeni maturi, cârora le explica probieme de înalte
mathematici cu o simpritate şi o graciă perfectă, «

Ș 3. -— INSTITUTE SUPERIOARE SI SOIINTIFICE
Se numesc Academiy , stabilimentele libere,
cele mai multe
mixte, orgauisate în moduri diferite, der în genere
paralele cu sc6le=

le. superidre ale orageior; asemenea academii se găsese
sutimi în
Statele-Unite. In programele lor figur6ză studiile următâ
re :
,
Mathematică. — Algebra , physica, astronomia, geomet
ria, arpentagiii, trigonometria, electricitatea şi magnetismul,
logarithmii,
hydrostatica, mecanica, optica, geometria analytică,
narigaţiunea,
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calculul diferenţial şi integral, arta inginerului, technologia, perspectiva, geometria descriptivă.
Lâmbi, — Latină, helenă, hebraică, franceză, germană, italiană

şi ispaniolă.
Istoriă naturală.—Chimiă, chimia agricolă, physica, mineralogia, geologia, botanica, zoologia, fisiologia şi anatomia.
Prlosofiă şi alte ramură. —

Istoria universală,

psichologia,

retorica, logica, morala, istoria naţională, legile constituţionale,
istoria bisericei, probele christianismului, theologia naturală, economia politică, pedagogia, frenologia, fonografia, pictura , musica, cântul, gimnastica, danţul, broderia.

$ 4. — CoecuLe
Colegiul este stabilimentul sciinţific al Americanilor. El se compune din edificiul universitar, care are de asupră-i un turn cu un
clopot, ir în întrul sei o capelă pentru

necesităţile cultului,

de

unde şi-a primit şi supranumele de Capelă. De ambele pârţi ale capelei se află, de ordinar două alte edificii, unde elevii ali camerele |
şi pensiunea lor. Când colegiul se găsesce situat pe o colină, el pre-

sintă un aspect grandios. Uniunea numără 121 colegiuri, cari corespund cu Iyceele n6stre superi6re.

Durata cursurilor este de pa-

tru ani. Se daii numai trei lecţiuni pe gi, dela 6 pînâ la 7,dela 11
pină la 12 şi dela 5 pînă la 6 ore. Studiile clasice sunt slabe, cele
alte, bune.

:

Din colegii, studentul pâte intra, după un stagiii Gre-care la
un om competenţ, de a dreptul în jurisprudenţă , în cariera eclesiastică, s6i în medicină. Vechii elevi, reîntorşi în colegii spre a
da un essamen, primesc gradurile de Maestru în arte, sâii de Doc-

tor în theologiă, în medicină, în drept, fâră a fi făcut studii într'o
universitate,
„Unele colegiuri aii clase preparat6re, precum şi facultâţi de drept,
de medicină, de theologiă. Când facultâţile sunt

separate de cole-

giii, ele portă numele de sc6le de drept, de theologiă, de medicină.
Cursurile durgză doul sâă trei ani. Cotegiul Harvard din Cambridge, în Massâchussets, a luat proporţiunile unei adevărate universitâţă cu patru facultâţi : theologia, dreptul, medicina şi sciinţele
cu aftele.
|
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$ 5. — ÎNSTITUTIUNEA SMITASON
Acestă instituţiune, fundată la Washington din Statele-Unite cu
averea Anglesului Smithson, are de scop de a îucuragia descope-

ririle sciinţifice ; ea acordă recompense 6menilor de talent, ale câ-

ror Scrieri dati pe faţă descoperiri şi invenţiuui noul; ea pune a
se face cercetâri sciinţifice sub direcţiunea 6menilor ce se desting;
ea publică raporturi pentru diverse cercetâri sciinţifice şi le trămite Ia tOte stabilimeotele sciinţifice din lume. — Europa a primit
deja sutimi de subvenţiuni. trămiso de acestă institaţiune, parte la
particulari şi parte la societâţi savante, spre a le incuragia şi susţine în cercetârile lor. — Bogatele-colecţiuni ale acestei instituțiuni aii fost incendiate în anul 1865.

$ 6. — STABILIMENTE DE BINEFACERE
Stabilimentele de binefacere pentru copii sunt; forte numerâse
în Statele-Unite : se găsesce aci un mare număr de orfelinaţe şi de
asiluri pentru copii vicioşi, idioţi, orbi şi surdo-muţi,
Nu este, cred, necesariii, terminând acest capital asupra peda-

gogiei americane, să maj atrag atenţianea lectorilor asupra marei

rudenij, ce essistă între dânsa şi între pedagogia auglesă : acelaş
curinte, aceâaşi fisionomiă, şi, pentru no! locuitorit Europei continentale, aceeaşi originalitate caracteriseză pe amândouă. Mica, de-

osebire, ce se observă între dânsele,

provine numai din instituţiu-

nile politice şi religi6se ale nouei lumi.

CAP.
CARACTERISTICA

VI

PEDAGOGIEI

ANGLEZE

Vom încheia acest studii asupra pedagogiei anglese prin expunerea trăsurilor s6le caracteristice, spre a putea avea nisce puncte
de comparaţiune cu ideile, principiile, sistemele şi tendinţele
ce mai

x
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avem să studiâm. Spre a putea face reflessiuni utile, spre a ne lu-

mina judecata şi întinde orisontul nostru, nu este nimic mai propriii, ca comparaţiunile. Numai comparând faptele, putem ajunge
la ideile generale ce le domin, şi descoperi înaltele lecţiuni ce ele
cuprind.
Pedagogia angiesă cupriude trăsurile caracteristice următore :

1. Educaţiunea anglesă este dominată de familiă La niclun alt
popor, nu găsim o vi6ţă domestică, atât de desvoltată, atât de iu-

timă şi atât de fericită,
2. Copiii sunt puşi sub o disciplină tot d'o dată severă şi binevoitore. Acela care comite o erdre gravă, care minte,

care înjură,

care fură, este pedepsit cu vârga; însă pe de altă parte, el este
crescat într'o libertate absolută şi tractat cu consideraţiune, cari
nouă ni s'ar părea excesive. De aci, reese probabil, precocitatea, sa
pentra afacerile practice ale vieţei.
3. Instrucţiunea repausă pe Manual şi pe activitatea propriă
a elevului. Învăţătoral are aci un rol cu totul secondar : el nu face
decât a recita şi a repeta aceea ce este scris în manual. Acest.

sistem, care se adres6ză înainte de tote la voinţa elevului şi care
face dintr'6nsul artistul principal al culturei sâle, desvoltă forţele

native, confienţa în sine însuşi, spiritul de cercetare şi de indipendenţă, şi produce acele naturi forţi, energice şi perseverante, diu-

tre cari vedem atâtea essemple în rasa anglesă, şi pe câri, scola
germană, cu totă superieritatea sa în multe privinţi, nu sciă să le
formeze.
4. Organisaţiunea interidră a sc6lei a conservat trăsurele essenţiale ale sist-mului Bell-Lancaster. Diversele clase scă grupuri
continuă a fi întrunite în aceaş sală. Progresul constă în tnlocuirea monitorilor cu sub-iavăţători, şi în adăogirea de camere pentru repetiţiune la sala comună.
5. Educaţiunea fisică este obiectul unor îngrijiri particulare;
însă aceste îngrijiri sunt, înainte de t6te, de o natură hygienică,

Localurile de sc6ie sunt construite, mai cu s6mă în Statele-Unite

cu o perfecţiune extraordinară. Curăţenia salelor şi a aerului, comoditațea scaunelor şi a pupitrelor, mişcârile şi esserciţiile, tind
asemenea la acelaş scop. Totatiţatea acestor îngrijiri fisice, întinse
încă şi asupra huinelor, asupra aşternutului şi asupra nutrimentului, este fâră îndoslă superidră gimnasticei monotone a Germanilor.

6. Sc6ia anglesă, ca şi familia, este eminamente religi6să. Spre
a-i conserva acest caracter chreştin şi confesional, poporul angles
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a depărtat dela dânsul, pînă acum: cel puţin, sistemul ce prevaldză în
țările continentale, şi care constă, în a pune sc6laîn mânile Statului,

În Statele-Unite, elementul naţional democratic a obţinut,

în ade-

văr, o instrucţiune publică; însă el a lăsat; de o parte elementul religios, care conservă drepturile sle şi indipendinţa sa în se6la de
Duminecă. 'Tot de o dată lectura cotidiană a Bibliel, fâră explicajiuni se înţelege, în scâla publică, şi recitaţiunea predicei duminicale, sunt acte cari denot caracterul seii chreştin.

-B. — PEDAGOGIA GERMANĂ

CAP

VII.

DEŞTEPTAREA CUGETÂREI PEDAGOGICE
Ajungând la Germania, intrâm

pe pămâutul clasic al pedagogiei.

Pestalozzi , este piedestalul pedagogiei timpurilor actuale, însă
în particular, al pedagogiei germane.

Resbelele luf Napoleon I*, făcând să se simţiă în Germania, atât debilitatea sa, cât şi incoherenţa instituţiunitor sâle politice,
deşteptară într'6nsa sentimentul naţional şi necesitatea unei rege-

neraţiuni. Discursul câtre națiunea germană al bă Fuchte, di-

rigiâ acestă mişcare, câtre căutarea unei educaţiuni naţionale. După acest filosof, Pestalozzi era omul desemnat, de Providenţă, spre
i opera regenerațiunea dorită. Pestalozzi nu putea să viă mai la
„ timp pentru națiunea germană. Oameni de Statşi pedagogi însemnaţi aiergară la Yverdou spre a studia noua methâdă, şi consilierii de educaţiune cei mai influinţi din Prusia, We'ss şi de Ti,
ca şi principahi directori al se6lelor normale Harn'sch şi Diester49, se declarară partisani ai ideilor marelui pedagog elveţian.
Cele alte State nu întârgiară de a urma essemplul Prusiei. Se fundară der sc6le norma'e, frecuentaţiunea se6lelor primare deveni o-

bligatoriă, şi vocaţiunea institutorelui fu considerabil ameliorată.

.
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CAP. VIII
SCOALELE

GERMANE

$ 1. — SCOALELE POPULARE
Spiritul de inovaţiune, îndată ce preînoi şi transformâ sc6la
primară din Germania făcu să-i urmeze, şi sc6lele superidre.
Aceste se infiinţară în tâte pârţile sub numele de Biirgenschulen.
In Elveţia, ele se numesc sr6le secundare. Aceste scâle, cari nu
sunt gratuite, sant în genere frecuentate de copiii clasrlor de medi-

loc ,.cari plătesc între trei şi dece tranci pe lună. Învățătura din
sc6:ele secundare este naturalmente mai superidră decât; acea din
se6lele primare ; însă sc6lele d'ântâiii aii inconvenientul, de a des-

părţi copiii unei şi aceiaşi localitâţi în două categorii : în privilegiaţă şi în neprivilegiaţi. In interesul general, ar fi însă mai bine,
să se adaoge noui clase la sc6lele primare, decât a funda, alături
cu dânsele , se6le secondare numai pentru clasele avute. Viâţa: poporului ar câstiga cu acesta în forţă şi în armoniă. Praternitatea

tutulor claselor sociale pe bâncile scâlei este ub stimulent moral şi
un element de progres,
E
|
|
Alături cu sc6lele secondare, şi preste sc6lele primare, s'aii fundat în oraşe scâlele de Duminecă pentru lucrători şi ucenici, şi
srâlele suplimentare, Fortbildungsschulen, destinate pentru o
vocaţiune particulară, ca comerciul, meseriele, industria, agricultura, formarea Institutârelor, etc.

$ 2. —

IESLELE. — ȘALELE DE ASTL. — FROEBEL SI
GRADINELE DE COPII

Bducaţiunea

populară a mai primit

şi alte desvoltâri încă. Nu

voiii gice, decât un cuvânt despre zesle —

crăches —, cari sunt de

origină franceză. Cea d'ântâiii fu fundată la Paris, în anul 1844,
de Mavbeau. In anul 1855, Francia număra deja preste 400. Germania,

unde

vi6ţa de familiă este mai, desvoltată, se ocupâ fârte

puţin de acest mod

de educaţiune; cu tâte acestea se găsesc a-
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semenea institute încă din anul 1849, în Viena, Dresda, Lipsca
Hamburg, Berlin, etc.

Salele de asy! presint un interes pedagogic mult mai mare. Primele încercâri, făcute după un plan raţionat, fură acelea ale prinţesei
Poul'na

de Lippe —

Detmold, din anul 1802; era însă reser-

vat lui P'roebel, secondat de Dâmna barona de Mahrenholz, de a
da sc6lelor micilor copilaş o direrţiune salutariă.
Froebel , care se născu la anul 1782 şi muri în 1852, fusese
discipul al iui Pestalozzi EI credea, că, până când familia nu va
înţelege înalta destinaţiune a omenirii, şi până când mama nu va
întrebuința t6te forţele sele, spre a-şi desvo.ta copilul după legile
naturei, reformele scolare, or-care ar fi ele, nu-şi vor ajunge scopul. Plecând dela acest principii, şi spre a putea indica familiei,
mamei, societăţii în fine, mediile cele ma! proprii de a putea intra
pe câile naturei, s'a pus cu t6tă seriositatea a studia natura micului copilaş şi legile desvoltârii sele. Două lucruri i s'aii părut essenţiale în viţa copilaşului : o mare necesitate de activitate şi o
mare cariositate, care-l atrage câtre tot ce lovesce simţurile s6le.
Activitatea copilaşului, nu este la început, decât consecinţa necesitâţii de mişcare. Froebel dă diferite consilii, spre a-l învăţa să
se servâscă de membrele sâle, El trece apoi la joc, care este vicţa
exteridră şi tot d'o dată fericirea copilului. Froebel a observat
că copilul nu iubesce jurăriele complicate ; el " ofera prin urmare
jucării simple, din cari să pâtă face acea ce-i trece prin cap. 1 dâ
dâr

bile,

cilindre, cuburi, scândurele, ete. Copilul petrece bucuros

cu asemenea obiecte, câci el p6te construi acea-ce-i dicteză imaginațiunea şi dărăma dupe plac opera sa. La acestă primă seriă de

esserciţiuri, Froebel. adaogă o a doua,
terialuri

supra rârora
seă

la care iea în ajutor ma-

nedeterminate, ca hărtiă, carton, pământ galben, ete, a-

copilul, ca şi asupra celor dâ'ntâiii, essercită geniul

creator : el face găurele cu acul, tae, îndoesce împletesce, face

biie, vase, etc. Ambele aceste esserciţiuri încep cu punctul, forma
fundamentalăde tot ce essistă,
Oferind mamelor pentru copii lor lucruri în loc de cârţi, Froebel
crede a fi pus viţa şi faptele, în locul vorbelor şi abstracţiunilor.
Incuronarea operei lui Froebel însă, sunt grăd:nele de copi, u-

nite. cu sala de scâlă, cari pun la disposiţiunea educatorului o lume

întregă de obiecte şi de esserciţii interesante. Copilul face aci cunoscinţă cu natura, cu plantele, cu culorile, cu insectele, etc. Scopul principal al grădinelor, mai cu s6mă în oraşe, este de a iden-
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tifica pe copil cu natura. „Acea ce Dumnezeii a unit, omul nu trebue să desparţă.“

$ 3. —

ORFELINATELE. — CASELE PENTRU COPII
VICIOŞĂ, ORBI SURDO-MUȚĂ, F1C.

Se6la primară, s6i mat:bine, sc6la populară, nu se adresâză în
genere, decât copiilor, cari se bucur de bine-facerile familiei şi de
plenitudinea simţurilor lor. Pentru

orfelini, pentru copii vicioşi,

surdo-muţi, idioţi, orbi, ect, a trebuit să se înfiinţeze instituţiuni
particulare. Pedagogia germană s'a ocupat cu succes de aceste diferite clase de copii.
Orfelinatele şi stabilimentele pentru copii vicioşi aii fost obiec=
tul unor studii perseverante. Principalul promotor al acestor institute a fost Emanuel Feilenberg din Berna, fundatorul stabilimentelor celebre din Hofwyl. Pellenberg, care s'a născut în 1771
şi a murit în 1814, realisând o idei alui Pestalozzi, a introdus
în orfelinate lucrul de mână, şi în particular grădinăria şi agricultura, ca megii principale de educaţiune. Devisa sa pedagogică
era : râgă-te şi lucreză. Rellenberg urmări acelaş scop, atât în
scâla sa de agricultură pentru clasele de megiloc, cât şi în
stabilimentul seii pentru jună mobili, pe cari voia să-i deprindă
asemenea la simplitate, activitate şi lucru.
Astăgi să găsesc în Elveţia şi în Germania două feluri de orfelioate şi case pentru copii vicioşi şi jun! criminali. Unele, cuprin96nd un mare numtr de copii, divid pe elevil lor în familii sâii grupe,
decâte dece sâii doui-spredece elevi, având fiă-care în capul seii un
învățător, sâii o învăţătâră pentru stabilimentele de îete, cari tră-

esc şi lucrez împreună cu dâuşii sub direcţiunea şefului principal. Cele alte stabilimente compuse de vre o două-deci de copii,
formeză

o singură

familiă sub direcţiunea tatălui de familiă, —

Hausvater — şi a mamei de familiă — Vausmutter —. Afară de
acestea se mai găsesc şi stabilimente alipite la câte o fabri.ă, care

ocup pe copii în tot timpul gilei. Vechiul system, care constă în a
întruni un

mare număr de copii într'un singur local, şi a nu-i o-

cupa între recreaţiuni, de cât cu instrucţiunea, este aprope cu desăvărşire abandonat. El este cunoscut sub numele de system de
casarmă,

ȘȘ

,

“Orbit şi surdo-muţii ai fost şi ei obiectul unor îngrijiri particu-
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lare din partea filanthropilor. Valentin Haiiy, cel d'ântfiti, fundâ la
Viena, în anul 1784, un stabilimeat, pentru orbi. De atunci, aceste
stabilimente s'aii întins preste t6tă (Germania, încât ea numeră
astăzi preste 25. Elveţia posedă trei. Orbil, fiindîn posesiunea limbei ca şi cei alţi 6meni, ei pot dobândi o desvoltare destul de însemnată. Mulţi orbi devin musicanţi excelinţi, şi reuşesc forte bine

îu fabricaţiunea unui mare număr de obiecte. EI învăţ a ceti cu
caractere în reliov, a scri, a calcula, etc. Numărul operilor destinate
orbilor se măresce din an în an. Într6ga bibliă a fost publicată
pentru acestă clasă de nenorociţă In t6testabilimentele, surdo-muţii
învăţ a vorbi. Surdo-mutul, în genere, nu sciă să rorbâscă, pentru
că n'aude; însă, de 6re-ce el p6te produce sunete, se pâte deprinde

destul de iute spre a exprima vorbe, fărându-l să observe, prin tact
şi prin vedere, miscârile peptului, ale gâtului, ale capului, ale buzelor, ale limbei şi ale respiraţiunei, prin cari se obţine cutare su-

neţ, sâii cutare articulaţiune. Resultatele obținute pînă acum sunt
destul de. mulţumitâre ; trebue însă, când

vorbesce cineva cu un

surdo-mut , să articuleze vorbele curat şi rar, spre a putea acesta
observa miscârile organelor vorbirii. O dată în posesiunea limbei,

instrucţiunea surdo-mutului nu diferă în nimic de acea a celor

alţi copii.
În fine pedagogia ar mat avea să se ocupe de idioţi, de juni alienaţă şi de copii boluăvicioşi. Pentru cele două din urmă clase de
nenorociţi, se încep a se deschide spitale, în cari educaţiunea merge de mână cu îngrijirile fisice.

$ 4. —

SCOLELE DE SCIINTIA

Am vădut cum aii eşit gimnasiul şi universitatea din mișcarea
renasterii şi a reformaţiunei. De atunci, civilisaţiunea a mers înainte. Limbele, literatura, istoria modernă , înaltele mathematici,
sciinţele fisice şi naturale, aii venit să-şi iea loc alături cu studiiie
clasice şi theologice. Vechile cadre se găsiră pe dată pr6 strâmte;
ier imposibilitatea gymnasiului şi a universitâţii de a concentra în
ir'ânsele tote obiectele de studiii ce reclamaii a intra în scâlă, şi
t6te nouiie carieri ce se deschidea activitâţii junimei studise, a
făcut să se nască scOlele reale şi scolele politehnice, paralele cu
"gymnasiile şi cu universitâţile. Fondul studiilor în selele reale este
constituit de mathematici, de sciinţele naturale şi de limbele mo>
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derne ; se propune însă într'ânsele şi religiunea, istoria, geografia,
desemnul, etc. Sc6la politehnică, care este o urmarea scâlelor: reale, întrunesce mai multe facultâţi, dintre cari fiă-care ar putea

forma un stabiliment; special. Aceea din Ziirich cuprinde şese divisiună : sc6lele de arhitectură , de geniii, «de mecanică şi de artele
tehnice, de chimiă aplicată Ia artele technice, de silvicultură, de

filosofiă şi iconomiă politică ; afară de acestea se mai fac şi diferite
cursuri asupra pedagogiei, asupra agriculturei, etc., etc. Se găsesc
se6le politehnice'la Munih, la Hanovra, la Carlsruhe, la Stuttgart,
la Nitremberg, la Augsburg, la Darmstad, la Berlin, la Viena, etc.

Alte stabilimente şi mai speciale, însă de o mai puţină însemnătate
sciințifică, sunt scâlele comerciale, industriale, forestiere, agricole,
tehnice, ete.

$ 5. — PLANURILE STUDIILOR ŞI NECESITATEA REFORMEI LOR
Prusia este primul Stat al Germaniei, carea prescris înrăţământalui limite, în armoniă cu capacitâţile intelectuale ale copiilor şi
cu necesitâţile poporului, şi care i-a imprimat un mers mai regulat şi mai bine măsurat. Astăzi, programa scâlelor s6le normale
cuprinde : Religiunea, arta de a ţine scâlă, istoria şi geografia patriei,

limba maternă,

calculul,

scrierea,

desemnul şi

Cântul. Nivelul cunoscinţelor reclamate dela elevii ce se prepar a
intra în sc6le normale, a fost asemenea simplificat şi fixat. Programa se6lelor primarii este aprope identică cu aceea a sedlelor
normale, însă în proporţiuni reduse : Religiunea; limba maternă,

calculul, cunoscinţa patriei, scrierea, desemnul şi cântul. Scopul
sc6lei primare a fost determinat după cum urmâză : A prepara
pe copil pentru vitța practică în biserică, în familiă, în vocaiunea sa particulară, în comună şi în Stat. — Mişcarea făcută de Prusia continuă a se propaga în t6tă Germania, ca şi în
Elveţia. Se Iucreză în tâte părţile la planuri de studii, cari să fixeze datoria sc6lei şi cari să reducă obiectele de studiii la strictul
necesariii, dându-le tot d'odată o direcţiune mai practică.
Şi învățământul sciinţific este supus la lucrâri de reformă ; însă
nu S'a găsit, pînă în presinte, mediul de a resolva fâră sguduire,

dificultâţile ce se presint. In multe oraşe, scâla reală şi gymnasiul
sant institute cu totul destinse ; într'altele însă, ele sunt contopite

la un loc, astfel, încât toţi scolarii, fâră deosebire, sunt datori a
14
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Dificultatea semnalată se complică încă şi mai mult printr'o
bine decestiune de principiti. Germanii sunt divisaţi în două pârți
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n'ar trebui
ei cele mai înalte, acea ce nu pâte fi în interesul societâţei;

prin urmare să se neglige studiile istorice şi literari în sc6lele

tare,
reale şi politehuice. Pe de altă parte, vedem că studiile humani

când nu sunt regulate şi vivificate prin spiritul christianismului,
nu pot feri societatea de aberaţiuni condamnabile şi periculOse, —
Acâstă stare de lucruri se simte mult în Germania şi produce, în
învățământul ei superior, nemulțumiri forte mari. Din tote gărţile
se ridic plângeri şi se cer reforme. — Și sub raportul moral,
institutele de sciinţă nu produc mai puţine nemulțumiri. Visţa
studenţilor germani este de obiceiii forte scandalosă ; se pâte der
susține, că resultatele educative ale acestor scole sunt; forte problematice.
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CAP. IX
INVEŢĂTURA

IN SCOALELE

POPULARE

Miscarea: pedagogică, provocată de Pestalozzi, nu s'a mărginit
numai

la o activitate scolară exteridră, ci a pătruns pină în fun-

dul educaţiunei şi instrucţiunei. Germania a reformat studiul tutor
ramurilor instrucţiunei, supuindu-l la principiul desvoltârii progresive, şi apropriându-l la diversele etâţi şi capacitâţi ale copilului. Cârţile scolare germane sunt tâte astăzi basate pe facultâţile,
etatea şi viitorul copilului.
Instrucţiunea populară, ca şi instrucţiunea superi6ră, trebue să
cuprindă cele trei obiecte cu cari se nutresce fiinţa n6stră intelectuală : Dumnezeă,, natura, şi omul, adică religiunea, noţiuni de

istoria naturală, şi istoria. Sc6la trebue să formeze 6meni religioşi
şi să-i prepare pentru vida civilă şi pentru esserciţiul diverselor
lor vocaţiuni. Obiectele de studii, indispensabile spre a obţine acest resultat, sunt după Graefe cele următâre : Imveţătura întuitivă, religiunea, studiul cantităților, istoria naturală, geografia, istoria, instrucțiunea civică, cântul, scrierea şi desemnul.
1. Studiul intuitiv. — Mulţi copii venind la sc6lă, aduc cu
sine o cantitate 6re-care, mai mare s6ii mai mică, de noţiuni, do-

băndite în casa părintâscă. fi cunosc o mulţime de obiecte, ai noțiuni de Dumnezeii şi de semenii lor, sciii să numâscă, în parte cel
puţin, aceea ce ai vădut, şi pot să se exprime binişior. Şi mâna
lor este 6re-cum essercitată : ei sciii să taiă un condeiii, creion şi
să tragă linii, să scriă litere, ete. Acest fond de noţiuni şi de talente, ce copiii aduc la se6ilă, este basa tutulor cunoscinţelor nâstre.
Sunt mulţi însă, cari, printr”o negligenţă culpabilă a părinţilor lor,

nu pot aduce în sc6lă aceste prime fonduri ale cunoscințelor n6stre
„ imdispensabile spre a se putea începe cu succes învăţătura propriii
disă. Acestă circumstanţă a dat nascere studiului intuitiv, destinat;
a constitui sâii a întinde aceste fonduri, şi din care Germanii, dela

Pestalozzi încâce, aii făcut; o parte integrantă a învăţăturei elementare. — Grassmann, Harnisch, Spiess, Wuxst, Denzel, Diesterweg,
Curtmann, Herder, etc, s'aii ocupat cu tâtă seriositatea de acest
subiect important. Planul admis pentru coordinarea esserciţiilor
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intuitive, este cel următor : [. Cenoscinţa şi numirea obiectelor şi fiinţelor ; II. Calitățile obiectelor şi fiinţelor ; III. Acțiunile obiectelor şi fiinţelor; IV Descripţiunea obiectelor şi fianţelor. — Se pote imputa acestui sistem de a fi pre întins, şi dea

face intuiţiunea, în multe pârţă, imposibilă. — La acâsta însă se
pâte respunde, că nimic nu este mai instructiv ea studiul lucrurilor,

că îu multe casuri putem apela la memoria copiilor, şi că, când nu
putem pune îusuşi obiectul în faţa copiilor, ne putem servi de figuri, spre essemplu de tablourile lui We. Afară de acesta, acest sistem ne
stitue chiar o
tivul, trecând
composiţiunea.

procură o basă forte
învățătură complectă
apoi la adiectiv, în
— Alt sistem este

; el cousolidă la studiul limbei
a limbei, începând cu substanurmă la verb şi terminând cu
acela, care cerceteză lucrurile,

după ordina, în care ele se pun la disposiţiunea învățătorului; ast-

fel, — sala scâlei, — mobiliarul, — materialul, — diverse obiec-

te, — plante, — fructe, — animale, —— minerale, — corpul 0mului; apoi, obiecte pe cari copilul le vede în tâte dilele, der cari
norii,
nu se pot transporta în scâlă ; ca calea, gârla, satul, d6lul,
asucces
cu
urma
putea
a
spre
însă;
s6rele, luna etc. Învățătorul
moduasupra
essercitat
bine
forte
fiă
să
trebue
liber,
cest sistem

]ii de a tracta fiă-care obiect. La studiul intuitiv în genere, să
ţinem tot dauna minte că scopul seii nu este de a însuşi copiilor
numai. nisce noţiuni asupra unui număr Gre-care de lucruri; ci, şi

acesta este principalul, de a-i deslega limba, de a-i desvolta facultâţile intelectuale : atenţiunea, spiritul de observaţiune, memoria,

raţiunea, reflessiunea, şi de'a-l înobila ânima,, prin digresiuni ce
permit diversele obiecte.

2. Lectura. — Methoda practică, adică aceea care descompune
cuvintele în elementele lor fonetice, şi dă fii-cârei litere sunetul ce

ea represintă în realitate, este de mult timp adoptată în Germania.
Graser a perfecţionat; acestă methodă unindu-o cu scrierea. Se arăt copilului caracterele scrierii corente, i se spun numele lor, ie
acesta, se deprinde a le imita pe placă. Se începe prin literile şi
vorbele cele mai facile şi se înaintâză gradat, pînă ce copilul a a-

juns să învingă tâte dificultâţile scrierii şi lecturei. Atunci se pun
sub ochii sei şi caracterele imprimate. — Seltzmann a combinat
acestă methodă, cu methoda Jacotot. Copilul este pus de o dată la
scrierea şi cetirea unui paragraf întreg. — Vogel din Lipsca â
întrecut pe toți, prin metboda următâre : prima, carte a copilului
cuprinde figuri, şi ântâiii o pătăriă

Învățătorul numesce obiectul,
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o desemn6ză apoi binişior pe tabloul negru, face descrierea acestei
pălării, şi la urmă invită pe copii să u desemneze şi el pe plâci.
Acâstă operaţiune terminată, învățătorul scrie pe tabloii vorba păidriă, atrage atenţiunea elevilor asupra tutulor caracterolor întrebuinţate, arâtă cum se pronunţă ele isolat şi colectiv, şi-i pune
să scriă şi ei aceeaşi vorbă, ântâiii cu degetul în aer, apoi cu creionul pe plâci. Când s'a învăţat destul de bine prima vorbă, se tre-

ce la a doua şi aşia mai în colo. În modul acesta, Vogel îptrunesce în cartea sa de cetire, esserciţii intelectuale, esserciţii de
limbagiii, de lectură, de scriere şi de desemna.
În privinţa lecturei corente, (fraefe dâ regulele următâre : 1.
Explicaţiunea vorbelor; 2. destingerea cugetârilor principale şi a
celor secondare; 3. ordinea cugetârilor; 4. aprecierea cugetârilor; şi 5. planul bucâţei cetite. — Liiben voesce ca copilul să facă
cunoscinţă în cartea de lectură cu marii scriitori germani.
3. Limba maternă. — Mai mulţi pedagogi destinşi, precum
DD. Morf şi Wackernagel, partisan! ai methodei Jacotot, l€gă
studiul limbei de cartea de cetire. Acâsta din urmă

se consideră,

ca procurând elevului cu îndestulare materialul limbei, adică vorbele şi îrasele. Acest material trebue să deviă mai ânt6ii propietatea copilului prin explicaţiuni şi esserciţii de memorisaţiune. Pen-

tru orthografiă, acesta trebue să copieze scii să scriă pe din afară

diferite bucâţi. În fine, composiţiunea se înv6ţă schimbând rolul

pers6nelor dintro bucată, schimbând timpurile, făcând câte o mică

composiţiune asupra fiă-cârei pers6ne şi asapra fiă-cârui obiect

cuprinse într'6nsa şi chiar tractând libex diferite subiecte date. —
Hieche , Wuckernagel, Liiben-Nache, Gude-Gitterman, Oltrogge, ati compus, cu cea mai mare îngrijire, cârți de lectură,
cari să p6tă servi cu succes şi la, studiul limbei. — Alţi pedagogi
ir, ca Diesterweg, Heyne, Wurst, Krause, Becker, Keller,
Otto, Bormann, voind ca limba să se înveţe în ore speciale, ai

îmbogăţit limba germană cu gramaticele cele mai excelinte. Gramaticele germane cuprind de ordinar două pârţi : lezicologia şi
frosologia. Lewicologia studieză rădăcinele, derivaţiunile, vor-bele compuse, fiexiunile şi clasâză diversele specii de vorbă. J'rasologia studieză proposiţiunea şi rasele. — ellner represintă o
partidă care nu primesce gramatica în primii ani ai scolei, dâr o

admite în cei următori.
4. Calculul şi Geometria. — Nici un alt studii n'a fost supus cu atâta succes la principiile lui Pestalozzi. Se începe ântâiii
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cu obiecte reale, precum puncte, linii, degete, nuci, petre, etc. În
primul grad se essercit copiii a cun6sce numerile dela 1 pînă la
10, s6i dela 1 pînă la 20;

într'al douilea,

la 100; într'al treilea, numerile dela
etc.; întral patrulea, tâte numerile
grad, se dâ mai ântâiii, prin intuiţiune
deiă clară şi precisă a numerilor ce se
esserciţiuri, atât prin grai cât şi prin

numerile

dela 1 pînă

1 pînă la 1000, scii 10,000,
fâră deosebire. În fiă-care
şi diverse esserciţiuri, o iînvăţ; apoi ise fac diverse
seris,

asupra

celor patru

operaţiuni fundamentale. Se trece în urmă la numerile complexe,
şi la sistemele de măsuri şi greufâţi, la fracțiuni, la regulele de
trei şi de interes, la regulele de asociaţiune, de escompt, de aliagiii, ete. ; tot d'auna însă, theoria să mârgă

în unire cu practica,

câci aceste două pârți sunt intim legate între dânselt.
Geometria se mărginesce, în sc6la primară, la cunâscerea linii-

lor, a unghiurilor, a triunghiurilor, a patrulaterelor, a cercului, a
principalelor solide, şi, în theoriă, la cunoscinţa theoremelor celor
mai indispensabile pentru mesurarea suprafeţelor şi solidelor. Demonstraţiunile se fac întrun mod intuitiv. Pestalozzi începea intuiţiunea prin studiul liniilor şi al formelor geometrice ale obiectelor; însă pedagogii moderni naii perseverat pe acestă cale. Desemnul figurelor geometrice a fost din capul locului adiogatla studiul geometriei,
|
5. Scrierea. — Sc6la lui Pestalozzi începe cu scrierea liţerilor
cari presint mai puţine dificultâţi. Astfel vin ântfiii literile scurte,
apoi acelea ce trec preste linia de sus, altreilea acelea ce trec preste linia de jos, şi în fine,eacelea ce trec şi preste linia de sus şi
preste cea de jos. — Methoda americană, si methoda carstairiană, după numele inventatorului seii, Carstair, începe cu scrie-

rea curintă, fâră a o supune la nici o ordine şi la nici o descompunere. Copilul trebue să înveţe a scri cât „sar putea mai curând
scrierea obicinuită,
6. Desemnul. — Dela Pestalozzi încâce, desemnul a fost întrodus în sc6lă ca mediii de a essercita ochiul şi mâna, şi de a desvolta spiritul de observaţiune şi sentimentul formelor. Desemnul
txebue să mârgă gradat. Se începe cu linii drepte şi cu figuri compuse din linii drepte; se trece apoi la linii curbe şi la obiecte compuse diu linii drepte şi curbe; în urmă vin, cu theoria umbrelor,
diferite feluri de desemn : desemnul tehnic şi ornamentele, florile
şi animalele, capul şi omul, peisagiul şi perspectiva. — În unile
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sc6le secondare s'a întrodus şi pictura, cu uleiii, cu creine culorate, cu diferite speţe de culori în fine.
7. Cântul. — Naegeli, discipolul lui Pestalozzi,

este creatorul

noului cânt popular. EI divide studiul musical în trei pârţi: zefmul, s6ii valrea notelor ; melodia. stii seria sunetelor în gamă;
dumamica, s6ă forţa tonurilor, cu elementele ei primitive. Cânturi
bine gradate însoțesc aeâstă theoriâ. — Alţi pedagogi voesc ca
cântul să pre:6dă theoria, precum limba precede gramatica. Se essercită ântâiii vocea prin gamă şi prin cânturi cu o voce, şi mai târdili se învăţ notele şi cânturile cu două, trei sâii patru voci. Theoria urmeză cânturile, spre a face să se înţel6gă semnele musicei.
Musica cifrată a pasionat cât-va timp pe Germani; astăzi însă,
ea este în ttte pârţile abandonată şi condamnată.

8. Religiunea. — Vechia methodă a învăţăturei religi6se, care
consta în a memorisa catehismul şi biblia, este astăzi'cu totul a- bandonată. Dela Pestalozzi înc6ce, pedagogii s'aii aplicat de a funda
învățătura religi6să pe ânimă şi inteligințţă. Dupe Pestalozzi, Dumnezeii se face cunoscut copiilor, prin solicitudinea şi am6rea părinților lor şi prin minunite naturei,

Dela acestă basă intuitivă, tre-

bue der să plecâm, spre a ridica pînă la Dumnezeii cugetarea şi ânima copilului. Istoria sacră dela creaţiune şi pînă ia înălţarea
Mântuitorului, vine apoi spre a desrolta primele sentimentereligi6se ;
i6r studiul eatehismului încoron6ză edificiul. — Să nu uitâm însă,
că lucrul cel mai important în predarea religiunei, nu este methoda, ci spiritul studiului. Religiunea este un foc sacru, care nu tre-

bue să se stingă în ânima învățătorului; câci când acest foc n'ar
anima explicaţiunile lui şi n'ar sanctifica vorbele şi sentimentele
sâle, voirţa şi conduita sa, învățătura religi6să ar fi o literă mârtă, care var produce fructele ce suntem în drept a aştepta de la
dânsa,
Obiectele de studiii, asupra cârora ne am aruncat pînă aci ochii,
pot fi considerate ca făcând parte din domeniul general al scâlei
primare. Alte obiecte, ca geografia,

istoria, instrucţiunea

civică,

studiul națurei, limba francesă şi cea anglesă, lucrul de mână şi
gynnastica, se predaii în clasele superi6re ale sc6lei primare, s6ii
în sedlele secundare şi suplimentarii.
i. Geografia. — Se începe prin deseripțiunea localitâţii unde
ze zăsesce sc6la, şi prin ţinuturile de prin prejur, desemnând pre
talloul negru casele , stradele, câile, satele, delurile, etc., spre a

iniia astfel pe copii la înţelegerea hartelor, Se trece apoi la geo-
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grafia patriei, luând în ajutor

o hartă.

Pină aci, ptocedura este

sinthetică, Mergând îusă mai departe se urmeză o eale eontrariil :
se consideră ântâi pământul în totalitatea sa, şi numai mai la
urmă se essamiu6ză amenuntele, adică mârile, continentele, in-

sulele, etc. De ordinar, acestă parte generală, trebue să fiă precedată de geografia mathematică. Geografia se adrestză nu numai
memoriei, ci şi imaginațiunii, judecăţei, raţiunii, etc. Desemnarea
„ hartelor de elevi se practică într'un mare număr de ste.
2. Istoria. —

S'a încercat; de a tracta istoria, întocmai

ca

geografia : de a începe priu faptele remarcabile ale lcalitâţii, ale
cantonului, şi de a trece apoi ia acelea ale provinciei; ale patriei,
ale umanităţii în fine. Biedermann a lucrat acest sistem. Dermstedt şi Jacob ai aplicat acelaş principii, nu însă șpacialui, ci

timpului. Ei încep prin istoria contimpurană şi se întorc înapoi
pină în seculele cele mai depărtate. Aceste meth6de însă, n'aă pină

acum mulţi partidani. — De ordinar istoria se încept pria mici
istoridre, simple şi facile, extrase din diverse epoce ale istoriei patriei, s6ă ale istoriei universale, urmând ordinea chronologică După
terminarea acestui curs, se reîncepe altul, nnde faptele se presint;
în legătura lor istorică. Se înţelege însă de sine, că istoria patriei
trebue să aibă precădere asupra, celei universale. Operile lui Dietmar pentru studiul istoriei, sunt forte apreciate.

|

„9. Instrucţiunea civică. — Graefe voesce ca acest studii să
înc6pă cu comuna : trebue ca copilul să cun6scă scopul, (rgauisarea, stabilimentele, administraţiunea şi numirea autoritâţilor, pre-

cum şi drepturile şi datoriele membrilor comunei, ete. [le aci se
trece la constituţiunea ţărei, la administraţiunea, la legile jrincipale. „Învățătorul, gice Graefe, care propune acest studii, trebue să
se ridice preste partidele politice ; dâcă el n'ar putea fact acesta,
este mai bine să nu se ocupe cu acest studii. «
4. Studiul naturei. — Natura este un domenii atât dle vast,
încât nu se pote studia în scâla primară, decât o mică parte din
tr'6nsul. Altă dată, se proceda dela general, la particular : Se începea prin a expune un sistem de clasificaţiune; dela clase se țobora la ordine, dela ordine, la genuri şi dela genuri la spgii.
Astăzi însă, când se recunâsce că intuițianea este basa fundamu-

tală a or cârei culturi intelectuale, se urmeză o cale cu totul câtrarie : se procede dela particular la general, dela specii la genui,
dela genuri la ordine, dela ordine la, clase. Liiben 4â următârile
regule în privinţa acesta : 1. Să se încâpă tot dauna cu corpurle
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naturale indigene, și numai mai pe urmă să viă la rând şi cele strei-

no; 2. Să se al6gă corpurile cele mai remarcabile şi să se arâte
raporturile lor cu omul; 3. Să se înc6pă cu plantele, fiind că suni
mi simple de cât animalele, şi fiind că organele lor sunt în mare
parte exteridre şi bine alese; 4. Principalele grupe din cele trei
regnuri trebue să cuprindă fiă-care, cel puţin câte un essemplar
bine studiat.—
Mai multe opere culorate servesc în Germania la studiul istoriei naturale. Sunt atlasuri pentru elevi şi tablouri pentru
se6le. Unii pedagogi vor să adaoge la istoria naturală şi Anthropologia. După Schmidt, nimic nu este mai folositor omului decât

a s6 cun6sce pe sine însu-şi. El propune de a începe acest studii,
prin organele exteridre, de a trece apoi la organele interidre şi la

funcțiunile lor, şi de a termina cu sufletul şi cu operaţiunile sâle. —
Să nu se uite, dice însă tot el, că studiul atentiv a unui singur obiect, valoreză mai mult, decât cunoscinţa a o miă obiecte, cari

n'ar fi cunoscute, decât superficial.

5. Limba franceză, şi cea angleză. — Limba, franceză este

introdusă în î6ţe sc6lele secondare de oraşe; cea anglesă însă, în
mult mai puţine. In unile scâle se urmeză după methoda Jacotot;;

în cele mai multe însă după methoda synthetică. Studiul se începe
prin mici rase; esserciţiile însă merg înainte gradat, pînă ce se
înţeleg bine tâte pârţile gramaticei, şi pînă ce se înlătura tote dificultâţile limbei. Regulele însoțesc esserciţiile. Cârţile de lectură
complectez învăţătura, puind pe copil în contact cu aceste limiii
vii, şi obicinuindu-l

cu diversele forme

ale stilului lor. In fine,

composiţiunile se adaug la esserciţiile de traducţiune, de lectură şi
de memorisaţiune şi încuronez studiul acestor iimbi.
6. Lucrul

de mână. — Lucrul de mână este propus în t6te

sedlele de fete şi constă generalmente din împletituri, cosături,
cărpituri şi diverse broderii.

7. Gimnastica. — Dela Pestalozzi înc6ce, toţi Pedagogii aii
înţeles -că desvoltarea physică a corpului era indispensabilă operei

educaţiunei. Gimnastica germană, perfecționată de Jahn şi de Clias,
are mai cn s6mă de scop desroltarea forţei museulare şi a agilitâţei

corporale. Barele, trapezul, scara, fringhia şi prăjina sunt iustrumențele ordinare ale acestei gimnastici. -

.
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CAP. X.
MODURILE

DE

OCUPAŢȚIUNE

Germanii aă condamnat modul mutual, ca pr€ mecanic. Acest fapt

a avut de consecinţă naturală divisiunea sc6lelor în clase puţin
numer6se, puse de ordinar sub direcțiunea unu singur învăţător.
Maximum 6ste fixat la 30 elevi, la 40, la 50 la 80, după State şi
după natura sce6lelor. In localitâţile cele mari, clasele nu cuprind
decât elevi din acelaş an scolar, şi prin urmare de aceaşi forță
aprâpe. In localitâţi mai mici se întrunescîn aceiaşi sală, câte două,
trei şi patru clase. Imposibilitatea, în care se găsesce învățătorul,
de a ocupa copii de diverse etâţă şi capacitâță, într'un mod convenâbil, fâră însă a usa de methoda mutuală, obligă pe localităţi,

cari mai decât o singură sc6lă şi un singur tnvățător, de a se a-

rangia cu învățătorul lor, spre a “ţine două seanţe pe di, una pentru
cei “mai mici cari învăţ a ceti şi a scrie, şi alta pentru elevii mai
înaintați. Pe dată însă ce copilul sciă
a ceti, a serie şi a calcula, învăţătorul pote ocupa diversele divisiuni prin esserciţiuri scripturistice,
ceea ce i dâ timpul necesariii de a propune lecţiunile scle succesiv
în tâte divisiunile.
In se6iele, cari posed mai multe clase şi ma) mulţi învăţători, se
preferă în genere, din causa disciplinei, sistemul claselor, sistemu-

lui cursurilor. Acesta din ufmă nu este admis, decât în clasele superi6re, şi aci, numai din causă că este forte difici! de a găsi învățători, cari să pâtă preda tâte obiectele de studiii prescrise în
programa respectivă, într'un mod satisfăcător. S'aii încercat de a
perfecționa sistemul claselor, făcând pe învăţător să mârgă din clasă
în clasă cu elevii sei, şi, ajuns în cea mai superiră, să se întârcă
irăşi la cea mai înferidră, spre a reîncepe o nouă evoluţiune, sâi

rotaţiune. Acest sistem însă a fost fârte puţin urmat — Germanii

nu sut partisani ai clasificaţiune! elevilor după cursuri, Elevii unei
clase remân, în interesul disciplinei, împreună, pentru t6te obiectele de studiii din programa respectivă,
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REFLESSIUNI DIVERSE

Am expus mai sus principalele resultate practice ale pedagogiei
germane. Aceste resultate însă sunt supuse la sisteme numerâse, la

tendinţe diverse, la scopuri diferite. Acestă parte theoretică a educaţiunei a luat în Germania desvoltâri considerabile. Mă voi:
încerca dâr de a resuma în acâstă revistă a principalilor pedagogi
tot ce acestă theoriă cuprinde mai essenţial şi mai caracteristic.

$ 2. — EMPIRICIĂ ŞI PRAGMATICIĂ
Pentru pedagogii din acestă primă clasă, sorgintea şi regula
pedagogiei este experienţa. Tendinţele lor altfel sunt forte diverse. In acâstă categoriă găsim pe Schwarz, Curtmann, Niemeyer,
Dinter,

Diesterwv2g,

Wichard

Lange,

Denael,

Zerrenner,

Schola, Graefe, Stephani, Sailer, Kellner, Overberg.
Schavarz, născut la 1766 şi mort la 1837, în operile sâle :
Lehrbuch der Eraiehung und des Uuterrichts, şi Eraichungslehre, caută legile educaţiunei în natura copilului ; „ca şi Pestalozzi, €l găsesce

o armonii

perfectă între legile naturei şi între ne-

cesitâţile educative ale omului. Punctul de plecare al desvoltârii,
este viâţa, care constitue
o forţă. Omul nu este alt ceva, decât acestă
forţă pe cale de desvoltare. Educaţiunea dirige acestă desvoltare, şi,
când a reuşit a restabili imagina lui Durmnezeii în om, scopul seii
este atins.
o
Curtmann a prelucrat sistemul lui Schwarz pe basa christianismului positiv. Opera sa, die Schule und das Leben, sti scola
şi vița, este na din cele mai bune producţiuni ale pedagogiei
germane,
Niemeyer, născut în anul 1754 şi mort în 1828, în opera sa

Grundsaetze der Erziehung und des Unterrichts, s6i basele

educaţiunei şi instrucţiunei, face cu succes un eclectism pedagogic.

-
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Pentru d&nsul, scopul educaţiunei este de a desvolta umanitatea în

on. El vede acâstă desvoltare în triumful bunelor principiă, asupra
instinctelor celor rele
,
|
Dinter, născut la anul 1760 şi mort în anul 1831, în opera
sa : Vorziiglishste Regeln der Katechetik, s6ii reguli excelinți
asupra catecheticei, a desvoltat; cu sucees principiile şi procedârile
catechisaţiunei, acestei forme de învăţământ, care, după dânsul, tre-

bue să facă urmare la studiul intuitiv al lui Pestalozzi. Iatuiţiunea, gice el, este propriă sc6lei elementare,

catechisaţiunea

îusi,

sc6lelor mai superidra.
Diesterweg, născut la anul 1790, s'a ocupat mult cu autonomia sc6lei, cu indipendinţa institutorului şi cu libertatea copilului.
Pentru Diester'reg, a instrui şi a desvolta, este a educa. Dâm aci
câte-va aforisme extrase din scrierile sâle pedagogice :

Nici învățătorul, nici obiectele de studiii nu formeză centrul sc6lei; acest centru îl formsză elevul, Învățătorul este circumferința;

el este, împreună cu cunoscinţele ce propune, instrumentul şi meiul.
A iustrui, este a excita; ier seiinţa instrucţiunei este sciința excitaţiunei.
Instrucţiunea trebue să se baseze pe experienţa copilului şi pe
” cunoscinele ce deja a dobândit

prin calea intuiţiunei;

ea trebue

să se aplice, spre a-i da înțelegerea acestor noţiuni şi facultatea de
a le exprima prin vorbe.
La, început trebue să se procdă

dela cunoscut

la necunoscut;

mai târdiii însă se va urma calea contrariă : se va, merge dela general la particular, dela regulă la essemplu.
Copilul trebue să se depringă de a se exprima cu facilitate asupra materiei ce a învăţat. Învățătorul

dâr să nu vorbâscă,

decâi,

cât este de trebuinţă, spre a excita şi desvolta. Blevul, itr nu învăţătorul, trebue să înveţe a vorbi. Cu cât elevul vorbesce şi lucrâză mai mult, cu atâta profită mai mult.
Un institat de băieţi să se ferâscă de două lucruri : 1. De a-epuisa forţele copilului prin pr€ multă învăţătură, şi 2. De a înăbuşi spontaneitatea şi libertatea lui printr'o supraveghiare pr6
aspră.
.
Spre a putea învățătorul deştepta şi excita activitatea elevilor
are necesitate de forţă în principiile s6le şi de energiă în disciplina sa, 'Trebue să fiă în deplină posesiune a subiectului sei, şi săşi propuiă lecţiunea liber şi fâră ajutorul vre unei cârţi.
Or-ce lecţiune trebue să essercite inteliginţa, spre a o desrolta
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din ce în ce mai mult. Noi nu măsurâm învăţătura după numărul
cunostinţelor dobândite, ci după esserciţiul ce ea a dat iateliginţei.
Sc6la nu este alt-ceva, decât o gimnastică a inteliginței.
Este forte excelent aceea ce dice Diesterweg, despre desvoltarea

inteliginţei şi a limbagiului ; însă pedagogia sa, resumată în aceste două puncte, este fârte necomplectă. Omul n'are numai o înteliginţă de desroltat; el are şi o ânimă de format şi o voinţă de disciplinaţ. Nu ne este prin urmare permis, de a concentra, cum face

dânsul, tâtă educaţiunea în instrucţiune. A face astiel, este a trece
preste necesitâţile cele mai intime şi cele mai persistente ale naturei nâstre, este a refusa ânimei nutrimentul
stent, şi voinţei sprijinul sei cel mai ferm.

seii cel mai consi-

Graefe, născut la anul 1798, în opera sa : Deutsche Volksschule, — sc6la populară germană, — combate cu forță cultura
formală şi abstractă, preconisată; de Diesterweg, de Lang şi de
t6tă stânga scâlei pestalozziane, Acestă cultură, gice el, desvoltă
inteliginţa în paguba ânimei şi a necesitâţilor vieţei practice, EI
_adaogă, că a cultiva pre om pentru sine însu-gi, este o absurditate
din cele mai mari; de Gre-ce omul nu trăesce numai pentru sine,
ci şi pentru societatea din care el este un membru.

„Acela, dice el,

care nu se aplică, decât a desvolta, prin esserciţiii, forţele copiln-.
lui, confundă mediul cu scopul; şi sc6]a, care face din acestă desvoltare, principala sa ocupaţiune, neglige o datoriă sacră, aceea de

a pune pe elevii sei îu stare de a-şi îndeplini o dată bine vocaţiunile lor.*
.
Stephani, născut la anul 1761 şi mort în anul 1850, s'a luptat mulţ pentru indeţendinţa scâlei. El a inventat methoda de lectură fonetică, a ameliorat; salele de sc6lă,

a făcut să se mărâscă

onorariile institutorilor, a organisat, sc6lele sciinţifice din Augsburg, ete.
Xellner, vechii director al unei sc6le normale din Prusia, catholic, autor al mai multor opere excelente asupra studiului limbei
germane, a publicat Aforisme pedagogice, cari -măiturisese un
christianism sincer şi tolerant, o mare experiență pentru sc6lă, şi
vederi înțelepte şi practice în instrucţiune şi educaţiune.
Sailer, născut în anul 1751 şi mort la anul 1832, a fost un
episcop bavarez, cu spirit tolerant,.care a câştigat supranumele de
Fenelon german. Sailer vede în sc6lă un stabiliment de educaţiune, Şi în institutor, un educâtor. „Multe sisteme de educaţiune s'aii

imaginat deja, dice el, însă puţine reuşesc.— După unele. nu se
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cultivă decât omul exterior : acestea formâză frumâsele maniere, o
pronunţiă-pură şi elegantă şi pici6re agile pentru danţ. — Altele se
adreseză numai inteliginţei : din aceste scâle se văd eşind nisce vorbitori îngânfaţi, nisce pretenţioşi neastâmpăraţi, nisce 6meni în
fine, tot d'auna neliniştiţi, cari nu încetez de a turbura pacea altora. — Un al treilea sistem desvoltă cu preferinţă voinţa:el produce 6meni buni şi pioşi, îusă mărginiţi. — Un al patrulea cultivă
pe omul interior şi exterior : acesta dâ, societâţii ânimi bune, capete Incide şi corpuri agile. — Un al cineilea sistem în fine, cultivă, dupe spiritul christianismului, pe omul interior în întregul
seii, şi pe omul exterior pe fundamentul omului interior: acest sis-

tem produce pe 6menii cei mai buni, cei mai înţelepţi şi cei mai
practici.* — Sailer afirmă, că omul virtuos nu pâte avea decât o
singură ţintă, aceea de a restabili în sine imagina lui Dumnezei.
0 adevărată educaţiune der, trebue neapărat să se baseze pe aces-

„tă lucrare a virtuţii. „Dâcă nu se ţine natura animală în frîă, adaogă el, omu! devine un selbaţic, un brut, o feră. Decă nu se pre-

pară pentru viţa socială şi civilă, 6 nu pâte eşi din starea barbară. Dâcă nu se pune activitatea şi voința sa sub imperiul consciinţei , viciurile civilisaţiunei sâi acelea ale brutalitâţii nu vor
lipsi de a-l subjuga.&
Sailer dice institutorilor : „Deveniţi mai buni, şi junimeava deveni şi ea mai bună. Bunul învăţător nu este pedant. Pedantismul
este tot ce pote îi mai urit; şi cu î6te acestea, el este atât de comun, încât învățătorul modest pare a fi un fenomen. — Cum trebue însă să fiă acesta din urmă ? — Dnpă credinţa mea, învăţătorul modest este liber de acel interes meschin, care-l face să închidă ochii asupra, defectelor copiilor nobili, şi bogaţi, şi să pedepsâscă , fâră milă, erorile elevilor săraci ; el este liber de acel spirit

învitor, care privesce cu dispreţ; obiceiurile vechi şi care se încântă
de tot ce este noii, numai pentru că este noii; el este liber de nebuuia ce voesce a funda morala fâră ajutorul pietâţii, precum şi
de aceea care voesce a îndopa junele inteliginţe cu cunoscinţe, pre
cari nu le vor întrebuința nici o dată ; el este liber de mania micelor suflete cari-şi imagin, că sc6la va putea face vre o dată biserica neutilă ; el este liber de setea petrecerilor, cari-l fac a lisa

pe elevii sei singuri şi a alerga după plăceri; el este liber de acea
maniă nedisciplinată, care se aprinde ca fosforul şi care lovesce ca
orbul; el este liber de acele deprinderi aspre şi barbare, cari fac
din

copii nisce

selbateci;

el este liber de acea lene şi moliciune,

a a "n aj
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cari fac din sc6lă un loc de urit şi un esserciţiii de r&utate ; el este
liber de acea umbre posomorită, care provâcă revolta între copii
şi-l silesce, în loc de a onora pe învățătorul lor, a-şi ride de dânsul; el este liber îu fine, de tot ce face pe institutor necapabil de
a-şi ţine bine sc6la sa. — De altă parte, el are destulă pacienţă
şi inteliginţă,, destul amor şi curagiă spre a educa, cum să cuvine
juna generaţiune ce i se încredinţeză. EI sciă să se facă copil cu
copiii, spre a putea face dintr'6nşii 6meni ; el sciă să pedepsâscă cu
seriositate, când descoperă miuciunea, hoţia şi răutate, şi să iubescă
cu sinceritate, când zelul şi disciplina nu reclam un stimulent mat
puternic, ca amorul ; el desroltă, prin naraţiuni şi cestiuni,
o cuge-

tare drâptă în elevii sei; el dirige pe cei buni cu privirea, pe cei
dificili cu reprimande şi pe cei râi cu pedepse ; el nu suferă nici o
necurăţeniă la elevii sei, der se temede a blesa amorul -propriii al
celor mai înaintați în etate ; el deştâptă emulaţiunea şi reprimă
mişcârile vanitâţii şi ale mândriei ; el sciă să, deosibâscă explosiunile

inocente

ale vivacitâţii, din defectele adevărate ale elevilor sei; el

sciă să deosibscă erdrea, din detectele caracterului lor ; el privesce scdla sa ca un mic Stat, în care parţialitatea nu trebuesă des-

curagieze pe cei slabi, şi să facă aroganţi pe cei talentuoşi ; el
înobil6ză anima spre a lumina inteliginţa, şi fortifică sentimentul

religios, spre a asigura animei curăţenia, şi capului claritatea; el
întreţine şi afară din sc6lă raporturi intime cu elevii sei, aceea ce
alimentă confienţa şi amorul din ambele pârţi ; el i înveţă a cu-

u6sce plantele

veninse, der înainte de tâte a distruge înti”6nşii

planta veninsă a amorului propriii şi a egoismului; el i deprinde
de a planta arbori fructiferi, însă mai întâiii de a deveni ei înşile

în comună plante nobile.*
Overberg, născut la anul 1754 şi mort în anul 1826, a fost un

pedagog catholic, care s'a ocupat, în Miinster din Westphalin, essenţialmente ca instrucţiunea religi6să. Methoda sa era fundată pe
istoriă şi pe vi6ţa practică. EI se servia de forma cătihetică, dr
întrebuința adesea şi pe cea socratică. El era adversar declarat al
memorisaţiunei neinţelese. „Memorisaţiunea catehismului, dicea el,
este un chin nefolositor pentru elevi, de 6re ce ei nu trag nici un
folos din aceea ce învăţ pe din afară, fâră a înţelege. Mai mult
încă decât atâta : acestă procedură este vătămătore şi educaţiunei

lor! 1. 1 face să urască, atât acestă lucrare a memoriei, cât şi re-

ligiunea însuşi, care i costă atâta ostenclă; 2. i face să crâdă că
că sciii ceva, când nu stiii decât a pronuncia câte-va vorbe; 3. ea
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înăbuşesce într'6nşii curiositatea de a cunsce ceva fundamental,
şi nu permite inteliginţet lor de a reflecta; 4. în fine, acesta este
una din causele, cari fac pe Gmenii poporului şi chiar pe cei cultivaţi, de a fi atât de ignoranţi în materiă de religiune şi credinţă.“
În învăţătura sa, Overberg începea de ordinar printr'un obiect,
hiie cunoscut de elevi, dâr strein subiectului lecţiunei. Indată însă,
obiectul neîusemanat; devenia o lecţiune, şi când, atenţiunea elevilor
era bine deşteptată, el intra, prin trausiţiuni naturale, pe deplin,
în subiectul ce-și propusese. Tonul învățăturei sâle, era acela al unef conversaţiuni familiare, lecţiunile curgeaii fâră silă unele dinimaltele, şi tâte la un loc, prin ordinea

în cari se presentaii, de-

veniaii insinuante şi clare. Comparaţiunile şi essemplele nu lipsiaii nici o dată. Dâr nimic nu se putea egala cu cordialitatea lui
Overberg : sufletul seii întreg se respândia în lecţiile sâle. Pers6ne, din tâte clasele societâţii, veniai în sc6la sa, spre a-l asculta; şi când îl, vedeail, în megilocul elevilor sei, pe cari avea obiceiti a-l aşedia în semicerc împrejurul seii, li se părea că văd pe
Mântuitorul, când pronuncia aceste frumâse cuvinte : Lăsaţi pe
copiă să viă la mine! — Studenţii în theologiă se siliali a-şi apropria methâda sa; învățații admiraii claritatea şi simplitatea explicaţiunilor sâle, şi bogăţia imaginelor şi a essemplelor trase din
visţa ordinară ; toţi eraii însă de acord a recunâsce pe alesul ceruloi în acest om extraordinar. — Overberg ne a dat singur secretul forţei s€le, în paragraful

următor,

găsit după mârie-i în

diarul seii cotidian : 15 Ianuarie 1790.—Astă dimin6ţă m'am dus
6răşi la sc6lă, fâră preparaţiune satisfăcătore. 0 Domne, €rtă-mă
şi ajută-mi să mă corigez! Îmi fac ilusiune, când cred că sc6la p6te
inerge bine şi fâră preparaţiuni. Lipsa de preparaţiune provâcă
multe rele : Invăţătura devine s6că, neinteresantă, nesigură şi
confusă ; ea aruncă îndoială în spirirul copiilor, împedică atenţiunea lor, şi le face instrucţiunea neplăcută. etc.“ Overherg lucră
cu aceaşi amâre şi constiinţă şi în seminariul episcopal. Impor_4anţa, ce da Overberg formârii învăţătorilor, se pote judeca din
cuvintele ce pronunţă el în Majii 1825, -cu ocasiunea deschiderii
“seminariului din Biren.

„Pot

acum

mimariul mă va înlocui.“
Overherg s'a ocnpat, asemenea

muri

în limisce,

câcă se-

şi cu formarea Institutricelor.

„Iustitutriceie, dicea el, sunt mai bine dotate de natură, decât bărbaţii, spre a dirigia, spre a instrui şi, mal cu deosebire, spre a educa

junele fete, inspirându-le moravuri şi sentimente femeesci.“

me gemea sr
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$ 3. — Psvnorocri şi ANPHROPOLOGII
Psyhologii şi anthropologii sunt pedagogi filosofi, cari voesc a
funda sciinţa educaţiunei pe cunoscinţa sufletului şi a omului. Acâstă aspiraţiune este în theoriă cu totul fundată; în practică însă,
de 6re ce cunoscinţa sufletului nu ofera uimic determinat, psyholo-

gil se găsesc la fine pe acelaş teren ca şi empiricii: şi pentru unii şi
peutru cei alţi, observaţiunea rămâne singura cale deschisă pentru
cunoscinţa sufletului.
Herbart, care s'a născut la anul 1776 şi a muritîn anul 1841,
învâţă că sufletul este scaunul ideilor şi representaţiunilor nostre.
Sufletul însuşi este simplu şi nemiscător, El numesce spirit elementul
miscător, al cârui scaun este sufletul, adică sdezle şi sentimentile.
n6stre.

ul,

sentimentul personalitâţii,

este o represeniaţiane,

care-şi are locuinţa în spirit. „Opiniunea, care vede în suflet diverse facultăţi, dice el, este un myth psyhologic.* A cogeta, a simţi,
a voi, nu sunt decât diversele forţe ale spiritului şi raportele su-

fletului cu aceste incruri. Aceea ce se numesce imaginaţiune, memoriă, înteligință, sentimente, dorinţe, rațiune, voinţă, etc., nu

sunt, decât diversele stâri ale activitâţii spirituale în rapârtele lor

reciproce şi cu sufletul. Făcând din suflet o fiinţă simplă, şi nemiscătore, fâră organism, şi din spirit o masă de representaţiuni
mişcătore şi diverse, însă numai în formele şi rapdrtele lor, Ilerbart a simplificat psyhologia întrun mod forte considerabil. Insă
simplitatea unui sistem nu este o garanţiă a soliditâţii sâle;şi acela
al lui Herbart pare atât de fragil, încât este de prisos a ne opri
asupra lui, spre a-l refuta. Asemenea, nu ne vom opri nici asupra

sistemului seii educativ, basat pe pedagogia, sa, de 6re ce el nu cu-

prinde nimie mai noii şi mai instructiv.
Stog, partisan al psyhologiei lui Herbert, consideră pedagugia
ca o stiință a parte, care primesce un tribut dela tâte sciințele, şi
care în schimb profită tutulora. Ea primesce legi dela ethică, lumini şi direcţiunii dela psyhologiă şi theologiă ; jurisprudinţai
împrumută

concursul

sei, în acţinnea sa asupra rapârtelor sociale;

medicina .o face să cun6scă modul cel mai folositor de a tracta pe
omul physic în vederea desvoltârii omului interior ; politica deschide
activitâţit s6le noui câi. — Şi din contra, pedagogia deschide
ethicei un câmp întreg de activitate morală ; ea procură PSyhologiei
15
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cestiuni şi soluţiuni asupra mai multor probleme; ea dâ theologiet
practice consilii indispensabile ; ea deschide jurisprudinţei, pe domeniul civil, nou& horisonturi;; ea propune medicinei fapte şi observaţiuni pentru noui cercetâri ; în fine ea ajută politicel de a alimenţa şi înbogăţi isvorele prosperitâţii naţionale.
-Beneke, născut în 1798 şi mort în 1854, nu plecă în psyhologia sa, ca Herbart şi partisanii sei, dela un principiii, dela o hypothesă, ci dela experienţă şi dela observaţiune. Pentru dânsul, sufletul nu. este o fiinţă simplă, ci 0 pluralitate de forţe coordinate,

cari nu depind de facultâţi fundamentale : Nu e numai o imaginaţine, o inteliginţă, o voinţă etc, ci o mulţime nenumărată de ima-

ginaţiuni, de inteliginţe, de voințe. „Noi vedem, gice el, pe acelaş
om înțelegând bine un lucru şi râii un alt lucru, voind cu energiă
un lucru, şi cu mai puţină, un alt lucru, etc.; cum am putea explica acâsta prin faptul uneisingure inteliginţe, unei singure voințe?*

— Bufletal, după dânsul, cuprinde diverse organisme scii sisteme :
Unile se raport la organe determinate, la vederea, audul, mirosul,
gustul, tactul; altele se întind în corpul întreg şi constituesc sizațul vital ; ele se distribuesc în diferiţii muschi, spre ale comunica
mişcarea. Când aceste sisteme sunt lovite scii excitate prin obiecte

exteri6re, noi simţim Gre-cari sensațiună. Când sensaţiunea corespunde cu forţa, cu capacitatea sistemului excitat, resultă o concepțiune. Când excitaţiunea este pre slabă, ea produce neplăcere;
când ea este plină, ea face să se nască plăcerea, şi când ea este pre
forte , produce înbuăbarea s6ii desgustul. Înbuibarea şi desgustul
produc împreună durerea. Din mai multe concepţiuni, unite în virtutea rapârtelor lor naturale, resultă o noţiune. Când aceleaşi con-

cepţiuni se repet asupra mai multor obiecte, sufletul formâză aceea
ce se numesce o ideă. Ideile împreună constituese spiritul şi înteliginţa. Când o nouă observaţiune vine să se adaoge la o ideă,

sufietul trage o conclusiune. Suma conelusiunilor este raționamentul.
După. acestă psyhologiă, care ne aduce aminte tractatul sensaţiuniloral lui Gondillac, educatorul trebue să plece dela lumea sensibilă, spre a produce în suflet sensaţiuni, şi prin acestea percepţiuni, apoi noţiuni, idei, raționamente. Educaţiunea, care se ocu-

pă numai cu cultura sentimentelor şi a caracterului, devine, în acest sistem, unul şi acelaş lucru cu instrucțiunea, care se ocupă
de

impresiuni

şi de idei; câci sentimentele, caracterul şi ideile se

nasc unile dintr'altele. Desvoltarea sufletului fiind astfel identică cu

tate ea pt
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impresiunile, noțiunile ideile, sentimentele şi caracterul, cultura
formală a facultăţilor şi cultura substanţială,-- înşusirea cunoscinţelor —, nu se mai deosibesc una de alta : cunosciuţă şi desvoltare,
cugetâri şi facultâţi, sunt identice. Sistemul lui Beneke face pe om
cu totul dependinte de viâţa exteridră, şi prin urmare îl supune la
un fel de fatalitate : ânima şi “voinţa n'aii aci un loc indipendent şi
liber ; der chiar şi inteligința este despoiată de acele idei înăscute,
despre cari filosofii spiritualişti ai vorbit şi aii serisatât de mult.
Gall, născut la anul 1757 şi mort în anul 1828,a fost un medic şi un naturalist celebru, care a proscris psyhologia, ce considera sensaţiunile, noţiunile, ideile, dorinţele, aplecârile, pasiunile,
etc., ca facultâţi primitive, şi a stabilit, că aceste diverse fenomene
psyhologice, nu sunt decât diferite manifestaţiuni. ale facultâţilor
fundamentale : înţelegerea, sentimentul şi voinţa. :El a stabilit
şi o distincţiune raţionată între facultate şi între manifestaţiunile
s6le. După dânsul omul ar poseda 27 facultâţi fundamentale : 1,
instinctul repfoducţiunei; 2, amorul de progenitură; 83, înclinavea ; 4, curagiul sâă instinctul de apărare; 5, aplecareala destruc-

țiune şi la omor; 6, viclenia; 7, instinctul proprietâţii şi aplecavea spre furt; 8, mândria;

9, vanitatea;

10, circumspecţiunea;

11, memoria de lucruri; 12,simţiul de localitâţi; 13, memoria de
persone; 14, memoria de vorbe; 15,simţiu! limbagiului; 16, simţiul raportului culdrelor, seii talentul picturei; 17, simţul raportelor musicale, sâii talentul de musică ; 18, simţiul raportului numerilor, si talentul mathematic; 19, simţiul mecanicel şi taleatul arhitecturei ; 20, sagacitatea comparativă; 21, spiritul metaphysic; 22, spiritul satiric sei caustic; 23, talentul poetic; 24,
buna-voinţa şi sentimentul justului; 25, mimica; 26, sentimentul
religios ; 27, fermitatea. 'T6te aceste facultâţi întrunite în creeri,

ar ocupa fiă-care un loc particular şi s'ar manifesta, în cas delipsă, de slăbiciune seii de desvoltare extraordinare, prin depresiuni
s6i prin umflături pe suprafaţa craniului. De ci, numele de phrenologiă, dat la sciinţa, care constâ în a determina, prin examinarea suprafeţei craniului, facultâţile şi inclinaţiunile individului.
Pâte să fiă aşia cum dice Gall; tâtă dificulțatea însă este, de a,
„putea destinge bine aceste facultâţi şi inclinaţiuni, şi a le da justa
lor val6re, Dâr chiar, decăam putea extrage 6re-cari indicaţiuni
sigure, tot nu cred că este în interesul educăţiunei, de a basa procedâriie n6stre pedagogice numat pe acestă phrenologiă.
Carol Schmidt, în Cartea sa de educaţiune, — Buck der Er-
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giehung —, se auunciă ca representantul unei sc6le nouă, a pedagogiei antropologice, care consideră pe om, ca unitatea organică a naturei şi a spiritului, ca vepresentantele creaţiunei. —
Omul după dânsul, se divide mai ântâiă în corp şi în spirit : unul
nu se desoltă fâră cel alt, însă spiritul este centrul vieţe! umane.
Ca şi corpul, spiritul este un organism, pus în activitate, desvoltat
şi modificat de lumea exteri6ră, câreia se asimileză. El cuprinde trei
sisteme fundamentale : acela al cugetârei, acela al voinţei şi acela
al sentimentului, Fiă-care sistem este un complex de organe. Sistemul cugetârii cuprinde organele : 1, ale spaciuhă şi ale timpuluă, precum : simţul formelor, mărimilor, greutâţilor, locurilor,
culorilor, numerilor, obiectelor, timpurilor şi al faptelor ; 2, diversele talente : talentele de construcţiune, de ordine, de sunete,

de imitaţiune şi de parolă; şi 3, ale cugetâri propriii dise :
comparaţiunea şi conclusiunea. — Sistemul sentimentului cuprinde : 1, sentimentul personal : fermitatea şi amorul-proprii; 2,
sentimentul de dependinţă : aprobarea, prevedere, buna-voinţa,
probitatea, idealul, credulitatea, speranţa şi sentimentul de Dum-

nezeii. — În sistemul voinţei, găsim : 1, instinctul specie : a-

morul sexual, amorul de copii, înclinarea; 2, necesitatea conservaţiunei personale : înclinarea la vieţă, necesitatea de nutriment,

necesitatea secretului, instinctul de luptă şi de distrucţiune, nece__sitatea de a dobândi; 3, înstinctul de sociabilitate şi de concen-

traţiune. Fiă-care din aceste sisteme, și în fiă-care sisten, fiă-care
organ, facultate seii instinct, se desvoltă când este pus în stare de

a-şi apropia şi a-şi asimila obiectul ce-i corespunde în lumea exteriră, —

adică exteriră la facultatea ce se essercită. —

Primul

grad al activitâţii, în sistemul cugetârii, se nnmesce sensaţiune ;
în sistemul sentimentului, emoţiune ; în sistemul voinţei, instenct.
Crescânăd progresiv, sensaţiunea devine representaţiune şi mai pe
urmă imaginațiune; emoţiunea devine sentiment, apoi entusi-

asm ; instinctul devine dorinţă şi mai pe urmă pasiune. — A6tivitatea comună a organismului cugetârii se numesce inteligință,

şi produsul seii cugetare; caracterul comun a tutulor actelor inteliginţei, este refleziunea. Activitatea comună a organismului cugetârii şi a facultâţilor supericre ale sentimentului, se numesce raHiune, şi produsul se îdesă. În fine, când ideile domin instinctele,
omul este liber, este moral : este în armoniă cu sine însu-şi, în armoniă cu lumea, în armoniă cu Dumnezeii,
Spre a stabili acâstă armoniă, care este ţinta educaţiunii, tre-
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fiă-care cu obiectele

ce-l corespund în lume, după legile excitaţiunei şi ale solidaritâţii
intre facultâţi. În observaţiunea legilor excitaţiunii şi ale solidaritâţii, dice Schmidt, este cuprinsă sciinţa educaţiuuii, şi speranţa
de a ameliora pe omul reă şi de a-l conduce la veritateşi la libertatea morală.
Acest sistem

este frumos şi mare;

însă omul n'are trebuinţă,

numai de a fi desvoltat; ci, şi acesta în primul grad, de a fi şi înnobilat. Sistemul lui Schmidt pare a înclina câtre pantheism.
$ 4. —

Tnegorosri

'Pheologii caut basele pedagogiei, nu numai în observaţiunea naturei copilului, der încă şi în principiile lor theologice. Pentru dânşii, veritatea este în christianism, care posedă cheia misterelor naturei şi a destinului uman, şi care este singurul mediii capabil de
a conduce pe om la destinaţi „nea sa. Theologii se divid în catholici şi în protestanți. Printre cei d'ântţiii, găsim pe Dursck şi
printre cel de al douifea, pe doctorut Palmer, lutheran.
Dursch, născut în anul 1800, în Pedagog:a sa, sii Sciinţa
educaţiuneă pe terenul credinţei catholice, — Pedagogil oder
Wassenschaft der Eraiehung auf dem Boden des katholischen Glaubens —, se aplică a demonstra, că precum, afară din
biserica catholică, nu pâts fi salut, tot asemenea şi fâră concursul
acestei biserice, nu pâte fi educaţiune.

Ea singură

ne face să cu-

n6scem destinaţiunea n6stră, şi ea singură, prin urmare, na pâte
procura 0 adevărată sciință a educaţiunei. Pedagogia chregtină, ne
face să cunscem starea omului după căderea sa, necesitatea sa de
salut, şi mediile de a-l conduce câtre destinaţiunea sa, prin Isus
Christ. Umanitatea, libertatea în profitul binelui şi al bunului, imagina lui Damnezeii, pe cari pedagogia modernă le proclamă ca diferiţe scopuri ale educaţiunei, p'aii un înţeles raţionabil, decât pe
terenul christianismului. Adevărata umanitate, virtutea şi imaginea
lui Dumnezeii, mait fost realisate, decât prin Isus Christ; prin urmare, singurul stabiliment al educaţiunei acreditat, este biserica,
basată pe Isus Christ. Adevărata cultură este obţinută, când ânima
omului este pătrunsă şi vivificată de Sântul Spirit. — Nam nimic

de obiectat în contra pedagogiei lui Dursch, decât aceea, că n'aş
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putea da, ca dânsul, unei singure biserici, monopolul unei bune educaţiuni.
Doctorul Palmer, care s'a născut în anul 1811, şi a fost profesor de theologiă în Tiibingen, privesce,. în Pedagogia sa evangelică —- Evangelische Psedagogic —, educaţiunea din acelaş punct,
de vedere ca şi Dursch, cu deosebire însă că el este lutheran. Sc61a, de şi trebue să ţină compt de drepturile familiei şi ale Statului,
este cu t6te acestea pentru dânsul, un domenii al biserici; ir pedagogia este în ochii sei o ramură a theologiei. Ca şi Dursch, Pal“mer vede în misterul botezului, începutul şi mediul adevăratei educaţiuni chrestine ; cu tote acestea el nu crede că, afară din biserica lutherană, nu pâte fi o adevărată educaţiune chrestină posibilă.
Palmer divide pedagogia sa în trei pârţi : pedagogia propriii
disă, educatorul şi instituțiunile de caritate.
Pedagogia

propriii disă

are o parte ideală şi o parte practică,

In partea sa ideală, pedagogia determină : ântfii, scopul educaţiunei, aceea ce Palmer numesce principiul theologic ; al dovilea,
natura copilului, scii principiul athropologic ; şi al treilea, prin
cipiul methodic, care servesce de legătură între cele două Vântâii
şi pe care Palmer îl numesce înțelepciune. — Partea practică a
educaţiunei este pentru Palmer : Î. o disciplină de amâre, chiămată a regula, atât visa animală a copilului, cât şi raporturile scie
cu părinţii sei şi cu cel alţi membrii ai familiei sele, cu conscolarii
sei, cu comuna şi cu Biserica, cu societatea şi cu Statul, cu arta
şi cu natura, în fine cu sine însuși ; i6r mediile acestei discipline
sunt cuvintele, exemplul, recompensele şi pedepsele. — 2. O disciplină de veritate, chiămată a-i arăta, prin priucipii adevărate şi
în armoniă cu necesitţile sele, calea cea, bună de urmat.
In partea, consacrată educatorului, Palmer axamintză caracterul vocaţiunei institutorului, calităţile şi cultura acestui din urmă,

organisaţiunea sc6lei şi diferite obiecte de studii.

Instituţiunile de caritate sunt acelea, pe cari le am trecut în
revistă în capitolul precedent : Sc6lele germane.
Intre pedagogit germani, cari profeseză, mai tot; aceleaşi principii-ca şi Palmer, voiii cita pe Harnisch, Zeller, de Beuggen ; pe
Stern,

directorul

sc6lei normale din Carlsruhe ; pe Blochmann,

Bormamn, 'Thilo, director al unei se6le normale în Prusia;pe
Voelter, directorul sc6lei normale din Wurtemberg, etc.
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$ 5. — Divenşi AuroRi AMICI Al EDUCATIUNEY
Afară de pedagogii menţionaţi mai "nainte, Germania numără un
mare număr de autori celebrii, cari, fâră a figura în rondul peda-

gogilor propriii dişi, merit cu tOte acestea, să fiă menţionaţi. Noi i
vom divide în patru clase : filosofi, poeţii, istorică şi 6meniy de
Stat cu mediciă.
Fulosofit. — Filosofia s'a ocupat fârte mult în” Germania, cu educaţiunea. — Kant, născut în 1724 şi mort în 1804, a lăsat
lucrâri psyhologice, cari aii fost exploatate de pedagogi, şi mai cu
s6mă de Niemeyer, Schwarz, şi Stephani, — F'chte, născut în 1762
şi mort în 1814, s'a făcut avocatul educaţiunei naţionale, — Schelling, născut în 1775 şi mort în 1854, a substituit în psyhologiă
caracterul speciei, în locul caracterelor individului. — Wagner şi
mal cu s6mă Graser aii desvoltat psyhologia pantheistă a lui |
Sechelling şi ali înlocuit specia, substituită de acâsta din urmă în
locul individului, prin divinitatea. — Hegel, născut în 1770 şi
mori, în 1831, usână de un limbagiii care sâmină cu acelaal

christianismului, se perde într'un pantheism vaporos. — Rosenbranza, Anhalt, Deinhard, Kapp şi Thaulow aii dat diferite

a
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desvoltâri pedagogiei lui Hegel. — Schleiermacher, născut în a-

nul 1768 şi mort în anul 1834, crede că scâla însărcinată de a
dirige desvoltarea societăţii nu trebue să se ocupe decât de interese comune tutulora. După acest principii, învăţătura religi6să care
ese din domeniul comun, ar trebui să se reserve bisericel, ca şi
Gre-cari lucruri, familiei.
Poeţii, — Poeţii aii procurat educaţiunii materiale preţi6se. —
Lessing a făcut să se remarce importanţia limbet germane, a
sciinței, a artei şi a moravurilor. — Schiller a definit vocaţiunea
femeiei şi a răspăndit gustul frumosului şi al libertâţii.— Herder
a arborat drapelul umanitâţii în câmpul educaţiunei, In fine, IoanPaul Richter a idealisat, în Levana sa, educaţiunea.
Istoricii. — Germania a produs mai mulţi istorici ai pedagogiei. Cel mai principali sunt : Oramer, care a scris asupra popârelor vechi; 0. de Raumer, C. Schmidt, Schwarz, Niemayer şi
Ludwig.
Oamenii

de Stat şi medicii. — Doui Gmeni de Stat, Zacha-

riae şi Jul de Soden aii publicat : cel d'ânttiii, o Educaţiune a
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genului uman prin Stat; cel de al douilea, o Educaţiune na-

ional. — Între medicii, cari ai scris asupra pedagogiei, din punctul de vedere sanitar şi hygienic, vom cita pe Heinroth, Krauss
şi Miiller, pe lingă cari vom mai adăoga pe prelatul Kapfi, care
a publicat o mică carte asupra păcatelor secrete ale junimil şi asupra modului de ale preveni.

CAP. XI
CARACTERISTICA

PEDAGOGIEI “GERMANE

Să terminâm acest studiii asupra pedagogiei germane, prin resumarea ttăsurelor ei fundamentale.
1, Germania a făcut instrucţiunea populară şi universală, însă
prin intervenirea Statului, şi nu prin calea libertâţii, după cum
voesce Angletera a o face.
2. Germania a reformat învățătura tutulor obiectelor de studii,
supuindu-le legilor ce presid la desvoltarea facultâţilor nostre ; ea
a perfecţionat; considerabil şi corpul învăţător. Însă cu aceste îulesniră aduse elevului, activitatea acestuia a devenit mai puţin n2cesoriă , şi prin urmare, ea n'a, putut ajunge la acel grad de des-

voltare, la care ar fi ajuns de sigur, dâcă methoda germană s'arfi
combinât cu cea anglesă,
.
3. Sc6la a luat îu Germania o extensiune atât de mare, încât pe
curâud cele alte sfere ale vieţei, vor avea a se plânge şia se apăra de amestecul ei dictatorial în afacerile lor. Deja ea paraliseză
afacerile bisericei, şi este de temut ca să nu influinţeze şi în domeniul familiei, al libertâţii individuale, etc.
4. Germania a substituit în locul vechei disciplini, de alt-mintvelea pr€ aspră, o disciplină slabă şi mâle, puţin propriă a desvolta în copil sentimentul datoriei şi ai supunerii,
5 Sc6la germană a lepădat cu desăvărşire învăţătura 7nutuală.

-

6. Germanii posed o cantitate imensă de materialuri pedagogice; cu tâte acestea, ei s'ait ocupat pînă acum mai mult de desvol-

tarea facultăţilor, de cât de obiectele ce trebue să servescă la desvoltarea lor. Germanii cultiv spiritele; precând Americanii, Angle-
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sil şi Francezii se ocup ale mobila. — Părintele Girard şi Naville
s'aii aplicat de a face şi una şi alta.
7. Sciinţa pedagogică germană stăruesce a se basa numa! pe
natură singură, Ea nu înţelege încă, că adevărata educaţiune nu
se pote opera, decât prin incarnaţiunea Divinitâţii în natură. Cel
mal bun sistem este acela care este tot d'o dată şi religios şi natural.

6. — PEDAGOGIA FRANCESĂ
CAP.

XIII.

INTRODUCŢIUNE

ŞI

PLAN

Pedagogia franceză, m'a eşit, ca cea germană, de a dreptul din
lucrârile lui Pestalozzi ; cu î6te acestea, Girard, Naville, D-na Necker, Julien, Cousin, Gauthey, Guimps, s'aii inspirat de principiile
marelui pedagog elveţian, şi aii essercitat şi essercit încăeşi astăgi
o influinţă fârte marcată asupra desvoltârii pedagogiei franceze :
cârţile de studii devin din ce în ce mai gradate şi mal raţionate,
meth6dele se ameliorez, vechiul empirism , al câruia domniă este
tucă forte întinsă, dispare încetul cu încetul.
În acâstă parte asupra pedagogiei franceze, voiii începe prin a
expune viţa şi principiile celor trei mari pedagogi : Jacotot, Girard şi Narille, cari ai fost precursorii şi promotorii actualei mişcâri pedagogice; voii areta apoi acestă mişcare şi starea instrucțiunii publice în tâte ţerile franceze; în fine, voiii trece în revistă,
pe principalii autori şi pedagogi, cari aii publicat opere de educaţiune, şi voiii termina printr”o ochire generală asupra pedagogiei

franceze.

”
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CAP.

XIV

JACOTOT
Jacotot se născu !a Dijon în anul 1770. La nou&-spre-geca ant"
el fu numit profesor la colegiul oraşului seii natal. La anul 1791:
el se angagiâ ca voluntariii în batalionul departamentului!
sei, unde

talentele s6le făcură să fiă ales de camaragii sei ca căpitan de artileriă. El fu numit în anul 1794, substitut al directorului de stu-

dii dela sc6la centrală de Iucrâri publice, numită în urmă Scâlă
politehnică , şi trecu de acolo. la scola centrală din Dijon, unde
predâ succesiv limbele, mathematicele şi dreptul. EI deveni, pe tim-

pul celor o sută dile, deputat al acestui oraşiii, şi se retrase după
1815, la Louvain, Numit în anul 1818, profesor de limba şi de 1iteratura franceză la universitatea acestui oraşiti, apoi director la
sc6la militară din Belgia, unde aplică cu succes methoda sa de studiii, el reintră în Francia la anul 1830 şi muri la Paris în 1840.
— EI lăsâ în urmă-i următârele opere : Fnseignemenht universel, Langue maternelle,

Louvain,

1822,

1 vol.; Langues

t-

trangeres, ibid, 1828, 1 vol.; Musique, Dessin et Peinture,
ibid, 1824, 1 vol.; Mathematigues, ibid, 1827, 1 vol.; Droit
et Philosophie panecastigue, Paris, 1837, 1 vo..; şi Journal
de Pemancipation intellectuelle, creat spre a-şi propaga ideile
pedagogice.
Prima operă : Enseignement umniversel, unde Jacotot desv6ltă
methoda sa, avu un succes imens. Îndată după publicarea ei, se
deschiseră stabilimente la Bruxel, la Anvers, la Lonvain şi într'alte
oraşe, spre a face încercarea acestei nouă methâde. Francezi, Anglesi, Americani alergaii din t6te pârţile la Louvain, spre a o stu-

dia. Jurnalele eraii pline de articule cari o recomandaii, o discutati
s6i o desaprobaii.
LL
Jacotot a stabilit trei principii, cari aii fost obiectul unor polemice fârte animate :
-„Zoţi Gmeniă ai o egală intehiginţă;
» Fră-care om a primit dela Dumnezei facultatea de a se

putea instrui însu-şi;

„Şi, Totul este în tot.

|

a e Perie TIT

PEDAGOGIA FRANCEZA : JACOTOT

235

Stabilind principiul egalitâţii inteliginţelor, Jacotot n'a pretins
a rădica pe toţi 6menii la acelaş nivel; acesta nu se pote, dicea
el, de 6re-ce voinţa nu este egală la toţi. Însă el credea, că determinând acţiunea acesteia, s'ar putea realisa egalitatea ce- .
rută.— Raaumer dice, că acest principii nici nu merită a fi discutat, — Alţii i6r cred, că neegalitâţile ce se observ, sunt în mare
" parte resultatul circumstanțelor particulare, în megilocul cârora
omul se desvoltă. La Peile- Roşii el ar fi devenit un selbatec; în-

tre Caraibă, un canibal! Dâr de ce nu s'a născut el între PeileRoşii s6ii între Caraibi, într'un alt; loc, sii întrun alt timp ? De ce
simţurile sle nu sunt tocite ca ale idiotului ? Şi cine a determinat
de mai "nainte aceste circumstanţe, şi a produs, printr'6nsele, aceste neegalitâţi? De altă parte, este adevărat, că voinţa omului
este liberă, şi că în nisce circumstanţe date, la care nu pâte aduce
nici-o schimbare, el se pote cu î6te acestea determina în diferite
moduri, a face adică, stii a nu face un lucru 6re-care. Decă nu pote
scăpa din medilocul unde se găsesce închis, el pote cu tâte acestea

lucra în conţra acestui mediloc şi a se rădica mai mult scii mai
puţin, după voinţa sa. — Să lăsâm dâr la o parte cestiunea, egaLtâţii primitive a inteligințelor, care mi se pare fârte problematică;
şi să ne aplicâm, după consiliul lui Jacotot, a face să lucreze voinţa, imprimându-i o bună direcţinne.
,
Decă primul principii : Zoză menit aă o egală inteliginţă,
exprimă spiritul methâdei Jacotot,

cel de al douilea : F/d-care

om a primit dela Dumnezei facultatea de a se pulea instrui
însu=$ă, i determină mediul. Jacotot nu voesce învăţători explicatori. Un învăţător explicator împedecă, dice el, libera desrolţare a
elevului. Cel mai bun învăţător este acela care nu explică nimic.
Nici nu este necesariii, ca el să cunâscă

aceea ce predâ.

În aceste

condițiuni, Jacotot a predat cu succes limba olandeză, cea rusă și
musica. — Pâră a fi partidanii acestei methode, trebue să recun6scem că ea are meritul de a face apel la activitatea propriă a elevului şi de a-l sili să lucreze prin sine însu-şi. Asupra acestui
punct, Jacotot este de acord cu Pestalozzi,

şi se apropiă mult de

Socrate. Acest pedagog, care nu explică nimic şi care se mulţumesce a pune pe elevul seii pe cale, spre a descoperi însu-şi aceea

ce el vrea să-l înveţe, nu face alt-ceva, decât aceea ce făcea şi filosoful athenian.
Al treilea principii în fine : Zoful este în tot, formâză proce-

dul methâdei. Jacotot cere ca să se înveţe pe din afară o porţiune

-
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dre-care din obiectul ce urmeză a se studia, o pagină latină, o regulă de aritmetică, o piesă de musică, ete. şi să se rapârte la a-

cesta tot restul obiectului. 'Totul este în tot. T6tă limba latină este
în acestă pagină; totă aritmetica, în acâstă regulă; t6tă musica, în
acestă piesă. Totul este în tot.
Să loâm ca essemplu pe un începător, care nu cunsce încă literile. Jacotot i pune sub ochi o frasă 6re-care din cartea sa de
lectură ; spre essemplu acâsta : Dumnegeii a creat cerul şi pămentul în ştse dle; însă pământul era sterp şi fâră formă.
După ce i-a cetit frasa odată, Jacotot invită pe elev dea o observa
cu atenţiune şi de a cugeta. Acesta va găsi îndată semne cari se
aseamăn, de essemplu, pe a, pe e, pe 2, pe d, pet, pe s, etc. Recitind frasa de mai molte ori, elevul va remarca, că literile cari se
aseamăn, se citesc într'acelaş mod. Invăţătorul nu trebue să expli-

ce nimic; elevul să descopere totul prin sine însu-şi. I se da apoi
să şi scriă acestă frasă, spre a-l deprinde să” înveţe cu maimultă atenţiune. Jacotot; unesce astfel lect:era cu scrierea. Totul este în
tot. 0 dată ce elevul sciă să descifreze o primă frasă, cea de a doua
este inte învățată, încât. el nu p6te întârdia de a ajunge în josul
paginei. Insă, când el va sei să citâscă o pagină, va putea citi cartea întrâgă, şi când va patea citi o carte, el va sci să citâscă tote
cârţile. “Totul este în tot. — Indată ce copilul sciă să citeseă, el
trebue să înveţe pe din afară aceea ce citesce, Jacotot, ca Anglesii
astăzi, essercită forte mult: memoria. — La lectură şi la memorisare, se adăogaii şi alte esserciţii : elevul trebuia să copieze,
să scriă pe de rost aceea ce învățase; apoi veniail reproducţiunile libere, resumaturile, transformârile, imitaţiunile, compa-

raţiunile, exerciţii gramaticale, eic. Totul este în tot.
La studiul limbelor streine, Jacotot proceda aprâpe în acelaş
mod. Pentru limba latină, el pune în mânele elevului sei un Fpitome historice sacre, care va fi urmat de Cornelius Nepos şi de

Horace. Aceste cârţi trebue să aibă pe margine o traducţiune în

limba maternă corectă. Elevul citesce frasa, latină şi apoi caută pe
margine frasele, locuţiunile, vorbele corespundătâre în limba maternă. El descopere în acelaş mod şi regulele gramaticei. El găsesce, spre essemplu, vorbele creazit şi vocavit; caută în traducţiune şi găsesce creâ şi chiămă, cari sunt în timpul perfect simplu ; prin urmare şi timpul verbelor latine creavit şi vocavit este
perfectul simplu , iâr acesta se exprimă prin terminarea avi?. În
două luni, elevul trebue să fi învăţat epitomul sei; însă, dice Ja-

ee
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cotot, el nu-l sciă numai pe din afară, ci sciă limba, o vorbesce, o
înţelege. Epitomul cuprinde p6te întrega limbă latină ; şi, cu vorbele ce el cuprinde, el pâte exprima tot ce cugetă. Totul este în tot,
Esserciţiile gramaticale se făceaii cu ajutorul unei gramatice, care
nu cuprindea decât regulele; aceste esserciţii constati în a se că-

uta în Epitom, confirmarea regulelor ce se învăţaii. În acest mod,
dice Jacotot, se obţine o intuiţiune viă a gramaticei.
„Din aceste două essemple date, se pâte înţelege ugor modul, cum ,
s'ar putea aplica acestă methâdă şi la ceie alteramuriale instrucţiunei; este de prisos der a mai stărui asupra acestui punct. Mrebue însă să adăogâm, că Francezii aii primit cu recâlă ideile com-

patriotului lor; Germanii însă s'aă grăbit a le adopta, cum făcuseră şi cu acelea ale lui Comenius, ale lul Rousseau şi ale lui Pestalozzi, supuindu-le la diferite modificaţiuni. Or-ce s'ar dice, methoda lui Jacotot este opera unut geniii, însă a unui geniii, care,

ca şi Pestalozzi, n'a sciut să găsâscă pentru ideile sâle o formă destul de practică. a

CAP. XV
GRIGORIE

GIRARD

Grigorie Girard se născu la Friburg din Elveţia în 17 Decem- bre 1765. EL era al şâptelea din cinci spre dece copii, pe cari
mamă-sa i nuiri pe toţi cu propriul sei lapte. EI primi prima sa
educațiune în casa pirintescă, i6r vicţa de familiă essercită asupra
cursului cugetârilor scle o influinţă decisivă.
În etate de şese spre dece ani, Grigorie Girard fu trămis în
calitate de novice la monastirea Cordelierilor din Lucerna. El merse apoi să continue studiile sdle în monastirele din Germania şi
mai pe urmă la universitatea din Wiirtzburg în Bavaria. In studiile sâle, el nu se mulţumia nici o dată cu simpla achisiţiune a nouilor cunoscințe ; el simţia o necesitate constantă de a-şi apropria
prin reflessiune, aceea ce-i descoperia stiinţa şi observaţiunea. La
Wiirtzburg, theologia i inspiră la început mult desgust! „Cum sămi placă,

dice el, un

studii, unde spiritul mare nimic a cugeta,

ânima nimic a simţi şi viţa nimic a face ?* Inteliginţa sa se tur-

-
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bară şi merse să se rătăcâscă în domenial sterp al îndoelei Însă
într'o gi, el îşi gise, că, pote, acestă theologiă de se6lă să nu fiă
însu-şi christianismul; el luâ atunci Evangelia, şi se puse a o studia singur cu tâtă seriositatea. Acest studiă fu lung şi dificil
; însă
şi recompensa i fu dulce : Grigorie Girard redeveni chreştin.
Numit preut de prioţul-episcop din Wiirtzburg şi Bamberg, părintele Girard reveni la Friburg, unde essercită, dela 1790 pînă
la 1799, iuncţiunile acestui ministeriă eclesiastic. In cursul aces- .
tui timp, el consacrâ orele scle libere în studiul theorielor filosofilor moderni, făcând şi un curs de filosofiă bovicilor din monastirea
sa, Kant mai cu s6mă, i fixâ atenţiunea şi i provocâ admiraţiunea.
La anul 1799, ministrul elveţian al Artelor şi Sciinţelor, primi
dela părintele Girard un Plan pentru educaţiunea Elveţieă întregă, Frapat de vederile juste şi tot d'odată excelente cuprinse în
acest plan, ministrul Stapher aduse pe călugăr la dânsul, spre a-i

ajuta în lucrârile s6le. Părintele Girard însă nu conservâ pentru mult
timp acest post; el fu puţin după aceea chiămat ca paroh la- noua
parohiă catholică creată la Berna. Conduita sa într'un oraşiii protestant, unde cultul catholic nu mai fusese celebrat oficial, dela în-

ceputul reformaţiunei şi pînă atunci, fu plină de tact şi de prudință. El întreţinu cu toţi predicatorii protestanți raporturi amicale
şi pline de o chrestinâscă bună-voinţă.
În anul 1804, municipalitatea din Friburg încredinţă cordelierilor scola primară de băeţi şi chiamă, spre a o dirigia, pe părintele
Girard, câruia i dete titlul de prefect. Acestă sc6lă număra atunci
- patru deci băeţi, aparţinând toţi claselor celor mai sărace; se spera însă, în vederea gustului ce se manifesta pentru instrucţiune,
că acest număr s'ar putea urca pînă la şse deci. Realitatea întrecu cu mult t6te aceste prevederi! Sub abila direcţiune a părintelui
Girard, care compunea cursuri şi stăruia a se construi localuri
nouă, numărul scolarilor se urcâ gradat pînă la cifra de patru sute,
aparţinând tutulor claselor societâţii. Părintele Girard deschise şi
şc6le pentru fete, al câror număr egal pe curând pe acela al
băeţilor,
La 1809, asupra cereri! lui Pestalozzi, dieta federală numi o comi-

siune, spre a inspecta istitutul din Yverdon, Părintele Girard, făcând
parte din acâstă comisiune, fu însărcinat de a face raportul. Acâstă
circumstanţă essercită o mare înfluinţă asupra vederilor sâle pedagogice. EL se inspiră la Yverdon de marile cugetâri ale lui Pestalozzi, cari-i deschiseră noui horisonturi ; însă înțelegând, că ma-

PEDAGOGIA FRANCEZĂ : GIRARD

239

thematicele cari deveniseră la Yverdon principalul megiii de cultură,
şi de educaţiune, nu puteaii conduce la scop, el substitui, în scâlele

s6le, în locul acestora, studiul limbei. Acesta este origina celebrului seii op : Curs educativ al limbei materne.
Întorcându-se la Friburg, părintele Girard aplicâ cu mult succes

principiile lui Pestalozzi : Invăţătura fu supusă imediat la acea gradaţiune raţionată, care urmeză pas cu pas desvoltarea inteliginţei,
şi pe care Pestalozzi o stabilise ca basă a sistemului seii. Insă învățătura, în sc6lele părintelui Girard, nu fu supusă numaila principiul progresiunei, formulat de Pestalozzi, ci primi încă şi o direcțiune practică şi morală. Problemele de arithmetică familiarisaiă
pe elevi cu transacţiunile vieţei, şi cu cestiunile economiei domestice;

istoria

da lecţiuni de morală ; geografia întindea sentimentul

caritâţii şi făcea să se înţelegă bine-facerile christianismului ; istoria naturală era , înainte de tote, o demonstraţiune viă a înţelepciunei şi a puterii nemărginite a Creatorului; limba, ca expresiune
universală

a cugetârilor şi sentimentelor nâstre, trebuia să fiă in-

strumentul unei culturi generale şi armonidse a tutulor facoltâţilor, şi mediul cel mai eficace, spre a face să pătrundă în sufletul
copilului , cugetâri bune şi utile, sentimente şi principii de moralitate şi de religiune,
Pestalozzi, desvoltând facultâţile copiilor după legile naturei, nu da

o mare importanţă obiectelor cu care se servia în esserciţiile sâie

intuitive, Pentru dânsul or-ce obiect i intra în mână, era un mediii
excelent pentru desvoltarea intelectuală a copilului. Părintele Girard însă voia, ca essercitând inteligința, să o şi mobileze cu cunoscinţe utile şi capabile de a imprima cugetârilor, sentimentelor şi
voinţei elevului, o bună direcţiune. Epigrama Cursuluă seii educativ : Cuvintele pentru cugetări şi cugetârile pentru ânima, şi
vicța, resum întrega, sa cugetare pedagogică. — In sc6lă, fiă-care

vorbă trebue să se înțelâgă, şi fiă-care cugetare trebue să fiă apropriată la diversele necesitâţi ale vieţei !
Inaintea activitâţii pedagogice a părintelui Girard în orașul seii
natul, nouă din gece pârţi ale copiilor, cel puţin, nu frecuentati
scOlele. Indată însă ce pedagogul nostru îşi începu sublima sa misiune, acâstă tristă stare de lucruri încetâ, luând o transformare
extraordinară. Sc6lele din Friburg, cari începuseră să deștepte zeIl pentru instrucţiune, provocaii adesea admiraţiunea streinilor, cari nu mai văguseră, pînă atunci

se6le primare, funcţionând

cu o populaţiune atât de însemnată, Pestalozzi la Yverdon, părin-
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tele Girard la Friburg, şi Fellenberg la Hofwyl atrăgeaii atenţiunea cugetătorilor şi a filanthropilor din tâte ţările.— Acest frumos
spectacul făcu pe D. lullien din Paris, să exclame :
Celor alte naţiuni servind de frumos exemplu,
Al educaţiunei, Elveţia este templu

Ar fi lipsit ceva la gloria părintelui Girard, dâcă persecuţiunea
ar fi respectat opera şi persna sa. În anul 1818, jesuiţii veniră
la Friburg, şi tot în acest an, îucepură şi hostilitâţile în contra
părintelui Girard şi a sc6lelor sele. Sgomotele cele mai absurde circulait în contra persânei scle şi asupra tendinţelor sâle religi6se.
În fine, la 1823, marele Consiliii, cu tâte protestaţiunile consiliului comunal din Friburg şi ale părinţilor de familiă, decretâ ca învăţătura mutuală să înceteze imediat, şi, în locul ei, să se întroducă, în t6te scâlele cantonului Friburg, învăţătura directă a învăţătorului. In principii, acestă decisiune era uv progres; în fapt
însă, ca şi în spiritul celor ce o dictaseră, ea era resturnarea opere! părintelui Girard. Durerea fu mare în familii! Celebrul cordelier, spre a nu fi un măr de discordiă în patria sa, se retrase într'o mănăstire a ordinului seit din Lucerna.
|
Nici aci însă părintele Girard nu remase neactiv; având la sine
gramatica sa essilată, el o încredinţă D. Ricci, directorul scilei
normale a cantonulul, care o aplică la limba germană. Sub acestă
influinţă, se formâ îndată în oraşul Lucerna o sc6lă, care, în scurt

timp, egală, dâcă nu şi întrecu chiar, pe cea distrusă la Friburg.
Der acelaş spirit, care a resturnat sc6la friburgiană, n'a întârdiat
de a se manifesta şi aci, şi a face să cadă şi acest noii institut, în
ruine.
a
.
În timpul essiliulvi sei voluntarii la Lucerna, părintele Girard
propuse, cu mare succes, filosofia; în Iyceul cantonal.
În fine, la anul 1835,

cregdând

că pasiunile se vor fi calmat la

Friburg, părintele Girard se reîntârse în oraşul seii natal, decis de
a se închide în solitudinea mănăstirii. El era atunciîn etate de şepte
deci ani. O singură cestiune îl mai preocupa : a termina, înainte

de a muri, Cursul seii al limbei materne. Introducţiunea apăru la

Paris, în anul 1844, sub titlul : Studiul regulat al limbeă materne. In acelaş an, Academia franceză, după raportul D. Willemaiu , ministrul instrucţiuuei publice, acordă acestut volum , premiul Monthyon de 6000 franci. Cursui practic, în şâse volume, a-
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păru în anii următori, sub titlul : Curs educativ al limbei materne.

Părintele Girard fu secondat în publicaţiunea acestei opere de
D. Rapet, precum fusese secondat şi în aceea a Introducţiunel,
de D. Michel. Mai târgiii, D.D. Michel şi Rapet publicară sub direcţiunea venerabilului bătrân, un Manual al elevului, în trei
volume, şi mal la urmă, un Curs de limba franceză în două
pârti.

În Cursul seii educativ, părintele Girard iea de punct de ple-care al frumâsej s6le lucrâri, instinctul matern,
nunaţă a naturei,

acestă operă mi-

atât de demnă de atenţiunea

n6stră. — Spre

a-şi învăţa copilul să vorbâscă, mama i arâtă obiecte şi le pronunciă numele, făcându-i astfel o învăţătură intuitivă : nici o dată ea
nu despărţesce verbele de realitate, şi tot d'auna vorbele sâle spun
ceva, folositor copilului seii; acesta este primul punct. — Apoi,
mara nu vorbesce copilului sei numai pentru a-l deprinde ca să
pronuncie vorbe, ci şi pentru a-l învăţa ceva : ea nu se opresce la
materialul limbei, ci trece preste acesta,

spre a-l instrui; acesta

este al douilea punct. — n fine învățătura mamei chrestine are
un caracter eminamente moral şi religios ; ea cresce pe copilul seii
pentru binele comun, şi pentru Dumnegeul seii; al treilea punct.
Aceste sunt caracterele essenţiale ale educaţiunei instinctive materne; ir Carsul educativ al acestui celebru pedagog nu este alt

ceva, decât desvoltarea acestor caractere, acomodată cu necesitâţile

copilăriei întregi.
|
Ecă, după un îabloii făcutde părintele Girard însuşi, planul Cursuluă educativ al limbei materne :

PARTEA
Sintază

ÂNTEIU

Conjugare

Concordanţa numelui,
Timpurile simple ale
articolaluişi adiectului. | indicativului.
Proposiţiunea simplă,

Imperfectul.

în diferitele sâle forme. |! + Timpurile compuseale |
Proposiţiunea compasă,| indicativului.
Proposiţiunea complexă
Expresiuni particulare

Vocabular
Derivaţiuni prin silabe iniţiale. Prin silabe finale.

Prin iniţiale şi finale
,
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PARTEA

A DOUA

Conjugare

Sintază

Vocabular -

|

Derivaţiuni de vorbe
Frase de două propo- | Prin ftase corespungătoare la sintaxă, cu | pe familii, cu amestec
siţiuui gramaticale.
de homonyme..
Frase de două propo- | concordanța timpurilor |
partici-

şi cu acordul

sigiuni logice, -

rase de o construcţi- | piilor.

une particulară,

PARTEA

.

|

A TREIA

Sintază |.

|

" Composiţiună

Peridde de tuelpropo-

|

Epistole de fomiliă.

Naraţiani.
sițiuni.
Peridde de patru pro- | - Deseripţiuni.
Mici discursuri.
posiţiuni.
Peridde de cinci şi de | Dialoguri.
şâse proposiţiani, cu lo-

Vocabular
Derivaţiuni

deevorbe

pe familii.
Alegere de sinonime.
|

giea copilăriei.

pârţă, comCursul educativ, după cum se vede, cuprinde trei
, un curs
sintaxă
de
curs
un
le:
parale
pusă fiă-care din trei cursuri
vorsului
înţele
asupră
cars
un
şi
iţiune
compos
de
de conjugare şi
găse
pârţi,
trei
în
e
belor. In aceste trei cursuri paralele, divisat
care
pe
n,
mater
tul
instinc
în
ate
sesc cele trei caractere, semnal

părintele Girard le numesce : gramaticul, dialecticul şi educa-

torul.
Nu mă voii încerca de a face o analisă mai largă acestui sug
piect; voiii adăoga însă, că Cursul educativ al marelui pedago
din
ă
simțit
bine
mal
cea
şi
ală
origin
mai
cea
opera
este
gian,
fribur
câte posedâm pină astădi asupra studiului limbei.
La anul 1847, părintele Girard vădu căderea vegimului care
destrusese scâlele sele; însă el era, pr6 bun chrestin, spre a se bucura de nenorocirea şi risipirea adversarilor sei. De altmintrelea,
6menii, cari ajunseră la putere, erai pre negativi în liberalismul
lor, spre a putea merge cu dânşii. El şedu d6r retras şi închis în
chilia sa. In 1848, apăru cel din urmă volum al Cursulut seit educativ, meditat de patru-spre-dece anl aprâpe. Părintele Girard
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muri în 6 Martiii 1850, în etate de opt-deci şi doui ani, iubit, regretat şi venerat de toţi aceia cari aii avut fericirea de a-l cun6sce.

CAP. XVI
NA

VILLE

Francisc- Marc Ludovic Narille se născu la Geneva în 11 Iuliii
1784. Tatăl seii, ministru al sântei Evangelii, era urmaşiul acelor
hugenoţi , cari persecutați pentru credinţa lor, găsiseră refugii în
Geneva. Remas orfan dela etatea de cinci ani, el găsi un adăpost
mai ântâii la un moşiii al seii, apoi la D. Naville-Galatin, unul din
cei mai eminenţi 6meni ai Genevei. Acâsta era pe timpul cel mai
critic al revoluţiunei franceze : Tînărul Naville avu durerea să vegă
pe ruda sa, smulsă din casă de o trupă de furioși, şi tirită sub cuțitul guilotinei. După câţi-va ani, el perdu şi pe cel mai bun al seii

amic, precum şi pe o mătuşe, care-i ţinea loc de mamă. „Astiel,
primii ani ai lui Naville, ne spune biograful sei, fură ocoliţi de
morminte ,'şi de mormintele acelora pe cari el i iubea mai mult în

lume. EL fu copleşit; de impresiuni durerâse într'o etate, unde ânima n'ar trebui să se deschidă de cât bucuriei.“ Aceste impresiuni
îusă , urmaii neapărat; să aibă e influinţă decisivă asupra caracterului seii.- Ele determinară într'6nsul două tendinţe remarcabile :
una era forţia cu care scia să suporte ostenelele şi supărârile vieţel, pe cari le considera ca o condiţiune a umanitâţii ; cea altă, direcţiunea constantă câtre seriosul existenţei.
Stabilit în etate de cinci spre dece ani la o rudă a sa, D. Duby,
pastor şi profesor, Naville găsi în acest om destins un al douilea
tată, şi trecu sub direcţiunea sa literile, sciinţele şi theologia. Supt
acest învăţător,

de un caracter eminamente religios, de o înaltă

morală şi de un spirit luminat şi just, „el învăţă, ne spune D.

Diodatti, trei lucruri şi mat preţi6se încă, decât achisiţiunea cunos-

cinţelor positive, şi cari sunt : consciința datoriei, obkgaţiunea
de a lucra, şi aceea ce este, pâte, şi mai important, adevăratul
mod de a lucra. Laborios, deprins cu frugalitatea, urând lenea, şi
detestând viâţa neutilă, el învățase să fiă aspru cu sine însu-şi şi
calculase încă de timpurii tot preţul timpului.“
”
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Anii ce' urmară după chirotonia sa, Naville i petrecu visitând
Francia de mâgă-di şi Italia, nutrindu-se cu frumuseţile naturei şi
ale artelor, asistână, spre a se instrui, la predicele cele mai destinse, şi predicând şi el însuşi când ocasiunea i se presenta.
Întorcându-se în patria sa, el se căsători, şi după, câte-va luni,
adică în anul 1811, el fu numit pastor la Chancy, lingă Geneva.
Parohia din Chancy era atunci într'o stare deplorabilă ; der activitatea junelui sei pastor nu întărdiâ de a o rădica, atât materialmente , cât şi moralmente. După şâpte ant de un devotament infatigabil, în care timp avu să combată epizotii, epidemii, secete, invasiuni,

etc., ânima sa fu rănită de contrarietâţi diverse;

el cre-

dând că n'ar mai putea face binele la Chansy, îşi dete dimisiunea.
Retras din Ministeriul sei, Naville se găndi a se consacra educaţiunei copiilor sei, ajunşi deja în etate de a-și începe instrucţiunea ; el voia însă să le asocieze şi alţi copii, spre a întruni ast-

fel, pe lângă beneficiile vieţei de familiă şi pe acelea ale vieţei de
colegiii. El începu sc6la sa chiar în Chancy ; însă situaţiunea nefiind favorabilă, ei închiriă o locuinţă spaci6să în comuna Vernier,
tot aprâpe de Geneva, unde funăă stabilimentul, care Pa făcut ce-

__lebru. Spre a se forma pentru riit6rea sa vocaţiune, Naville începu
prin a visita iustitutul lui Pestalozzi din Yverdon, stabilimentele
lui Fellenberg din Hofwyl, şi sc6lele părintelui Girard din Friburg.
Acesta din urmă i deschise combra reflessiunilor şi experienţelor
s€le şi contribui puternic a-l fixa ideele şi principiile ; de aceea, şi
Naville puse, 6reş cum, stabilimentul seii sub patronagiul cordelierului-pedagog.
Directorul stabilimentului din Vernier nu este inventatorul unei
sc6le nouă ; el este emulul şi continuatorul părintelui Girard. In
institutul set, destinat pentru băeţi dela şâpte pină la opt spre dece
ani, găsim limba maternă predată după principiile, sei mai bine
dis, după caietele, nepublicate încă, ale pedagogului friburgian, ca
desvoltâri însă pentru. clasele superi6re. Principiile raţionate ale
Cursuluă Ilimbeă, în virtutea cârora învăţătura urma un curs progresi, însuşia cunoscinţe utile, desvolta t6te facultâţile şi imprima
junelor spirite o direcţiune morală şi religi6să, fură aplicate şi la
cele alte cursuri, pe atât cel puţin, pe cât permitea natura acestor
diferite ramuri. Dâcă vom adăoga pe lângă aseste principii şi o disciplină părintâscă,o viţă de familiă şi esserciţii în plin aer, propril a fortifica sănătatea elevilor, vom aveao ideă destul de essactă,
despre stabilimentul din Vernier,

-
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Insă Naville n'a servit educaţiunea numai prin stabilimentul sei
model, ci şi prin diverse publicaţiuni, şi în particular prin irumâsa
sa operă asupra Educaţiunei publice, operă care nu este alt-ceva,
decât; desvoltarea unui memoriii incuronat maj "nainte de Societa-

tea pentru methâdele de îmvețătură din Paris. Cugetările peda-

gogice ale
în întregul
faca ati o
Autorul
demonstra

autorului nostru, fiind depuse , ca să mă esprim astfel,
lor în acestă operă, -uu mă pot dispensa de a nu-i
|
|
scurtă analisă.
începe prin a vorbi de necesităţile societâţii şi prin a
trebuinţa de a pune instrucţiunea publică, în tote cla-

sele, a armoniă cu aceste necesitâţi ; „acesta este, dice el, singu-

rul medii de a face să progreseze şi să prospere agricultura, artele, industria, comerciul şi tte instituţiunile sociale.“ Mai pre sus
însă de necesitâţile cari se raport la ordinul material, autorul pune
interesele morale. „Acâstă subordinare adaogă el, este un principiii fundamental, care, nici o dată, nu trebue să să pârdă din vedere, în organisaţiunea studiilor şi în alegerea methâdelor. Trebue
să se fundeze instrucţiunea pe consciinţă şi christianism şi să se
combată acele theorii vătămătâre, ce eman dintr'o civilisaţiune sui
perficială şi problematică.“
In partea a doua, autorul tracteză despre principiile de urmat
în organisațiunea instracţiunei publice. Ac6sta spre a-şi atinge

scopul, trebue să însugescă copiilor cunoscințe, să le desvolte
facultăţile şi să-ă înveţe datoria în sfera morală.

In partea a treia a operii sle, Naville tracteză despre clasificaţiunea şi despre organisaţiunea studiilor şi a scolelor. E stabilesce cinci grade de instrucţiune :
Gradul 1. — Instrucţiunea primară. — Copii dela şse pină
la nouă ani. — Instrucţiunea comună pentru toţi copiii fâră deosebire şi cupringână : lectura, scrierea, limba franceză : frase
simple ; ariţhmetica : numeraţiunea şi cele patru regule asupra numerilor

întregi ; geografia elementară ; istoria naturală : trăsuri

proprii a conduce pe copil la cunoscinţa lui Dumnezeii ; istoria s0cială pe scurt. — Spre a înţelege aceste limite înguste date.instrucţiunei primare, trebue să ne aducem aminte că autorul scriă
pentru Francia şi întrun timp când o mulţime de comune n'aveaă

încă sc6le.
|
a
Gradul II. — Instrucţiunea secundară. — Copii dela nouă

pînă la trei spre dece ani. Sc6le de oraşe şi de centruri populate,
pentru copii cari fac cursuri comerciale, industriale, agricole sei

246

EDUCATIUNEA ÎN TIMPI ACTUALĂ

clasice. Acest grad, ca şi cele următâre, cuprinde atât studii comune pentru toţi elevii în genere, cât şi studii speciale pentru diversele vocaţiuni.
,

Gradul 111. — Instrucţiunea terțiară. — Copii dela trei

spre dece pînă la şese spre dece ani, cu două secţiuni : 0 secţiune
de litere şi de instustriă superi6ră, şi o secţiune industrială şi
comercială.
Gradul 1V. — Studenţi dela şese spre dece pînă la nouă spre
dece, două geci, două deci şi unu, două deci şi doui ant. — Aci
studiile clasice şi de industriă superidră variez după vocaţiunea elevilor, şi se divid : în cursuri generale, urmate în special de e-

lovit, cari voesc a studia theologia, dreptul, medicina şi farmacia ;
în sedla politechnică, în scla frumăselor arte, în scâla mili-

tară, în scâla de înaltă industriă şi în scâla de mineri. Elevii
acestor diverse scâle sunt admişi la cursurile generale, ca şi bacalaureaţii în litere, la acelea ale celor alte sc6le.

"- Gradul V. — Adi bacalaureaţii în litere întru în facultâţile

de drept, de theologiă, de medicină sti de farmaciă, Elevii scolei
politehnice, în sc6lele scii facultăţile de artileriă, de genii, de construcţiuni de marină, de pună şi şosele, de ingineri-geografi, de
„mine, ete. Elevii sc6iei frumâselor arte se duc la Roma.
In partea a patra, Naville vorbesce de învăţători şi de corpurile superi6re ale instrucţiunei. Naville nu prevede scâlele normale
în sistemul seii. EI recrutâză pe învăţători printre monitorii şi elevil diferitelor grade. In genere monitorul sâii elevul dintr'un grad
6re-care, pote pretinde de a deveni învăţător într'un gradinferior,
El crede, că studiul mutual în cele trei grade inferidre este forte
propriii de a desvolta talentul şi de a prepara bunt învăţători. In'strucţiunea publică ar deveni, cu acest sistem, o mare scâlă normali. — Naville admite pentru sc6le trei autoritâţi principale :
Consiliul comunal, Consiliul districtual şi Consiliul regal. El:nu
_primesce inspectori.
În fine în partea a cincea, Naville se ocupă în particular cu
bugetul instrucţiuni. Comunele, Statul şi particulari pot acorda
subvenţiuni sc6lei sâi a-i face donaţiuni ; însă sarcina principală
a instrucţiunii trebue să o aibă părinţii, de 6re-ce lor le incumbă
în primul grad datoria de a cresce şi de a educa pe copiii lor. El
nu propune obligavitatea instrucţiunei, de 6re-ce măsurile corec«
tive ar fi cu totul opuse obiceiurilore Franciei; cere însă a se ex-

clude din funcțiunile publice pers6nele cari nu sciii citi şi scrie.
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După cum se vede, FEducaţiunea publică a lui Naville este o

carte de mare însemnătate, cea mai însemnată, pâte, din câte s'au

scris asupra acestui subiect. Nu pâte cineva studia acâstă operă,
fâră să admire simetria şi unitatea sistemului scolar ce propune.
După cum s'a putut observa, pedagogia lui Naville este identică cu
aceea a părintelui Girard; mai puţin profundă, pâte, însă mai întinsă şi sub raportul moral, mai complectă,
Afară de serierile sâle pedagogice, Naville a publicat, între altele, şi un Zractat despre caritatea legală, o operă economică forte destinsă. Ca şi părintele Girard, el s'a ocupat cu predileciune de filosofiă, şi acesta l'a făcut apt de a tracta tâte felurile de

cestiuni. Naville muri la Vernier în 22 Martie 1846.

CAP. XVII
MIŞCAREA

PEDAGOGICA

IN

FRANCIA

$ 1. — REVOLUTIUNEA FRANCEZA
_

Pină la revoluţiune, numai Fraţi doctrinei chrestine se ocu-

pai în Francia de instrucţiunea poporului ; însă ei nu puteait face
acesta, decât într'o proporţiune forte neînsemnată, Revoluţiunea
înţelese îndată, că spre a se consolida, ea avea necesitate indispensabilă de a instrui poporul. De aceea Convenţiunea, printr'un
decret din 19 Septembre 1793 asupra organisaţiunei instrucţiunei

publice, ordonă creaţiunea de sc6le primare pe t6tă întinderea
Franciei, cu obligaţiunea pentru părinţi şi tutori de a-şi trămite

copiii la sc6lă, sub pedâpsă de amendă, şi, în cas de recidivă, de
perderea drepturilor civile şi politice, pe timp de dece ani. Insă agitaţiunea era pr6 mare în Francia, spre a se putea funda ceva
stabil, Acâstă lege fu înlccuită prin aceea din 17 Novembre 1794,
unde nu mai era vorbă de obligativitate. Cu t6te acestea se citesce
în acâstă lege articolul următor : „Tinerii cetăţeni, cari nu vor fi
frecuentat scâlele primare, vor fi essaminaţi, cu ocasiunea serbăt6ril Junimei, în presenţa poporului ; şi aceia, cari se vor constata că nu posed cunoscinţele necesarii cetăţenilor francezi , vor fi
depărtaţi, pînă ce şi-le vor dobândi, din tote funcțiunile publice,“
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Republica mai creâ, prin legea dela 27 Septembre 1794, scâla
politechnică , şi prin aceia dela 1 Decembre acelaş an, scâla normală. Convenţiunea creâ sc6la normală, „spre a instrui, prin învăţătorii cei mai abili, pe cetăţeni, deja familiarisaţi cu sciinţele

utile, arta de a învăţa pe alţii. Deschiderea scâlei normale avu

loc în 19 Ianuariii 1795, cu Profesorii cei mai eminenţi ai Franciei, şi cu o miă patru sute elevi. Cu tote aceste condițiuni satisfăcătâre, sc6la durâ forte puţin. D'abia deschisă, se recunoscu imediat, că ca nu-şi pâte ajunge scopul spre a forma buni profesori,
După trei luni de la deschiderea ei, ea fu închisă prin ordinul Con-

venţiunii.
O a treia lege din 24 Octombre 1795 creâ scâle primare în fiăcare canton şi sc6le centrale în fiă-care departament; fundâ scle spe-

ciale risipite în tâtă întinderea teritoriului; organisâ instrucţiunea
naţională de sciinţe şi de arte, cu misiunea de a lumina tot, de a
ameliora tot, La 1 Maii 1802, Francia promulgă o nouă lege asupra Instrucțiunii publice; însă ignoranţa era pr6 mare în Francia şi agitaţiunile politice pr€ violenţi, spre a permite instrucţiunii să facă progrese repegi.

Ş 2. —

IMPERIUL

Primul imperii inaugurâ o eră nouă pentru instrucţiunea publică
din Francia. Spre a-i asigura un mers liniştit şi prosper, Napoleon
credu că trebuia să o sustragă dela fluctuaţiunile lumii politice,
şi să o confieze unui corp particular, expresiunea puterii publice,
şi care să respundă Statului şi familielor de viitorul nouelor gene-

rațiuni. Acâsta, este origina Universităţii Framciey,

creată prin

legea din 10 Maiii 1806. Un decret din 17 Martiii 1808, redeschise sc6la normală, câci, lipsa de învățători bine condiţionaţi se
simţia forte mult în institutele de instrucţiune publică. Un alt decret din 15 Novembze 1811, ordona ca colegiile şi Iyceele să fiă
puse în stare de a putea primi pe toţi elevii ce vor voi să facă
studii secundare, Acelaş decret suprima, tâte institutele private, din
momentul ce colegiile şi Iyceele vor avea destul loc, spre a: primi
pe toţi copiii.
Universitatea Franciei fu constituită în stare de pers6nă civilă,

spre a putea avea, o arere a sa propriă. Statul i făcu o donaţiune
de patru sute mii franci, ca rentă anuală, înscrisă în marea carte
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a datoriei publice, şi Împăratul i adăogă tote bunurile, mobile şi
imobile, aparţinând colegiului Ludovic-cel-Mare, universitâţilor,
academielor şi colegielor. Institutele, de un caracter mai mult sciinţific şi literar, decât pedagogic, ca Museul de istoria naturală,
Observatorul, şi alte iustituţiuni analoge, remaseră sub direcţiunea

imediată a Ministerului de interne. In capul seii, Universitatea avea
un Mare- Maestru, asistat de un Consilisi universitar. Imperiul
fu divisat în Academii, dirigiate fiă-care de un Rector şi de un
Consiliii academic. Universitatea, acâstă autoritate supremă a
sedlelor, divisâ instrucţiunea în trei pârţi : Instrucţiunea superi6ră, dată de facultâţi; instrucţiunea, secundară, dată de Iycee şi colegii,şi instrucţiunea primară, dată în scâlele primare, Cu tâtă acestă înțeleptă organisare, şi cu tote că Napoleon era un amic al
sc6lelor, instrucţiunea nu putu face sub imperii

progrese

mulţă-

mit6re. Circumstanţele nu favorisară bună-voinţa Universităţii şi
intenţiunile impăratului.
$ 3. —

PESTAURATIUNEA

Prima restauraţiune, care durâ dela'5 Aprilie 1814, pînă la
20 Martie 1815, nu schimbă nimic în regimul universitar. Este
adevărat, că ordonanța din 17 Februariii 1815, cuprindea modificaţiuni profunde; însă, Napoleon îutorcându-se dela insula Elba,
înainte de a se pune în lucrare, ele remaseră o literă mârtă,.
A doua restauraţiune fu mai puţin hostilă regimului universitar. Ordonanţa regală din 15 August 1815, se mulţumi dea transmite la o comisiune de instrucţiune publică, t6tă autoritatea, ce

decretele imperiale atribuise Marelui-Maestru şi Consiliului Universitâţii. Incolo, ea conserva organisaţiunea anteridră, In prima sa
circulară câtre rectori, cu data din 28 August, Comisiunea âe instrucţiune anunciă, că ea va conserva „tot ce este bun, tot ce este
util, tot ce este onorabil;* însă că ea va lua mesuri rigurâse în
contra fancţionarilor a câror conduită este condamnabilă ; elevii

nesupuşi trebue să fiă expulşi imediat din sc6le. „Cu tote acestea,
adaogă circulara , aceste megii exteri6re nu pot restabili, decât o
ordină exteri6ră. Buna disciplină şi bunele moravuri aii necesitate

de garanţii mai sigure : ele trebue să se baseze pe consciință şi pe
sentimentul profund al datoriei.« Intr'o circulară, datată din 10
Martiii 1816, şi adresată comitetelor canţonale, este dis că „priu=
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cipalul atribut al comitetelor este de a priveghia ca ordinea şi
moravurile să fiă cu scrupulositate observate în scâle ; că instruc-

ţiunea să fiă fundată pe respectul pentru religiune şi legi şi
pe amorul datorit Suveranuluă legitim.“ 0 ordonanţă regală
din 29 Februariii, punea o sumă anuală de 50,000 franci, la disposiţiunea comisiunii de instrucţiune publică, pentru înbunătăţirea meth6delor şi scdlelor şi pentru recompensele de acordat institutorilor ce se desting.
0 ordonanţă din 1 lunii 1822, restabili autoritatea MarelutMaestru al Universităţii, şi confiă acestă sarcină D. de Preyssinous, care cumul îndată acest titlu cu acelea de episcop de Hermopolis şi de Ministru secretar de Stat al afacerilor eclesiastice şi
al instrucţiunii publice. Ecă câte-va rânduri din circulara sa, adresată rectorilor, spre a le anunţa numirea sa : Chiămând în capul educaţiunei publice un om învestit cu un caracter sacrat, Maestatea sa face cunoscut Franciei, că ea doresce să vâdă junimea
regatului seii, crescută în sentimente religi0se şi monarhice. . . Acela

care

ar avea nenorocirea să trăâscă fâră religiune, sei să

nu fii devotat familiei domnitâre, ar trebui să simţă că-l lipsesce

ceva, spre a fi un demn institutor al junimei. .. .
In 6 Septembre 1822, sc6la normală, denunciată ca o vatră de
conspirațiuni şi de pretenţiuni ambiţi6se , fu suprimată, şi D. de
Freyssihous organisă în licee, sc6le preparatâre, sâi scâle normale,
parțiale, destinate a înlocui sc6la normală. Aceste sc6le însă nu
prosperară,

şi de aceea în anul 1826 se restabili sc6la normală,

anexându-se la colegiul Ludovic-cel-Mare, sub numele mai modest
de sc6lă preparatâre.
Cele alte institute stiinţifice şi literarii nu primiră nică o modificaţiune.
La anul 1828, D. de Vatisnesnil , jurisconsult succedâ D-lui de
Freyssinous în direcţiunea instrucţiunii publice. „Religiunea şi morala€, dice el în circulara sa din 5 Februariit, adresată rectorilor
spre ale comunica numirea sa, „sunt primele base ale unei bune e-

ducaţiuni;* şi adaogă aceste vorbe semnificative: „Este important, ca acâstă veritate să fiă tot; d'auna presintă în spiritul Gmenilor însărcinaţi cu instrucţiunea publică; este însă asemenea important, ca acestia, în conduita lor, câtre elevii cari profesez religiuni

diferite de ale lor, să nu uite nici o dată aceea ce prescriă Charta,
legile regatului şi statutele universitare în privinţa libertâţii consciinţei şi a auforitâţii părintesci, * .
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După cum s'a vădut, Restauraţiunea, în materiă de instrucţiune,
s'a aplicât a consolida alianţa prinţului legitim cu biserica. Devisa
sa era : Dumnezeii şi regele. Acest principii însă era pră strâmt,
putea
pr6 puţin liberal, şi mediile întrebuințate pr6 meschine, spre â
mai
primară
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tot d'o dată
şi adesea chiar în camera învățătorului, care-i ggrvia
Un mare
sa.
familia
şi
sine
pentru
r
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Și
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de
fel
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nici
n'avea
număr de comune
cuentaă chiar pe cele ce essistaii?

$ 4. —

REGIMUL ORLEANIST

uţiunea universiGuvernul lui Ludovic-Filip conservâ intactă instit i schimbă spiînsă
tară, creată prin legea din 10 Martie 1806;
cu semă instrucţiunea
ritul şi făcu să facă progrese repedi, mai
în circulara sa câtre
,
livet
Monta
D.
dice
dată“,
primară. „Nică o

o-dată necesitatea instrucrectori, cu data de 10 Maiii 1831, nici
timpul de fa-

în
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..
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pudgetului instru
considerabil subvenţiunea acordată
700,000 francă; în 1832, la
la
mare. In anul 1831 ea fu ridicată
franci, şi aşia mai încolo,
1,000,000; în 1833, la 1,500,000
fran.
pini ce ajunse în 1847, 1a 2,400,000
r comunelor, de a avea tutulo
a
ordon
1833
luniil
28
din
Legea
de fete fură pînă atunci
cel puţin o sc6lă primară de băeţi. Scoleloe ordonanţă regală le dete
numai încuragiate ; însă în anul 1836
a D-lui Villemain câtre reco organisaţiune regulată. O circulară
de a provoca fundarea de
invită
i
tori, cu data din 12 Iulie 1842,
agiă asemenea ŞI deschide“nout sc6le pentru fete. Guvernul încur
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rea de sale de asyl, de cursuri de adulţi şi de scâle primare superidre, sâii scâle de megiloc. Insă aceste două ultime instituţiuni,
precum şi sc6lele de fete nu produseră resultatele dorite. Era reservat D-lui Duruy, Ministrul instrucţiunei publice în al douilea
Imperiii, de a le organisa şi de a le face să trăâscă,
Desroltarea instrucţiuni! primare, se înţelege de sine, nu se
putea produce fâră înbunătăţirea stârii institutorilor şi fâră creațiunea de numer6se sc6le normale. Trebui asemenea să se constru6scă s6ii să se repare un forte mare număr de localuri de scâlă, să
se institue comisigni locale, şi să se numâscă Gmeni speciali pentru
inspecţiunea lor, etc.
Prima scâlă normală fu fondată la Strasburg în anul 1810. Sub
restauraţiune se mai deschiseră încă câte-va. La anul 1830, se
număraii în Francia trei spre dece instituţiuni de asemenea natură.
In timpul celor d'ântâiii doni ani, ce urmară după revoluţiunea din
Iulii, numărul sc6lelor normale se ridicâ la patru geci şi şepte. Legea din 28 luliii 1833, ordonâ fiă-cârui departament de a avea o
sc6lă normală; ir aceste scâle primiră o organisaţiune regulată.
La 1842, administraţiunea, care lucra de mult timp la creaţiunea
scOlelor de fete, încuragiâ fundaţiunea de se6le normale pentru institutâre ; iâr în anul 1847, deschise la Paris o scâlă pentru for-

marea directârelor salelor de asyI. 0 ordonanţă din 6 Decembre
1845 prescria fundarea de sc6le normale secundare pe lângă facultâţi, spre a forma profesori pentru licee şi colegii. Acestă ulţimă instituţiune însă, numai essistă astădi.

Ş 5. —

REPUBLICA ŞI SECUNDUL ÎMPERIU

Căderea lui Ludovic-Filip nu aduse cu sine nici o schimbare în
organisaţiunea instrucţiunii publice. D. Carnot, primul ministcu de
instrucţiune, credu, că, spre a consolida republica, trebue să se
sprijine pe institutori. Spre acest scop, el i essalteză, i califică de
magistrați populari şi voesce a le face accesibile î6te gradele universitare. „Nimic nu împedică, dice el, pe acei ce se simt capahili, de a nu se ridica pînă la cele mai înalte. grade ale ierarhiei
n6stre. Sârtea lor nu se pâte considera mai inferi6ră ca aceea a
soldaţilor; meritul lor trebue să aibă asemenea dreptul de a câşti-

ga tote gradele ierarhice.“ EI ar voi să aibă şi institutori între

representanţii poporului. „Să viă, dice el, între noi, în numele po-

i
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pulațiunilor rurale, în sînul cârora s'aii născut, şi să exprime, în
sînul legislaturei, necesitâţile, dorinţele şi speranțele acestui element al naţiunei, atât de capital şi tot d'o dată atât de uitat. . . .
Să se apringă într'6nşii focul ambiţiunii gener6se; să uite obscuritatea condițiuni lor : ea a fost din cele mai umile sub monarhiă;
ea devine din cele mai respectate şi din cele mai onorabile, sub
republică, .. . Rog pe cei 36,000 institutori primari ai Franciei
să se misce la apelul meii şi să contribuescă şi ei din parte-le la
fundarea Republicei. “
Frumâse vorbe, însă imprudente!
D. Carnot nu remase, decât numai câte-va luni în capul instrucţiunei publice, şi, cu dânsul, căgură t6te acele speranţe fantastice
ce făcuse să se nască în spiritul institutorilor. Acestia primiră imediat; ordinul, de a-şi mărgini acţiunea în cercul limitat al misiunei lor; ir, spre a-i sili la acâsta, o lege din 11 Ianuariii 1850,

puse în mânile prefecţilor dreptul de a numi şi a revoca pe institutori.
După căderea lui Ludovic-Filip, se rădicară furtuni noui în contra Universitâţei. „De astă dată însă, dice D. Jourdain, uumaj

era în cestiune regimul sei financiar, ci dreptul exclusiv de a in-

strui, . . ci tâte prerogativele ce decurgeaii pentru dânsa din acest
drept fundamentul, . . ci constituţiunea sa întrâgă , competinţa
magistraturei s6le superi6re, jurisdicţiunea consiliilor s6le inferi6re,
orthodozia învăţătorilor sei, moralitatea învăţăturei lor, a operilor
lor şi a vieţei lor publice şi private.“
Legea din 15 Martie 1850 puse capet acestei polemice, proclamând libertatea învăţământului, şi puind universitatea sub direcţiunea imediată a Ministrului instrucţiunei publice. In 22 August, o adoua lege terminâ transformarea începută, ordonând suprimarea rentelor Universitâţii şi intruparea domeniilor sâle cu acelea ale Statului, spre a fi administrate ca propietâţi publice.
Ministrul instrucţiunei publice, însărcinat astădi şi cu direcţiu-

nea Universitâţii, este asistat de un Consiliii, compus din 32 mem-

|
brii şi numiţi pe timp de un an.
Legea din 15 Martie 1850 aduse cu sine înfiinţarea în Francia
se
a unui mare număr de institute private, laice şi eclesiastice, cari
efect,
de
avu
acâsta
copii;
de
număr
mare
un
cu
imediat
populară
că colegiile şi liceele Statului să se despopuleze considerabil. Mai
multe

colegii

fură, din acestă causă, suprimate. Spre a putea ele

susţine concurenţa cu stabilimentele private, cari insuflaii părinţi-

254

EDUCATIUNEA ÎN PINPII ACTUALĂ

lor mai multă confienţă, era indispensabil a se supune
la v reformă
radicală ; cu acesta fu însărcinat D. Tortoul,

Intr'an lung raport câtre Impăratul, cu data de 19 Septembre
1853, el spune că aceea ce discretiteză institutele Statului în opiniunea publică, era, pe de o parte profesorii înbuibaţi-de doctrine
rele, s6i puţin proprii de a essercita o bună influinţă asupra elevilor ; iâr pe de alta, râua stare a instrucţiunii, în licee mai cu semă.
Urma dâr neapărat; a se remedia acest îndoit re.
Legea din 9 Martiii 1852 este esențialmente destinată a pune
ordine în administraţiunea instrucţiunii şi în corpul învăţător. Ea
prescriă între altele: Împăratul numesce pe Consiliul imperial, şi pe
profesorii facultâţilor;

Ministrul,

prin

delegaţiunea

Impăratului,

numesce autoritâţile academice, pe profesorii institutelor ce depind
de- ministeriul seii, şi pe ai sc6leldr secundare ; Rectorul, prin de-

legaţiunea Ministrului, autoritâţile scolare primare şi pe institutorii primari. — Ministrul are dreptul de a pronuncia direct şi fâră
recurs în contra membrilor corpului didactic secundar : reprimanda, înaintea

Consiliului academic;

censura, înaintea Consiliului

superior ; permutarea ; suspendarea, cu s6ii fâră perderea, tota1ă s6i parţială a salariului, şi revocarea. El pâte pronuntia aceleaşi pedepseşi în contra membrilor corpului didactic superior, afară de revocaţiune, care se pronunciă de şeful Statului.
Pînă în anul 1852, liceele franceze erai exclusiv literari! însă

pe lângă litere, se propuneaii şi diverse studii, reclamate de mersul civilisaţiunii. Acestă stare de lucruri presinta două incoveniente grave : pe de o parte, încărca preste măsură programele, în detrimentul culturei elevilor; iar pe de alta, ea prepara râii pe elevi
pentru carierele sciinţifice şi tehnice. Acâstă cestiune importantă
provocâ deshateri seri6se în sînul Consiliului superior. El se decise,
ca, 'conservând acestă cultură clasică, cu care Francia s'a onorat
în toţi timpii, să dea satisfacţiune aptitudinilor particulare ale individilor, preparându-i pentru diversele necesitâţi ale Societâţii;
Pentru acest scop, el organisă liceele din noii, făcând instrucţiunea
celor d'ântâiii cinci clase, comună pentru toţi elevii liceului; iâr pe
cea din cele alte trei clase, dividându-o în două secţiuni, una de

litere şi alta de sciinţe, unde. limbele moderne, istoria, geografia
şi logica să fii comune ambelor secţiuni, i6r cele alte obiecte de
studiii, distribuite pe secţiuni, după aptitudinea şi vocaţiunea studenţilor.
|
Acestă organisaţiune, cu programele sâle, durâ pînăla anul 1863.

ă
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Experienţa făcută în timp de gece ani reclama Gre-cari modificaţiuni, cari se făcură printr'un decret din 2 Septemhre. In nouile
programe diferitele obiecte de studiii urmez într'o ordină mai raţionată şi mat propriă, spre a-şi putea împrumuta un sprijin mutaal. D. Duruy a înţeles forte bine, că diversele ramuri ale cunoscinţelor ndstre, trebue să fiă presintate spiritului într”o ordină naturală şi nici de cum arbitrariă. Un al douilea merit al nouelor
programe, este tendinţa lor practică, mat cu s6mă în sciinţe : aplicaţiunea şi experimentaţiunea însoțesc tot d'auna studiul theoretie. In fine D. Duruy s'a ridicat cu forţă în contra studiului, care
se mulţumesce a umplea memoria elevilor cu fapte, în loc de a-i
învăţa, să reflecteze, să cugete, şi prin acesta a desvolta facultâţile
lor intelectuale. CirculYrile D. Duruy sunt pline de vederile cele
mai sănătâse asupra, diverselor pârţi ale învăţământului.
In anul 1865, Francia numera 75 Iycee cu 32,794 elevi, şi 245
colegii comunale cu 33,038 elevi. Instrucţiunea secoudară privată,
numera 1,100 institute, dintre cari 830 laice şi 123 mici semipare. — Insă dâcă studiile acestor se6le şi regimul alimentar al
internatelor lor, fură obiectul unei solicitudini laudabile, nu se pâte
dice tot astfel şi de partea lor educativă. Elevii, în loc să găsescă
aci o vi6ţă de familiă, cu învăţători cari să-i urmeze cu interes în
tâte pasurile lor, sunt supuşi la un regim militar, din nenorocire
puţin educativ. Ar fi prin urmare timpul de a se opera şi asupra
acestui punct reformele reclamate imperios de necesitâţile sociale
şi pedagogice.
nuInstrucţiunea superidră se dă în facultâţi, cari sunt în
facul2
catholică,.
măr de 51, şi anume: 5 facultâţi de theologiă
tâţi de theologiă protestantă, 3 facultăţi de medicină, 16 facultăţi
de sciinţă, 16 facultâţi de litere şi 9 facultăţi de drept. — Între
numă&stabilimentele de instrucţiune snperi6ră, trebue încă să maj
râm : Se6la normală superi6ră;

Se6la politelnică;

Sedla militară

la
din Saint-0yr; Sc6la navală stabilită pe vasul Borda, staționat
Brest; Sc6la forestieră din Nancy.
următ6Instrucţiunea specială mai este representată şi prin
agriculde
regionale
sc6le
3
Paris;
din
moşit
de
Scola
:
rele scoli

tură; 3 scole de arte şi de meserii; Sodlele de Bele-Arte din Parisşi

; scbla de cavaleriă din Saumur; sc6la centrală de arte
și Roma
din Paris;
de manufacture din Paris; se6la superi6ră de. comerciii
farmaciă
de
şi
scâla de Stat-major din Paris; scâla de medicină
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militară din Paris; sc6la de mine ; sc6la de punți şi şosele din Paris, etc. etc.
Instrucţiunea primară, care a fost asemenea obiectul unei atenţiuni speciale al regimului imperial, câcă acesta a deschis sc6le
noui, a ameliorat localurile, a mărit onorariul institutorilor, a fa-

cilitat formarea institutorilor prin sc6lele normale, etc., a fost representată la 1 Ianuarii +864, prin 68,480 scâle, în cele 37,510
comune ale Imperiului. Aceste se6le aii fost frecuentate de 4,270,234
copii. — Cele 68,840 scâle se 'claseză în moduf următor :
Sc6le publice 52,524, dintre eari 20,703 de băeţi, şi 14,059
de fete şi 17,762 mixte.
Sc6le libere 16,316, dintre cari 3,108 de băsţi şi 13,208
de fete.
Programa sc6lelor primare cuprinde : învăţătura morală şi reJigi6să, lectura, scrierea, elementele limbei franceze, calculul,

sis-

temul legal al greutâţilor şi măsurilor şi gimnastica. Se pote însă
adăoga : aritmetica, aplicată la operaţiuni practice; elemente de
istoriă şi geografiă; noţiuni de sciinţe physice şi de istoria naturală, aplicabile la usurile vieţei; învățături elementare asupra agriculturei, industriei şi hygienei ; arpentagiii, nivelarea, desemnul
liniar şi cântul.
i
Pină la anul 1867, sedlele publice de fete nu erati încă organisate şi obligătorii în Francia. Însă infatigabilul D. Duruy, înţelegând că acestă regretabilă lacună nu mai putea subsista fâră prejudiciul Societâţii, se grăbi a umplea golul, prin legea din 10 Apriliii, care prescria, că „fiă-care comună dela 500 locuitoriîn sus,
este datâre a avea cel puţin o scâlă de fete.“
|
In fiş-care scâlă mixtă ţinută de un istitutor, este însărcinată o
femeiă de a dirige lucrul de mână al fetelor. Pe cât este cu putinţă, alegerea trebue să cadă pe femeia institutorului, sii, cel puțin, pe o rudă a sa.
D. Duruy a organisat şi instrucţiunea secundară a fetelor ; însă
acâstă învăţătură nu este bine vădută de o parte din cler, care se
teme de spiritul în care ea ar putea fe dată.
Scâlele normale primare, în cari se formeză institutorii laici,

sunţ în număr de 78. Pentru formarea institutorelor, se numără
vre 0 dece sc6le normale şi preste 50 cursuri dirigete, cele mai
multe, de Surori. Obiectele de studiii din aceste sc6le, cari urmez
a se trece în curs de trei ani, sunt identice cu ale sedlelor primare. — Este de observat, că Pedagogia, acestă sciinţă indispensa-
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bilă învățătorului, nu figureză încă între obiectele de studiii din aceste scdle. Elevii lor se deprind numai cu ţinerea practicăa scâlei.
Cursurile de adulți s'aii început a se ține încă din anul 1837,
în lungile seri ale ernti, în cari se învâţă lectura, scrierea şi calculul. Aceste cursuri sunt destinate a umplea golurile ce lasă sc6la
primară. În anul scolar 1864—65, s'aii ţinut asemenea cursuri
de 7407 institutori şi 437 institutre, la 187,000 de adulţi. Resultatele lor intelectuale şi morale sunt; destul de mulţumitâre. Astădi în mai multe oraşe ale Franciei, cărciumarii sciind bine că frum6sa lumină intelectuală ar face să pălescă luminele suspecte ale
magasinului lor, nu aprind gazul, decât după terminarea acestor
cursuri,
SaJele de asil, organisate prin legea din 15 Martiii 1850 şi
puse, prin decretul din 16 Maiii 1854, sub protecţiunea Impărătesei, sunt stabilimente de educaţiune, publice sc private, unde
copiii de ambe sexe, dela doui pînă la şepte ani, primesc îngrijirile ce reclamă desvoltarea lor fisică şi morală. Invăţătura cuprinde :
primele priucipii de învăţătură religi6să, lectura, scrierea, calculul
verbal şi desemnul liniar; apoj, cunoscinţe usuale după puterea copiilor; lucru de mână apropriat etâţii lor, cântuti religiâse, esserciţii morale şi esserciţii corporale. Lecţiunile nu durgză nică o dată
mai mult de dece pînă la cinci-spre-dece minute şi sunt tot d'auna
schimbate cu esserciţii corporale. Nimini nu pote dirige o sală de
asil publică scii privată, înainte de a avea etatea de două-deci şi
patru ani împliniţi.
Stabilimente de bine-facere sunt frte multe în Francia. Ea
numără mai multe orfelinaturi, iesle, ospiciuri, sc6le de Duminecă,
stabilimente pentru idioţi, pentru orbi şi surdo-muţi, cari fac oa6re spiritului caritabil al Prancezilor,

CAP.
MIŞCAREA PEDAGOGICA

XVIII
IN ELVEŢIA ŞI BELGIA

$ 1. — ELVETIA ROMANDA
Elveţia romandă,

care d'abia are întinderea unui departament

al Franciei, este pr€ mică spre a putea avea stabilimente sciinţi17
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le stii
fice ca Francia. Cu tote acestea ea numără şese sc6le cantona
gymnasil, şi mai multe colegii. Pentru instrucţiunea superidră, ea
posedă cinci facultâţi pentru theo!ogia protestantă şi dohă faculsc6tâţi de drepti, Studiile sciințifice superi6re se fac la Zurich, în
la politehnică federală.
Instrucţiunea specială este dată, într'un mare număr de sate şi
în
prăşele, în scâlele dise secundare, de megiloc, industriale, să
Girard,
zzi,
Pestalo
de
ionate
perfecţ
,
primare
Sc6lele
—
ate.
pension
Narille, Gauthey, sunt într'o stare înfloritâre. — In tâte pârţile,
şese
exceptând Geneva, instrucţiunea este obligatoriă dela etatea de
pînă la şâse-spre-gece ani. — Localurile de sc6lă sunt în genere
vaste şi comode. — Onorariile institutorilor aii fost ameliorate congiderabil.
Se numără în Elveţia romandă şese sc6le normale pentru insti-

grăuinide
tutori, şi patru, pentru institutâre ; se mai găsesc încă,

vicioşi,
copit, scâle copilăresci, orfelinate, stabilimente pentru coții

maladivi, surdo-muţi, orbi, ete. —

Cu acest număr considerabil de

tot d'ascâle şi de institute de educaţiune, Blveţia a essilat, pentru
serie şi
sciă
nu
care
,
persână
O
seii.
ul
“una, ignoranță din megiloc
are încă multe
citi, este acolo un fenomen. — Cu tote acestea ea

s6le. Înde făcut pentru perfecţionarea, methodelor şi institutelor
Elveţiei
torilor
institu
a
te
Societa
în
stitutorii sei s'aii constituit
genelor
le
adunâri
prin
lare,
particu
nţe
conferi
prin
romande, şi,
rali şi prin organul lor Educatorul,

dirigiat de un pedagog emi-

nent, Profesorul Daguet, lucrâză din tote puterile pentru perfecţionarea sedlelor.
Ş 2.

— Bara

“Belgia posedă două universitâți de Stat, una la Gand, şi alta la
Liege; două universitâţi stabilite, prin inițiativa privată, una la
Broxele şi alta la Louvain ; acesta din urmă singură, are, pe lingă
facultâţile de litere, de sciinţe, de medicină şi de drept, şi una de
theologii. Se mai găsesc dece Atheneuri regale pentru studiul humanităţilor şi al sciinţelor profesionale; cinci-goci scâle de megiloc, întreţinute de Stat pentru studiile literarii şi comerciale; un
institut superior de comerciiă în Anvers;

sc6le de mediloc

într'un

destulde mare număr şi o mare cantitate de colegii, de pensiona-

te, de institute şi de sc6le private.

js
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Statul mai are o sc6lă normală pentru sciinţe în Liâge, două
sc6le normale primare la Nivele şi la Liere, şi cursuri normale la
Briige, Couvin, Gand, Huy şi Virton. O lege din 29 Maiii 1866, prescrie creaţiunea altor patru sc6le normale, două pentru institutori
şi două pentru institutâre. In fine, essist în Belgia şepte scâle normale private pentru institutori, şi şepte spre dece pentru institutâre.
— Scle primare, organisate după legea din 23 Septembre 1842,
sant deschise pentru toţi copiii. Instrucţiunea este gratuită pentru
copiii săraci, însă nu este obligatoriă.

CAP.

XIX

PRINCIPALI PEDAGOGIŞTI FRANCEZI
Prin pedagogişti înţelegem pe educatori sâi pe autori cari ai în

vedere amelioraţiunea, speciei n6stre dapă 6re-cari principii parti-

culare. Pers6nele, cari nu s'aii ocupat; decât de învăţământ sei de
methâde, fâră să caute de a da junimei o direcţiune morală sâii
religi6să determinată, nu pot fi prenumărate între pedagogişti.
Cestiunile de educaţiune nu sunt încă destul de înaintate în
Francia, spre a le putea distinge în diverse sc6le; cu tâte acestea
le putem deosebi în doui curință : unul, provenind din al opt-spredecelea secol, care ne presintă tendinţe, mai mult s6i mai puţin
raţionaliste; şi altul, mult mai considerabil, care este vivificat

de spiritul chreştin. In cel Mântâii,
domna
Simon,
dâmna
Giaume,

găsim pe domna de Genlis,

Campan, dâmna Guizot, pe de Geranâo, Aim6-Martin, Jules
şi pe M. 'Thery : în cel de al douilea, pe abatele Reyre, pe
de Remusat, d6mna Necker, pe Vinst, Laurentie, pe abatele
Dupanloup, Barrau, de Margerie, Gauthey, Guimps, L. Bur-

_

nier, Charbonneau, M. Daligault şi pe Levy.
Dâmna

de

Genlis,

—

1746-1830

—,

guvernanta

copiilor

ducelui de Orleans şi care avu prin urmare de elev pe Ludovic-Filip, a scris vre o opt deci de opere într'un timp de şâse deci de
ani. Cea mai principală operă a sa pe terenul pedagogic este Adela

Şi Theodor, stii Epistole asupra educaţiuneă. Principiile s6le

sunt în realitate acelea ale lui Rousseau, cu tâte că ea nu urmeză
pe Emil în tote sofismele sâle. Domna de Genlis, s'a silit şi ade-
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stilul
sea a reuşit de a face plăcute junimei materiele educaţiunei;
ar fi
dâcă
strica,
i-ar
nu
însă
,
elegant
seii este natural, simplu şi
forte.
mai
şi
puţin mai animat
tă
Dâmna Campan, — 1752-1822 —, a fost prima cameris
penunui
ră
directâ
iune,
Revoluţ
a Mariei-Antoinette, apoi, după
de Nasionat privat, şi în fine, directoră Caset d” Ecouen, tundată
Opera
ondre.
de
i
poleon I-ii, pentru educațiunea orfanilor Legiune
pracregule
e,
înțelept
vederi
e
sa posthumă, Educaţiunea, cuprind
l
singuru
este
ea,
dicea
mame,
ereu
„A
i.
principi
ice, însă puţine
însă
bun,
forte
scop al educaţiunei femeielor.“ Acest principiti este
nesuficient.
şi
Dâmma Guizot a seris mai multe opere asupra educaţiunei,
în particular, Epistolele sâle de familiă asupra educațiunel

ă. Rodomestice, o operă celebră, încuronată de Academia francez

manţul seii, Scolarul sei Raoul şi Victor, în 4 volume, obţinuîn
se încă de mai nainte premiul Monthyon. Dâmna Guizot pune
adevâr

sentimentul

religios ca basă a educaţiunei ; însă ea nu ri-

Cu cedică acest sentiment pînă la înălţimea ideii christianismului.
0ânima
în
răului
nţa
essiste
sce
tăgădue
ea
,
Geneva
din
tăţânul

a luă
mului ; cu t6te acestea însă, morala sa este superi6ră aceleia
,
junimei
le
rătăciri
peutru
Emil, însă pre indulgentă

De Gerando, născut în 1772, îu mai ântfiii oficer, apoi, sub
Napoleon I-ii şi sub a doua Restauraţiune, Consilier de Stat şi la
anul 1837, Pair al Franciei. El aparţine,ca filosof se6lei lui Condillac. Istoria sa comparată a sistemelor de filosofiă este singura operă, ce a produs Frantia, demnă de acest nume. In Fdu-

caţiunea sa a surdo-muţilor, de Gerando desvoltă mai multe

puncturi interesante despre theoria limbagiului şi despre influinţa
semnelor asupra cugetârii. Cursul seă normal pentru institutori primară, este o operă însemnată care a făcut mult, bine institutorilor.
Aimt Martin, — 1186-1847 —, a scris Educaţiunea mai
melor de familiă, operă încuronată de Institut, Intr”un limbagii
prin
şi
Francia
în
femeiei
iunea
educaţ
ridica
a
caută
el
atrăgător,

acâsta instituţiunea familiei. Scopul sei este excelent ; însă chris-

tianismul autorului, care nu este alt ceva decât religiunea naturală, poetisată întrun limbagiii evangelic, este un punct de sprijin
forte slab pentru sistemul sei. Aime Martin este un sofist amabil
şi seducător.

Jules Simon,

în cartea sa intitulată Scsla din 1865, luptă
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pentru priucipiul liberar, Ei ar vrea să emancipeze scâla de biseri-

că. Ca şi Aim6 Martin, el se preocupă mult de femeiă. „ Educaţiunea femeielor, gice el, este o operă de făcut în Francia. Liber-

tatea

este în adevâr un lucru frumos ; însă libertatea, fAră chris-

tianismul positiv, nu pote funda nimic solid şi durabil.
M. A. Thery, rector al academiei din Caen şi unul din principalii colaboratori ai Cuysului complect de educaţiunea fetelor,
în 21 volume, este un pedagog fârte merituos. Consiliile sele
câtre mame, asupra megiiilor de a dirige şia instrui fiicele
lor, vuprinse în opera de sus, i-a produs o medalii de aur de două
mii franci din partea Academiei franceze. M Thery a publicat şi o
Istoriă a educaţiunii din Francia, dela al cincilea secol şi pină
în gilele nâstre, precum şi FEpistole asupra profesiunii institutoruluă, cari constituesc un adevărat curs asupra învăţăturei şi
ținerii sc6lei.
Abatele Reyre, — 1735-1812 —, este autorul unei opere a-

desea

reimprimate,

Sesla domnişidrelor,

s6i Epistolele

unei

mame virtuâse câtre fiiă-sa, şi respunsurile acesteia câtre mamă-sa. Principiile sle sunt chreştinesci ; însă morala sa pote lesne conduce la acel christianism de formă, care lasă consciinţa la o
parte, şi care din nenorocire este astăzi atât de respândit. Abatele
Reyre idealis6ză şi preconis6ză educaţiunea mănăstirilor. EL n'ar
îi dis cu Fenelon : „Educaţiunea unei mame capabile valorâză mai
mult, ca aceea ce se face în cea mai bună mănăstire. &

Dâmna de Râmusat, — 1780—1821 —, damă de ondre pe

lingă împărătesa losefina, a lăsat neterminată

o operă, ncercă-

i asupra educațiunik femeielor, dr care publicată de fiul seii,
în încuronată în 1825 de Academia de sciinţe. Domna de Râmusat
se apropiă cu principiile sâle de jansenisti.
Dâmna Necker de Sav:ssure, — 1163—1841 —, din Gene-

va, a scris Educaţiunea progresivă, s6ii Studiul cursului vie-

țeă, în trei volume, dintre cari două pârţi sunt consacrate copilăriei şi cea de a treia, vieţei femeielor. Nici un alt pedagog, n'a
pătruns maj adânc în încreţiturele animei umane, şi, în particular,
în natura femeiei. Nică unul n'a adus în educaţiune o consciinţă mai
delicată şi principii mai evangelice. Acâstă frumâsă operă, unul din
cele mai bune tractate de educaţiune ce essist, a fost încuronată de
Academia franceză.
Vinet, — 1797—1847, — theolog ptotestant, literat şi eritic destius, a lăsat, între altele, o operă intitulată Educaţiunea

.
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Familia şi Societatea, plină de cugetâri profunde şi originale şi
marcată de un christianism serios.
Laurentie, născut în 17983, eclesiastic catholic, a scris Episto-

le câtre o mamă asupra educaţiuniă fiel scle, pline de direcţiuni

înțelepte, şi inspirate, de o pietate sinceră şi profundă,
Abatele Gaume, în scrierile sele asupra educaţiunii , are maj

cu s6mă în vedere studiile clasice. El reclamă o educaţiune exclusiv catholică şi cere expulsiunea din sc6le a clasicilor păgâni, şi înlocuirea lor cu scrierile sânţilor Părinţi.
Dupanloup, episcopul de Orleans a scris, în trei volume, o operă intitulată : Educaţiunea. Ca şi abatele Reyre, el este pentra
0 educaţiune eclesiastică, în oposiţiune cu sistema instrucţiunii publi-ce de astăzi, care este laică, EI s'a declarat, în timpul din urmă,

în contra învăţăturei secondare de fete, predată de profesorii liceelor. Dupanloup n'a fost tot; W'auna episcop, el a început prin a instrui pe copii.

„Timpul îndelungat, în care m'am devotat pentru

educaţiunea copiilor, dice el, a fost cel mai dulce, der şi cel mai laporios al vieţei mele ; şi, dcă perii capului meii ati albit înainte
de timp, acâsta s'a făcut în serviciul copilăriei.* Nimeni n'a înţeles, mai bine decât dânsul, importanţa educaţiuuii.
M.

Levi

Alhvares, în

Cursul

sei practic asupra educaţi-

unii materne „ Se ocupă essențialmente de educaţiunea junelor fete prin mamele lor. M. Lâvi a fost şi este încă şi astăzi unul dintre
cei mai zeloşi şi dintre cei mai activi educatori, cu cari se onoreză
Francia.
Barrau — 1794—1865 — a scris mai multe opere de instrucţiune şi de educaţiune, între altele : Rolul familiei în educațiune,

s6i Theoria educaţiuniă publice şi private, operă în-

curonată de Academia de sciințele moraie şi politice. Barrau este
un autor plin de bun simţiii şi de morală justă, care a mai seris :
Consilii asupra educaţiuni în familiă şi în colegii; — Legislaţiunea instrucţiunii publice ; —
tru îmstitutori; — ete.

Direcţiune morală pen-

De Margerie a publicat o excelintă operă intitulată : Familia

se Lecţiuni de filosofiă morală, E recomandă a basa educaţiunea
pe religiune. Morala s: este pură şi înaltă. Opera onorabilului profesor de Nancy, scrisă cueleganţă şi luciditate, merită a fi citită şi
meditată de toți câţi se ocup de educaţiune.
Baronul de Guimps, discipolul lui Pestalozzi, în opera sa :

Filosofia şi Practica educațiunei, a desvoltat cu mult talent,
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sistemul lui Pestalozzi, asupra desvoltării raţionațe a facultăţilor,
după legile naturei lor. El a scris încă şi Noua carte a mamelor,
mult mai interesantă şi mai instructivă, decât Cartea mamelor a
lui Pestalozzi.
Gaulhry, — 1794—1865 —, a fost ântâiii pastor, apot director al scâlelor normale din cantonul de Vaud, şi în fine director
al sc6lei normale protestante din Courbe voie, lîngă Paris, unde
remase. pînă la mârtea sa. Gauthey a adus, ânifiii patriei sâle şi
în urmă Franciei, servicii însemnate în ramura înstrucţiunei primare, nu numai ca director de scâle normale, din cari a eşit un
mare număr de institutori destinşi, dâr şi prin publicaţiunile sâle
pedagogice, dintre cari cele mai principale sunt : Scâla normală

în cantonul de Vaud; Educaţiunea în scâlele de mediloc;E-

ducaţiunea. Acestă din urmă, formată din două volume, este cea
mai importantă,
Ludovic Bu: nier, pastor şi profesor la sc6la superi6ră de fete
din Morges, a publicat o Istoriă literală a educaţiuneă morale

şi riligidse în Francia şi în Elveţia romandă, plină de fapte şi
de învățături interesante. — Cursul seă elementar de educaţiune pentru usul mamelor şi iustitatârelor, este una din cele bune
”
opere pedagogice franceze.
Michel Charbonneau, directorul Sc6lei normale din Melun, s'a
pus, prin Cursul sei theoretic şi practic de pedagogiă, în numărul pedagogistilor francezi celor mai destinşi. Cursul set probâză studii seri6se şi cunoscinţe profunde. Principiile sâle religi6se
sunt acelea ale unui christianism serios şi positiv.
M. Daligault, directorul sc6lei normale din Alencon, a publicat un Curs practic de pedagogiă, care aruncă multe lumini asupra materialului claselor şi asupra organisaţiunii lor.

CAP. XX
CARACTERISTICA

PEDAGOGIEI

FRANCEZE

1. Rolul familiei este în Francia mult mai restrâns, decât în
Anglia şi în Germania. De aceea, necesitatea de a rădica femeia şi
priuti'ânsa a consolida familia, este aci mult mai simțită, decât în
or care altă ţâră..
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2. Disciplina este mai puţin austeră decât în Anglia ; ea caută
aci punctul seii de sprijin în sentimentul de on6re şi de datoriă, şi
în prescripţiunile consciinţei.
3, Sc6la franceză, în tâte gradele sele, este religi6să. Sub acest
raport ea este în progres. Cu t6te acestea, desteptarea consciinţei
pare mai puţin înaintată, decât aceea a sentimentelor.

4. Instrucţiunea primară îu Francia are o organisaţiune forte;

i6r tote părţile ei sunt regulamentate cu îngrijire. Impulsiunea care
vine de sus este chiămată a pune în mişcare tâtă economia scolară.
Insă, dâcă vicţa merge dela centru la extremitâţi, ea merge şi dela
extremităţi la centru : institutorii, rectorii, funcţionarii sunt toţi
consultaţi asupra observaţiunilor şi experienţelor lor, şi Puterea
„ modifică fâră mare

greutate,

aceea

ce este reclamat de circum-

stanțe.
și Instrucţiunea privată este fârte respăndită în Francia și se
bucură de drepturi şi prerogative, cari nu se văd în nicio altă ţeră,

afară de România. Ea îşi are fotoliurile s6le de drept în Consiliul

superior al instrucţiunei şi primesce adesea subvenţiuni din partea
Statului, a departamentelor şi a comunelor.
6. Francia a făcut, dela un timp încâce, progrese însemnate în
didactică şi mai cu s6mă în studiul limbei franceze, şi cu tote acestea timpul empirismului n'a trecut încă. Francia n'are încă o
cultură pedagogică, fa, care domină filosofia, theologia, sciinţele şi
artele, de ce nu se pune şi în corentul pedagogiei? De ce nu întroduce ea cursuri de pedagogiă

în tâte sc6lele normale şi chiar în

facultâţi ?
7. Instrucţiunea clasică şi sciinţifică este în genere bună în
Francia. Instrucţiunea superi6ră întrece pe a tutulor celor alte ţări,
şi încât pentru formă, ea este cea d'ânttiii din lume.
8. Francia cu geniul seii practic şi organisător, dâcă va continua
a merge încă două deci de ani pe calea pedagogiei, şi va face aceleaşi progrese, ce a făcut în ultimii trei deci ani, va ajunge de sigur
la un grad de desvoltare, pe care i-l var invidia, pâte, cele alte ţări.
Dâcă pe lîngă acestea, va putea imprima pedagogiei sele şi sigiliul frumâselor şi nobilelor sâle calitâţi naţionale, opera sa ar fi
perfectă şi neimitabilă,
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Scopul mei, scriind acestă istoriă a fost de a resuma într'un
0p, fot ce s'a făcut în lume mai important, spre a aduce pe om în
stare, de a-şi înţelege înalta sa destinaţiune. Acâstă lucrare, după
cum se înţelege de sine, este una din cele mai utile, însă tot d'o
dată şi din cele mai seri6se şi mai dificile. Sarcina mea prin vrmare, dcă n'aş fi putut urma, pas cu pas, lumiua, înţelepciunea
şi experienţa unor autori, cu autoritate în acâstă materiă, ar fi
fost sdrobitâre. Din fericire, firele conductâre nu mi-a lipsit: Isto-

ria D-lui Jules Paroz, mi-a procurat materia pedagogiei universale; chronicele nâstre, istoria nâstră naţională, diferite alte scri-

eri, istorice şi statistice, m'ai condus

la cultura română din dife-

rite timpuri. Dâcă cu tâte acestea, se vor fi strecurat 6ri-cari lacuue, dâcă nu se vor fi accentuat îndestul meritele unor persâne
amice ale educaţiunii şi instrucţiunii, sâii dâcă se va fi omis a se
menţiona 6re-cari nume, cari aii bine meritat dela Instrucţiune,
pers6nele în cestiune şi iubitore de adevâr sunt rugate să bine vo6scă a scuza insuficiența cunoscinţelor mele şi a-mi indica omisiunile sâii erorile făcute, spre a le putea intercala sii îndrepta cel
puţin cu a doua ediţiune, şi ajunge astfel scopul ce mi-am propus.

CAP. XXII
MIŞCAREA EDUCAȚIUNII ŞI INSTRUCŢIUNII IN TIMPII TRECUŢI
Dela anul 270 pînă la anul 1238 după Christ, câtaă durat năvălirile barbarilor, Românii, îngrijiaţi de presentul şi viitorul lor,
nu numai că nu se mai gândiră a merge înainte cu instrucţiunea,

d6r ei detere încă şi îndărât, mulţumindu-se a avea ce bea şi ce

-
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mânca, spre a putea trăi de astăzi pînă mâne. Şi acâsta este fârte
adevărat; câci pre când Goţii, cari năvăliră îv Dacia pe la anii
240—270, găsiră pre Români, locuind în oraşe fromâse, dotate
cu şosele, theatruri, amfitheatruri, bâi, etc.; sciind a scrie şi aceti,
şi trăind întrun mod civilisat;; Tătarii, cari inundară ţera pe Ja
anul 1238, i aflară într'o stare cu totul opusă : oraşele lor erai
ruinate, şoselele şi stabilimentele stricate, sciința lor perdută, şi
în fine, barbaria lor tot atât; d» mare, ca şi a popârelor ce veniseră preste dânşii.
Aceste năvăliri der, cari se perprtuară în timpi de una miă ani
aprope, făcură cel mai mare râii culturei Românilor : civilisaţiunea
şi sciinţa lor, stabilite deja, în loc să mergă înainte şi să facă din-

tr'6nşii unul din primele pop6re ale Europei, decădură din di în gi
mai mult. Dumnezeul lor cel misericordios însă,

nu permise ruina

şi căderea, lor totală; elle păstrâ, cu t6te nenorocirile şi suferinţele venite asupră-le, nu numai viţa şi naționalitatea, der şi lim-

ba străbună, care, prin secolele depărtate, era în pericolde a fi copleşită de cea slavonă. Se sciă, că pe la anii 862 înainte de Christ, Metodii şi Chiril, doui
călugări români, întârseră pe Bogor,

regele Bulgarilor şi cu dân-

sul pe tot poporul bulgar, la christianism. Chiril, care: era un om
forte învăţat, după ce inventă sâii perfecţionâ alfabetul slavon, traduse cârţile religi6se în limba slavonă, şi întemeiâ astiel, împreună cu Methodiii, biserica bulgară. Românii, fiind pe acel timp 6re“cum supuşi Bulgarilor, recunoscură supremaţia bisericei bulgare
şi primiră, ca limba slavonă, care singură se scria şi se citia pe
atunci, să deviiă nu numa! limba bisericei lor, dâr şi chiar limba
oficială a Statului. — Nu este dâr o adevărată minune, că poporul român, care, în timp de mai multe secole, remase singur depositar âl limbei şi al naţionalitâţii române, putu conserva intacte
şi nemaculate aceste preţidse odâre, confiate lui de strebunii sei
Romani ?
|
Acâstă starede lucruri durâ pînă în secolul al 15-lea. Pină aci,
aprâpe nici o mişcare, în favorul instrucţiunii române. Cu secolul
acesta însă, începe o eră nouă : limba română se ivesce irăşi pe
orisontele României; imprimeria, acest motoriii al civilisaţiuuei se

introduce în ţeră şi mişcâri diverse se fac pentru deşteptarea Românismului. Şi în adevâr, Alessandru cel bun, Domnul Moldovei, înfiinţeză
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la anul 1401 o sc6lă domnâscă

în Suceva,

capitala

ţerei,

unde

funcţioneză pînă la anul 1644.
La anii 1507—1512, în timpul Domniei în Țera Românescă a
lui Radu V, i6r în Moldova, a lui Bogdan, fiul lui Stefan cel
“mare, se introduce tiparul în România şi se tiăresce cea d'ântțiii
carte slavonă.
Petru Cercel plecă între anii 1500—1510 la Paris, şi cel
Wântâiii dintre Români îşi face educaţiunea în Francia.
a
Neagoe Vodă Basaraba, unul din principii cei mai religioşi şi cei mai instruiți ai epocei sele, care domni dela 1513 pină la
1521 , scriă el singur în românesce,.o

autobiografiă , şi o colec-

țiune de tractate istorice, religi6se şi politice, intitulate : „Învefătură câtre fiul mei Theodosie.* 1).
Imca Stroici, numit de comun Lupul, mare logofât sub şâse
Domni şi supranumit părintele filologiei române, scriăîn anii 1533

1534, Oraţiunea duminicală cu litere latine.
Vornicul Nistor

Ureche, cel mai vechii. chronicar

al Moldo-

vei, scriă în anul 1595, istoria Moldovei, dela Dragoşiii şi pină la
Aron Vodă, — 1313—1598.
C4 funcţionaii şi în: Bucuresct sc6le în secolul al 16-lea, ne do

vedesc 6ri-cari chris6ve vechi : Petraşcu- Vodă seriă într'unul

astfel : „Şi eăă micul am scris şi am învefat în scaunul oraşului Bururescă. 1563; Aprilie 12. — Asemenea şi Mihai Vodă seriă într'altul, aprâpe identic : „Și am scris eă Teurus cel

mic, carele am învățat în scaunul oraşului Bucurescă, 1581,

Luni 22%
Aceste mişcâri, de şi neînsemnate la început, avură însă efectele
lor salutarii. Românii, — înţelegem aci pe cei din clasele de sus,
câci poporul nu uitase, nici un moment măcar,

origina şi limba

sa, — îşi aduseră aminte că ei aii limba lor naţională, ajunserăsă
recunscă că este ruşinos a se adresa Dumnezeului părinţilor lor
într'o limbă streină, că este necuviincios a se servi de limba slavonă, ca de limba

oficială a Statului român,

şi, Matheii Basa-

“rab în Muntenia, icr Vasilie Lupu în Moldova, în urma unui sinod ţinut sub Varlaam Mitropolitul Moldovei, în presenţa Patriarhului Constantinopolului, şi la care aii luat parte toţi episcopiişi

1). Acdată scriere, care este una din cele mai importante
stilului, paterea logicei şi amănuntele sdle sociale, se găsesceprinîn framusețea
Arhiva istorică a
României, tom ], part. 2, pag 122.
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arhiereil 'Țerilor surori, deciseră alungarea limbei slavone, atât
din biserică, cât şi din deregătoriele Statului.
Aceşti buni şi înţelepţi Domni însă nu se mulţumiră numai cu
atâta ; el făcură şi alte multe fapte, demne de memoria unor
Domni mart.
Matheiii Basurab, care se sui pe thron în anul 1633 şi dom-

ni pînă la 1654, vădând abusul ce făceaii călugării greci cu averile mănăstiresci, i alungă din Ţeră şi înapoiâ acele averi mănăstirilor pământene ; el zidi vre o patru geci biserici şi mănăstiri ; înfiinţă la anul 1634, o typografiă în mănăstirea Govora din judeţul Vâlcea, pe care o permută la 1643, în mănăstirea Dealului de

lingă 'Tărgovişte ; tipări într'6nsa mai multe cârţi; între cari, la
anul 1652, Pravila cea mare, sii îndreptarea legii, tradusă din

greceşte de Stefan, Mitropolitul Munteniei, şi înfiinţă mai multe
scoli pe la mănăstiri şi în oraşe.

Vasilie Lupu, acest demu emul al lui Matheii, care a domnit

dela 1634, pină la 1654, înfiinţă la anul 1640 ceâ d'ântfii typografiă în Moldova ; tipări într'6nsa mat multe cârță, dintre cari :
Casania, 1643 ; Respansurile Mitropolitului Yarlam la catehismul

român tipărit în Belgrad, 1645 ; Şepte taine ale bisericei răsăritului, 1645; Carte romănâscă de învăţătura pravilelor împărătesci,
tălmăcită, din elinesce, 1646, ete. Insă, ar fi fost de prisos
a se înfiinţa o typografiă şi a se tipări cârţi, dâcă nu se învăţa poporul
a ceti pe ele. Vasilie Lupu înfiinţeză deci în 1644 sc6la din trei
lerarchi, permutând aci pe cea din Suceava, complectându-o cu
limbele clasice , şi numindu-o după numelel seii, Academia Vasiliană ; institue îucă doue scoli de theologiă pe lîngă episcopii, şi
alte două pentru limba română şi cea slavonă pe lingă Mitropolia
din Iaşi, ete, şi încuragi6ză în t6te modurile instrucţiunea.
Temelia se6lelor române fiind, după cum am vădut, pusă întrun
pământ solid, acestea merseră înainte, prosperară şi se îmulţiră.
Essemplele bune , ca şi cele rele, sunt contagidse, Matheiii Basarab
şi Vasilie Lupu găsiră dâr imitatori demni de dânşii. — Şerban
Cantacosin,- Domnul Munteniei, care domni dela anul 1679 pînă:
la 1689, fund primul Colegii în Bucuresci agedându-l în mănăstirea St. Sava; iâr Constantin Duca, care ocupâ de două ori
thronul Moldovei între anii 1693 şi 1704, este primul, care fundă
sc6le primare pentru popor, pe lângă fiă-care biserică domnâscă
de prin târgurile Moldovei. — Seâla din Hotin, înfiinţată de, acest
Domn şi care se conducea de un efor, fu mult timp înfloriţâre,
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Ultimul sei efor a fost Amfilochie, episcopul Hotinului, or fârte învățat şi însemnat pentru publicarea mai multor scrieri folosire.
Pe timpul acestor Domni patrioţi, aă trăit mal mulţi bărbaţi
remarcabili prin scrierile lor. Astfel ; Stefan, Mitropolitul Munteniei, traduce în 1652 Pravila cea mare; Theofil complectâzăîn 1644

Casania ; Theodosie scriă în 1653 Apostolul, şi în 1682 Evangelia română ; Fraţii Şerban şi Radu Grecenii public în 1688 Biblia;

Jupân loan traduce din franţuzesce calendarele pe annii 1692,
1694. 1695, 1699 ete; Yarlam, Mitropolitul Moldovei, traduce în
1643 Casania, scriă în 1645, respunsurile la catehismul luteran şi
tipăresce în 1644 noul testament; Dosithei traduce în 1666 psal-

tiria în versuri, în 1675 Acatistul, şi în 1679 liturgia; Miron
Costin, istoric şi om de Stat, compune, pe lîngă mai multe poesii,

o poemă intitulată : Pifţa lumii, precesă de un tractat de versi-

ficaţiune română, şi scriă chronica, începând cu venirea lil Traian
în Dacia şi terminând cu Dabija-Vodă, anul 1662; Eustaţie, logofâtul scriă în 1645 cele şpte sânte taine ale hisericei, în 1646
pravila mare împărătâscă şi codicele lui Vasilie Lupu şi în 1648
Istoria Moldovei dela 1632, pînă la 1648 ; C. Cantemir publicăîn
anul 1697 Divanul lume ; Antim Ivirenu dă la lumină în 1697

Bvangelia română şi în 1699 Lumina, cu drepte dovediri din dogmele bisericei răsăritului, şi despre desbinarea, catholicilor.
Spre a încheia acest capitul, voiii mai adăoga, că atât Prawla
cea mare, S6i îndreptarea legii a bă Maiheii Basarab, cât
şi Cartea românescă

de îmiţătura

pravilelor împerălescă a

“lui Vasilie Lupu, nu cuprind nici cea mai mică disposiţiune logislativă asupra sc6lelor. Cu tâte acestea, fiind că ele erai înfiinţate
prin Chris6ve Domnesti, cari aveaii pe acel timp putere de lege,

continuaii a funcţiona, şi, împreună cu Dascălii grecă, ce se aduceaii într'adins din ţeri streine pentru instruirea fiilor de Domni şi de
boeri, der la ale câror învățături participaii de ordinar şi copiii amicilor şi protegiaţilor acelor familii, aceste sc6le propagaii educaţiunea şi instrucţiunea între junimea română, nu numai din Muntenia şi Moldova, dâr şi din ţerile învecinate.
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CAP. XXIII
EDUCAȚIUNEA ROMÂNĂ IN SECOLUL AL 18-lea

$ 1. — MIȘCAREA INSTRUOTIUNII ÎN MUNTENIA ŞI MOLDOVA
SUB REGIMUL FANARIOTILOR 1)
“Fanarioţii, acest flagel al patriei n6stre, acesti arendaşi din Fanar, aceste lipitori fiămânde, usurpând Domniele Ţerilor surori, ai
ciuntit, aii exterminat în regnul lor de 120 ani, tot ce România

produsese de mare şi naţional, tot ce guvernele românesci precedente introduseseră de bun şi folositor Românismului. Eă n'aii respectat nici unul din drepturile 'Ţerei, nici una dim instituţiunile ei,
ci ali cufundat sub dânşii, ca întrun cumplit nanfragiii, tot ce ai
găsit aci bun şi românesc. — Putem noi dâr presupune, un mo-

ment măcar, că i-ar fi durut ânima de învăţătura şi educaţiunea

poporalui român, de se6lele s6le românesej ?
:
Şi cu tâte acestea, istoria ne spune că mulţi din Domnii fanarioţi acordaii sc6lelor o atenţiune destul de seri6să şi de activă!
Acâsta pote fi adevărat; însă de sigur, ei făcea

acâsta numai în

interesul elenismului. Cu venirea acestor Domni, limba română şi
chiar şi cea slavonă începură a cădea din fl6re; ele fură înlocuite
în scâle, în biserici, în pretorie şi în sal6ne cu autocrata limbă
helenă.
Primul Domn fanariot, care sa gândit la scțle, fu Grigorie
Ghika, bătrânul, care a domnit în Moldova, dela 1727 pînă la
1733. El înfiinţă în Iaşi patru scle : elinscă, grecâscă, slavonă
- și română, şi stabili lefile dascălilor, rânduină să se platescă o parte dintr'ânsele dela vistierie, şi alta, de câtre boeril funcţionari.
„Şi, dice chronica, or cine vrea să-şi dea, copiii la învăţătură, în-

văţa fâră nici o plată.* 2). Vădând însă Ghica Vodă, că nici boiârii nu-şi căutaii de datoriă, nici dascălii nu-şi primiau plâţile regulat, făcu o nouă regulare : Pină atunci, preuţii plătiaă dajdiă
*). Dope D. G. Misail.

2), Nicolai Muste, chronizarul Letop. Moldovei. Ediţ. Cogălnicenu, tom,

Şi], pag. 82,

|
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Statului câte patru galbeni pe an; el reduse acâată dare numâi la
un galben pe an, de preut şi de diacon, şi destinâ acestă dare numai pentru scâle; ir Mitropolitul fu însărcinat cu strângerea. ei şi
cu distribuirea lefilor. In cât pentru economiele ce s'ar fi putut realisa, Domnul le destinâ pentru ajutorul copiilor săraci şi streini,
pentru îmbrăcămintea şi hrana lor. Mazilindu-se însă Grigorie Ghica la 1733, aşegiământul seii scolar remase în părăsire.

Constantin Mavrocordat, prin renumita sa reformă, operată
la 1735, dincâce de Milcov, şi în 1741 dincolo de Milcov, se ocu-

pă i6răşi de sedle. In Muntenia,
puşi preuţii, după aşediământul
speciale pentru membrii clerului
nisi pe viitor preuţi neînvăţaţi.

el desființă darea la care erai su- |
predecesorului sei, îfiinţă scoli
şi prescrise a nu se mai chiroto— „Aceste scoli, scriă Dionisie

Fotino, nu mai essistaii pe timpul sei; iâr preuţi se făceaii numai

din 6meni neînvăţaţi.* — In Moldova, el întări sc6lele elinesci şi
slavonesci. — „A mai făcut sc6le de învăţătura latinâscă şi arăbescă,“ gice chronica, „şi a dat de scire tutulor maziiilor din tâtă

jera, ca să-şi aducă copiil la înveţătură, la scâlă, ca să înveţe

or ce limbă le ar fi voea, pentru ca să se afle Gmenă învăţaţi
şi în pământul nostru al Moldovei, precum sunt şi printr'alte

feri şi pârţi de loc.* 1) — În a treia- sa Domniăîn România mun-

tenă, Mavrocordat înfiinţă aci scoli pentru limbele : elină, slavo-

nă şi italiană. Se presupune a fi fost o clasă şi pentru limba română, însă acesta nu se pâte afirma cu siguranţă.2) — Când veni
pentru a treia 6ră în Moldova, e! fu şi: mai liberar : Prin aşediăm6atul seii din 1741, hotări „să fiă pre lingă Mitropoliă, Episcopii şi prin tote mănăstirele, dascăli şi copii la învăţătură, fiă-şi
care după putinţa sa; — şi Mitropolitul şi Episcopii în eparhiele
lor să aşegie pe la sate mari preuţi de ispravă, să înveţe copiii;
şi âul6iaş dată să-i înveţe ruga şi credinţa, adică cele 12 puncturi
ale chreştinitâţii, ce se cuprind în Cregui , şi cele şepte taine ale
bisericei, şi cele privitâre la Dumnezeii ; şi acestea, nefiind ostenelă

multă, să le înveţe pe înţeles . . . şi să-i înveţe a serie.* 3),

Decă s'aii pus s6ii nu în lucrare disposiţiunile din acest aşegiământ, nu se sciă cu siguranță, de 6re-ce
nu se găsesce vre un document posterior care să vorbâscă despre acesta. Pot ce se pâte
1)

Chronica lui Ioan Neculcea. Letopisiţele Moldovei, tom. II, pag. 462.

*). Fotino, tom. |, pag. 155,

|

5). Uricarul ; om. IV, pag. 396. — Actul reformei din 1741,
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însă afirma este, că pe la jumătatea secolul al 18-lea, adică chiar
sub C. Mavrocordat, domnia în Muntenia şi ma! ales în clasa boerâscă, o deplină ignoranță. Acâsta se dovedesce printr'o anafora
din 1746,

Maiii 9,

subserisă de cei d'ântiii notabili al Ţărei şi

sfipusă la cunoscinţa acestui Domn, unde se dice : „In pământul
nostru vedem că, de o sâmă de vreme, toţi feciorii de boiâri s'ai
recit de câtre învățătură, la care mai 'nainte, tâtă boiărimea avea plecare, spre a-şi da pe fiii lor ca să tuveţe să se procopsâscă
la carte elinâscă; î6r acum nu ne putem pricepe din ce pricină
s'aii lenerit atât părinţii cât şi feciorii lor, a urma acestei bunătâţi de folos şi de pod6bă nemului boiăresc, încât et ati remas

mai proşti la învățătură, decăt alte trepte maă de os.“ Boiării
încheiaii apoi anaforaua lor, cerând dela Domn a aproba, ca periitor

„or-care

fecior de boiâr, aii de cei cu părinţi, aii de cei fâră

părinți, nu se va sili să mârgă la învăţătură şi să învefe carte elinescă, cu tot temeiul ek pe deplin, să nu fiă vrednic a se înălţa la stăpâna boiărie, nici a se primi în orânduiala Curţii, şi nu se
va primi nici o dinidră la treptă de cinste.* — C. Mavrocordat,
primi cu bucuriă acâstă rugăciune, care îndeplinea una din dorinţele s6le cele mai intime, şi se grăbi a o întări, puină sigiliul şi
semnătura - sa sub următ6rea, resoluţiune : „Acestă hotărâre ce ai
făcut Domniile-lor, cinstiţii şi credincioşii boiâri, cei mari ai Domniei-mele, pentru feciorii de boiâri, . . printr'acâstă carte, cunoscându-o Domnia-mea că este de folos, o am întărit şi Domniamea“ 1).
In facia acestui act făcut de boiârii ţărei din secolul trecut şi
întărit de Dome, trebue 6re să ne mai mirâm de decadinţa limbei

şi a naţionalitâţii, găsite în ţeră de secolul al 19-lea? — Şi cum.
ar fi putut fi altfel, când ţăranul, masa cea mare a naţiunii, n'avea

scoli;

când

boiârul nu

învăţa

de cât grecesce;

când cel

ce nu înveţa grecesce era pus afară din lege? — Dâr chiar aceste scoli grecesci cum mergeaii ele? — Ele staii în mare parte
închise şi în părăsire, câci vistieria 'Ţărei, fiind înpovărată cu alte
cheltueli de un ordin seconâar, nu putea plăti, după cum hotărâse
Mavrocordat, lefile dascălilor.
In a treia sa Domniă în Moldova, 1743—1748, Grigorie Ghica
cercetând scdlele le află închise şi dărăpănate cu desevărşire. Deci,
reînfiinţă în laşi vechile s6le patru scoli; aruncâ i6răşi pe preuţi
1). Acest document să află în achiva Statului.
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şi diaconi darea de un galben ; însărcină
cu strângerea banilor şi
plata lefilor iârăşi pe Mitropolitul 'Țărei, şi
orândui a se da :
„Dascălului celui mare elinesc lej 360 —,
„Dascălului al donilea elinesc, „ 120
—,

„Dascălului slavonesc,
. . » 130 — şi
„Dascălului romănesc.
. , „ 100 — plătiţi la câte şese
luni, la sântul George şi sântul Dimitrie, —
Copiii săracişi streini
redobândiră şi denşii hrana şi îmbrăcămintea
lor. — In fine, totul
fu adus pe piciorul vechii, cu adaus, că Mitropolit
ul, pe lîngă sarcina de mai "nainte, mai obținu încă alte două
: 1. dea îngriji
însu-şi de copiii săraci; şi 2, de a /ace căuta
rea secolelor, luând
sâma dască

lilor de două ori într'un an, cu ce fel de sciinţă
se

pori asupra învățăturel
învâță şi la ce sporesce.
„considerând că din causa
torii îşi vor putea trămite

copiilor , Şi
— Afară de
depărtârii şi
copiii la Iaşi,

fiă-şă care copil cum se
acestea, Grigorie Ghica,
a sărăciei, nu toţi locuimat aşegiâ, spre înlesni-

rea acestora, alte trei scoli, slavonesci şi român
esci la cele

trei episcopii de Roman, Rădăuţi şi Huşi, pe cari le puse
sub purtarea
de grije a Episcopilor, fixând I6fa dascălilor câte 70
lei la unul pe
an, plătiţi tot în două termine, şi tot din dajăia preuţ
ilor ce se
strângea de Mitropolit, acordându-li-se şi scutâlă de birul
vistieriei, — I6r privighiător şi zapciii cu putere domnâscă, spre
depli-nirea tutulor prescrierilor acestui aşediământ, însărci
nâ pe vel visternicul, câruia i dete facultatea de a lua socoteli de cheltud
la ,
banilor în fiă-care an, şi cu isvod lămuritor, să le supue
Dommule

1,

-

Grigorie Ghica luâ şi în Muntenia, cu un an mat târdiu, mesuri
analoge ; însă aci, cifra lefilor şi sârcinele dascălilor sunt schimbate. Agia, dincâce de Milcov, se regulză, ca dascălului clio,
al
înveţăturilor celor filosofe din scâla elinescă, să i se dea,
după
jocmelă, pe fiă-care lună, câte 45 taleri; dascălului al douilea de

îmetțătura gramaticel, câte 20 taleri; iâr scâley slavonescă,
la
doui

dascăli, câte 10 taleri pe lună, — Din numirea profesorilor şi
plata lor, ne putem face o ideiă essactă, despre cea ce se învăţa
în
j6ră pe atunci, şi despre importanţa ce se da limbei elinesci.
Din nenorocire, Constantin Mavrocordat ajungând în 1748
itrăşi la Domnia Moldovei, sc6lele, înfiinţate de Grigorie Ghica,

fură din noii paralisate. — In adevâr, gece ani mai târgii, sub
). Chrisoval lui Grigorie Ghica Voevod, bătrânul, din 25 Decembre 1748.
18
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Domnia lui Joan Theodor Calimah, adică în 1758, aflâm sc6lele

în starea cea mai mistră. — Acest din urmă Domn, vrând a află
causa adevărată a râului ce băntuia scâlele, răndui o comisiune compusă de Iacob Mitropolitul şi renumitul Critia-Caisi. Aceştia,

cercetând, şi facându-şi raportul către, Domn, afirm, că scOla se
află în stare prâstă, nu din causa dascălilor, ci din alte două cause

şi anume : Anti. din risipirea scolarilor, dintre cari unii iubesc

mai mult onorurile Curţii, de cât sc6la; icr alţii, fiind Omeni străini, săraci şi lipsiţi de cele neapărate ale vieţuirei, nu pot urma

cursul pînă în capăt. Al douilea, din causa dascălilor particulari,
străini de loc şi venetici, cari strângeaii băiâţi, înfiinţaii scdle, şi
nu numai că concaraii cu sc6la domnâscă pînă ospărgeail, ci „încă

hulind şi pe dascăl, înstremeză şi inimile părinţilor ca să-Şă

- dea coprit la scâla cea dommesră, . . . socotind că dascălul e
nepricopsit.* In fine Comisarii, spre curmarea râului, propun ur-

mătârea măsură , în care găsim multe lucruri interesante despre
trecutul nostra scolar :
|
1. Scolarii pînă nu vor plini ş6se ani cel puţin, să nu lipsescă

dela sc6lă; i6r dâcă vor plini şese ani, să potă ajunge la pro-

cops6lă,
2. Sedlele laturale, făcute de dascăli particulari pre la mânăstiri sâă or-unde aiurea, „de vreme

ce sunt dovedite de stricăciu-

Ghica Voevod, cu deosebire numai,

că dascălului -grec i-a mai a-

nea şi risipa sc6lei cei mari domnesci,“ s'aii socotit ca împedicătâre progresului „procopseiei;“ prin urmare, să se desființeze, re- |
mâind a se învăţa numai la sc6la domnâscă.
3. Dascălii ce se aflu pe la casele boiărescă, să înveţe numai
pe fiii D-lor, iâr nu şi pe alţi copii de strânsură,
4. Dascălul cel mare, Nicola, fiind că este vrednic şi „pricopsit“ să remâe iârăşi dascăl la sc6la cea mare; asemenea şi dascălul al douilea şi al treilea dela sc6la grecâscă, tot;cu alegerea dascălului celui mare să fă. — Domnul întări cu bucuriă propunerea
Comisarilor sei în t6te punctele ei, printr'un înadins chrisov; ir
plata dascălilor, regulă a se face după aşegiământul lui Grigorie
daus câte cinci lei pe lună. 1).
Din acest chrisov resultă, că afară de sc6lele publice, mai funcţionaii pe la 1758 o mulţime de sc6le private în Iaşi, pe la mănăs:). Chrisovul lui loan Theodor Calimah Voevod, publicat în Uricarii, tom.
I, pag. 64.
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tiri şi în tâtă țera; că unii boiâri ţineai
i dascăli în casă pentru
copiii lor, ai âmicilor şi protegiaţilor lor;
că de mai mulţ timp essista la mănăstirea Putna o scâlă, în
care învăţaii copiii ce na puteaii merge

la sc6lele din Iaşi, şi că în fine Theodor Galim
ah recunoscu formal essistenţa asestei scoli, hotăr
înd dascălului de acolo
60 lei pe an din dajdia preuţilor.
|
|

În Muntenia, Constantin Cehan Racoviţă

Racoviţă, prin trei chrisâve din 1763, 1764 Voevod şi Stefan
şi 1765, condamu
mesura luată de predecesorii lor, de a se
plăti lefile dascălilor din
Vistieriă. După acâstă regulă, ic ej, nu se respu
ndeaii lefile pe câte
patru şi cinci luni; ba une-ori nici de cum,
de 6re-ce Vistieria,
fiind împovărată cu nenumărate cheltueli,
nu putea subveni şi în
ajutorul sc6lelor. Spre a înlătura atari necuv
iinţe, ambii Domni
scutesc mănăstirele Dealul şi Glavaciogul de
tâte dârile câtre Vistieriă, punându-le sub de aprâpe luare amint
e a Mitropolitului Ţerei şi-l îndatoresc ca din veniturile acestor
mănăstiri să plătâscă
simbriele dascălilor la fiă-care lună, însă :
E
d
„Dascălului celui mare dela St. Sava pe lună, taleri
40,
„Dascălului al douilea
,
aa
n
90.

pi

„ Dascălului al treilea

,

„Ântfiului dascăl slavonese.

„La al douilea dascăl slavonese

.

aa

.

o

a.

10.

„15.
„10.

„Cheltuela bisericei domnesci .
e
a
20.
Preste tot, într”un an, 1500 taleri. 1). — Din aceste chrisâv
e,
şi mai cu s6mă din cel din urmă, mai vedem, că unul din
dascălit
simbriaţi de Stat, era special pentru clasele filosofice.
Alessandru Ghica, prin chrisovul sei din 5 Octombre 1767,
se intereseză şi el de sc6la din St. Sava orânduind a i se face
dese
revisii.
De aci înainte nu mai dâm de urma scâlei din St, Sava,

decât

în Domnia luj Alessandru Ipsilante, care, prin pitacul seii din
1 Februariii 1775, aflat în Archiva Statului, însărcinâză pe Mitro-

politul ere românescă a face o rigurâsă cercetare de starea sc6lei de limba elintscă şi slavoneseă din St. Sava,
N
În Moldova, Grigorie Il Ghica, supranumit tânărul, în prima

sa

Donniă, 1764—1766, cumpărând un loc mare lingă Mitropoliă,
e

'). Chrisvele lui Constantin Cehan Racoviţă Voevod din 1763, luniă
26, şi ale lui Stefan Racoviţă din 30 Mai 1764 şi din 10 lunii 1765,
se afla în Archiva
Statului,
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a pus de Vaii îngrădit, şi făcu „case mari şi frumâse, orănduinduJe tel sc6le pentru învăţătura copiilor, orănduind şi trei dascăli cu
bună 16f4, de a învăţa elinesce şi chino-grecesce şi moldovenesce,
remâindu-i mare pomenire, etc.* 1).
În starea acesta se găsiaii sedlele române, când isbucni resbelul
din 1769 între Rusia şi Turcia, care găsi pe Grigorie Ghica, t6nărul, Domn în Muntenia, şi pe Constantin Mavrocordat, în Moldova. Cel d'ântsiii, pentru că încrucişese planurile rusesci, fu prins
şi dus sub escortă la St. Petersburg;

i6r cel de al douilea, câruia

nu i se putea imputa nimic, decât că este creatura Turciei, fu făcut simplu prisonier de resbel, în care stare şi muri la Iaşi, în 4
„Dacembre 1769.
După încheiârea pâcii din 17 luliii 1774, Caterina II-a, care
sciu să apreţieze aceea ce era bun în Grigorie Ghica, care se deprinsese a-l stima pentru spiritul şi instrucţiunea sa, câci el vorhia turcesce,

rusesce,

franţuzesce,

italienesce, grecesce şi româ-

nesce, i dete libertatea şi i mediloci thronul Moldovei.—De îndată
ce ajunse la laşi, Grigorie Ghica se îndeletnici a închide ranele
resbelului şi introduse atâtea îmbunătăţiriîn tâte ramurile administraţiunei publice, în cât laudele cele mai mari, nu i-ar putea
recompensa în de ajuns meritele. Printre cele alte îmbunătăţiri
însă, el nu uitâ sc6lele, pe cari le găsise părăsite și părăginite. Voină
ie, el octroiă, prin
a le rădica şi a le organisa pe un iiisier

chrisovul sei din 15 Noremhre 1775, um ici așediăm6nt, pe care-l

resumâm în punctele următore :
e: loan inta
i. — Bpiteopil tutulor scolar
si = Bpătaral Ma
cuzii ; Hatmanul lordache Ghica: Vistheruica
nolache Bogdan ; Comisul Hatheit Cantacuziu; Comisul Scarlat
Sturza; Medelniciârul Costachi Papafil; lie Catargiu şi Costea
Avram,
-

— Din acesti epitropi, Vistiernicul este însărcinat cu strân2.

gerea veniturilor sc6lelor,

!

3. — După alegerea celor alţi, un epitrop este numit Casier şi

păstrător al banilor,

4. — Casieria nu se acârdă decât pe un an. La sfârşitul anului,
Casierul vechiii dâ semi epitropilor, iâr ei aleg un Casier noii tot
dintre dânşii.
1), Chronica lui Enache Cogălnicânu,
pag. 262.

Letopisiţele Moldovei: Tomul III,
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5. — Vistiernicul dâ sema câtre Casier de
numărul preuţilor şi
al diaconilor dela cari a srtâns bani ; acest
a din urmă încă îşi d
s6ma câtre epitropi de ce a primit dela Vistie
r şi de ce a cheltuit.
6. — Prisosind bani la capătul anului
, et se cheltuese după consiliul dascălului celui mare, în cele ce preve
de chrisovul cel d'ântâiii al sc6lelor,
7. — Dascălul
cel mare „al filosoficescilor mathi
mia Moldovei“ se alege de câtre Domn şi Mitro mi de la Acadepolit ; i&r acesta alege pe cei alţi dascăli at Academiei, orânduină
tot el despre numrul şi salariile lor şi despre obiectele ce ai a
preda.
8. — Tot dascălul ântâiii alege şi hotărasce
pe scolarii săraci
şi străini, ce ai să fiă susținuți pe comptul Statul
ui,
9. — Dascălii primesc şi cinstesc pe scolar
ii cet karnică şi cu
minte ; i6r pe cei nesupuşi i gonesc,
10. — Alegerea celor alţi dascăli de pe la ţinut
uri se face de
epitropi şi se întăresce de Domn.
11. — Dcă star prelungi plata lefilor dascălilor
şi a
lor scolarilor, preste termenul de ş6se luni, şi epitr stipeudiiopiă nu le o
vor da, atunci dascălii şi scolarii at voiă să
tragă pe epitropă la judecata Domnâscă.
12. — Pînă după trecerea de trei ant şi mai bine, nici
un scolar nu se va înainta la vre 0 ondre =d6r şi chiar
atunci, „numai
decă va arăra cârţile, şi ale dascălului celui ântâiii, şi
ale celor alţi
dascăli dela Academia Iaşilor, că a fost ucenic silitor şi
cu osărdiă,
şi

cum că a câstigat învăţăturile şi că s'aii cinstit despre

dascăli
cu nume de om învăţat. e
13. — Voia Domnului este ca să nu se dea la nimen
i aceste
cârți, pină nu se va face o cercetare publică, un essam
en.
14. — Voia Domnului mai este ca aceşti învăţaţi să fiă
onoraţi
de câtre toţi, şi „orâuduialaşi ciustea lor să fiă după boiăr
il,«
15. — Domnul făgăduesce, a cinsti pe aceşti învăţaţi cu
sui1ea şi cu boiării, mai mult decâţ pe alţii, după avere
a procopsetă lor. «
16. — Mitropolitul este todemnat a nu mai preuți pe
nimeni
în viitor, de
nn va area

rate

urienptiu

Or care Ta Îi stiri o
1). Uricariul ; Tom.

Novembre 1775.

a dască ilor celor preutiţi, eare să a-

!

î e

Ata

toeite mpi unesci 1),
n
ci

-— Azegiământul sedlelor Moldovei din 15
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Grigorie Ghica mai înfiinţă o sclă şi ta Galaţi, în mănăstirea

Mavromolu, hotărând ca acâstă scâlă să fiă în folosul oraşului Galaţi cu numirea de sclă elinescă, şi orânduind ca epitropi-îngrijitori pe boiârul Nicolae Virant, cămaraşiă şi părcălab de Galaţi;

pe neguţătorii ce imai aleşi : Dincah Jani, Alessandri, Constantin Du-

cuzlogul, și Paraschiv şi pe egumenul mănăstirei Antomant, Acestora
le a dat împuternicire să deschidă sc6le, să găsescă dascăli buni, , şi să
fii şi ipodascăli şi preuţi de trebă, cari să fiă şi pentru 'sânta biserică-şi să înveţe pe copil kyragramata.“ Lefile să se plătâscă din
veniturile mănăstirei ; de asemenea miincarea preuţilor şi a dascăJilor. Dascălul cel mare să depindă numai de epitropii se6lelor din
Jaşi ; î6r simbria lui să fiă de 200 lei pe an 1). — Printr'un alt
chrisov al acestui Domn din Maiii 1776, se daii mai multe drepturi
das ălilor dela sc6la domnâscă pentru popor, ce se fila atunci în
piserica St. Nicolae cel mare, şi în care scâlă să învăţa începuturile în limba naţională şi Cântările bisericesti.
Căgând Grigorie Ghica, acest Domu bun şi patriot, în diua del
Octombre 1777, sub pumnalul Capegiului, victimă a intrigelor lui
Constantin Muruzi, care-i luâ locul, cădură în disuetudine şi
frumâsele s6le aşediăminte scolare, cari merseră din râu în mai
răi, De acum înainte, nici vorbă nu mai era despre limba romă-.
nâscă ; dâr chiar şi cea grecscă ajunsese o adevărată dertdere, un
adevărat pretext; pentru câţi-va dascăli încelători, spre a fura banii-'Ţărei, şi spre a face pe copil să pârdă câte 10 şi 12 ani, învtţând ca nisce papagali, gramatica elinâscă. Abusul şi pedantismul
dascălilor greci ajunsese de nesuferit. Nemulțumirea şi strigătul
general resbătu 'pină în palatul domnesc. Doninul Tărei, neavând
te face, să decise în fine, după insistența mai multor bărbaţi patrioţi, a numi o comisiune cercetătâre, spre descoperirea adevâruJui şi propunerea înbunătăţirilor, ce s'ar găsi mai nemerite pentru

vindecarea . râului şi îndreptarea scdlelor. Ca, preşedinte al acestei
comisiuni fu numit, Mitropolitul Iacob Stamati, cel ce a păstorit Moldova dela 1792 pînă la 1803, şi care este unul din capii cei mai
însemnați ai bisericei nâstre, deosebindu-se ca adevărat preat, ca
buu chrestin, şi ca român patriot.
Acestă comisiune, după ce-şi făcu cercetârile, îşi supuse resultatul la cunoscinţa Domnului, printr'o anafora, care, de şi a ajuns
pînă la noi, însă fiind fâră dată, nu se pote spune cârui Domn a5. Uricariul, tom, |. p. 113. Chrisovul acestui Domn din 13 Ausast 1765.
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nume, din cei cinci cari ai domnit pe timpul venera
bilului Mitropolit. Iacob Stamati, a fost adresată. Din acest act
vedem însă, că
Mitropolitul mai sus menţionat poseda o învăţătură
şi o erudiţiune
forte mare ; că pedagogia şi didactica i eraii famili
are ; că

în fine,
era, înainte de tote, om practic, de re ce, arătând
viciurile, propunea şi ameliorârile ce urmaă a se întroduce.
Dâm aci pe scurt planul general al organisaţiunei
sc6lelor propus de documentul ce ne preocupă, precum şi câte-v
a fragmente
din considerantele ce-l însoțesc.
Acest plan, divisat în 9 Capitule, trateză :
” Cap. I, despre zidirea scâlelor; Cap. II, despre
venitul şi cheltuelele sc6lelor ; Cap. III, pentru dascălii elinesci ;
Cap. IV, pentru
dascăli
i deosebitelor obiecte;

Cap.

V,

pentru

dascălii latines

ci ;
Cap. VI, pentru dascălii de geometriă şi practică ; Cap.
VII, pentru
ucenici ; Cap. VIII, pentru epistatul şi păzitorul curțilo
r; Cap. IX,
despre epitropia scâlelor.

Ecă şi câte-va considerante : -

„Dascălii elinesci aii o sistemă rea, procedând cu întun

a.
dela cele nesciute la cele sciute, învețând cu numiri,ecare
şi cu
canâne şi cu mulţime de cuvinte. Însărcinez mintea ucenicilor

poruncindu-le numal-acele date lor să citescă şi ca papagali
să le înveţe de rost, nimic cu totul înțelegend stă sciind
dim

cele ce înveţ; din care pricină, mai şi 10 şi 12 ani îmbătrănese
în gramatică ucenicii, în vreme când neamurile Buropei, tot; acestă
limbă, măcar de şi le este streină, dâră, ca pre una ce le este
for-

te trebuitâre, atât mai cu înlesnire o învă de cât noi, încât în.

cinci ani, pe cei mai.adânci singrafi, pr6 cu amănuntul îi înțele
g,“
Drept aceea, el cere să se pună în scoli următârea programă, :

Gramatica. —

Fabulele lui Esop. —

Sciinţele desvoltătâre

înțelegeri copilului, pînă când el va ajunge treptat a putea pri-

mi lecţiuni de obiecte mai seriâse ; apoi : Orthografia. — Limba

elin6scă, — Limba franceză. — Limba latină, ca neapărată pentru
învăţătura legilor şi încă şi spre îndreptarea şi împodobirea
lumbei moldovenescă. —-Dreptul. — Geometria: sei ingineria ,
predată în limba franceză, pînă când se va putea învăţa în limba
naţională,
Mitropolitul Iacob motiveză trebuinţa ultimei cathedre pe considerantele „că Moldovenii n'a alt meşteşug decât lucrarea pământului care-l hrănesce, din care pricină răsar şi cele din tâte
dilele sfedi şi judecâţi pentru hotarele moşielor ; . . drept aceea
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aii trebuinţă de Hotarnică după meşteşug.“ — Apoi când vine
la limba latină, gice : „După cum dice adincul Montesquieu,
tote cele ce sunt aii pravili : Dumnezeirea, lumea, mintea cea înaltă, omul, animalele, aii pravilele lor, pre cari şi suflet al politicel le numesce Dumnezeescul Platon. Deci legile suut neapărate

dmenilor, dâr învăţătura lor este grea. Drept acea este trebuinţă

a fi un dascăl de pravilă în sc6lă. Apoi cine nu sciă, că spre înţelegerea pravilelor, este trebuitore limba latin6scă ? . . . Şi încă
şi spre îndreptarea şi împodobirea limbei moldovenesti. *
Afără de acestea, anaforaua în cestiune prevede şi înființarea
unei biblioteci, pe care o pune sub priveghiârea şi îngrijirea Fpistatuluy, şi prescriă ca nici un neguţător să nu pâtă aduce în
ţâră cârţi noui, fâră a depune un essemplar la biblioteca Academică. De va fi însă opera mare, i se va plăti preţul pe jumătate.
Din nenorocire, acest plan şi acestă programă de Academiă al

Mitropolitului Iacob, cari eraii chiămate a reaprindeîn Moldova facla

luminei intelectuale, şi a readuce învăţăturele din Ţ6ră la vechia
lor splenă6re, nu putură place Grecilor fanarioți; ei puseră dâr
anaforaua la dosar, ir pe Mitropoliţul Iacob îl exilară în cele de
pe urmă într'o mănăstire, spre a-şi mai potoli focul patriotismului.
Ne mai rămâne acum a vorbi şi de scâla din Botogiani, care s'a
bucurat de o mare consideraţiune sub fanarioți. De cea d'ântţiii
urmă a acestei scâle dâm în anul 1754, într'un ehrisov al Domnu-

lui Joan Calimah, ce menţionză despre o scâlă ce a fost înfiinţată
acolo, şi prin care ordonă vornicului de Botoşiani ca să găsccă
dascăl

la acea scâlă, orănduind ca simbria lui să se dea din banii

Botoganilor, adică din tot sfertul câte cinri lei. — Patru deci de
ani apoi trec, fâră să se mai vorbâscă unde-va de sc6la din Botoşani. La anul 1793, sc6la nu mai essista. Domnul epocei, Mehail

Suţu, printr'un chrisov din acel an, Septembre 30, dănuesce biserica din Botoşiani, numită Adormirea Maicei Domnului, împreună

cu tâte dughenele şi afierosirea ce are şi va avea de acum

înainte, sc6lei de acolo, orinduind epitropi pe neguţătorii, Theodor
Mustâţiă şi Grigoraşiii Avram, cu îndatorire, ca din prisosul veniturilor să ajute pe scolarii săraci, iubitori de învăţătură, cari vor

nădui la acea sclă. Din acest chrisov mai vedem că la Botoşiani

eraii ţrel învăţători : unul elinesc, unul pentru religiă şi serviciul
bisericesc, şi altul pentru limba română.

Trei ani mai târgiii, întări acestă daniă şi Domnul Alessandru

Calimah Voevod, sporindu-i încă veniturile. Acesta făcu şi succe-

e
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sorul seii Domnul Alessandru Moruz Voevod. Dr cu tâte acestea, scla din Botoşiani nu întârgiă de a cădea în nelucrare , ceea

ce se învedereză dintr'un chrisov al lui Michail Suţu Voevod,

din 5 Martie 1820, care, după tânguirea fârgoveţilor din Botoşiani, recunoscând tdte daniile predecesorilor sei, ordoă redeschiderea sc6lei, spre învăţătura limbelor : elinesci, grecescă şi româ-

nesci.

Acesta a fost mersul sc6lelor sub urgisita Domniă a Fanariaţi-

lor. Resultatul însă final fu, că România a intrat în secolul al
19

numai cu urmâtârele scâle :
„0 scâlă domnescă grecescă, cu 6 dascăli pentru învățături
filosofice şi literari, în Bucuresci; afară de scâlele private, cari,
dice Fotino, erai în oraşiii şi prin casele boiârilor.
„O altă scâlă de limba română cu 2 dascăli, tot în Bucuresci.
»U scâlă publică elinescă în Craiova.

„O scâlă
eți săraci.
„0 scdlă
„Una la
„ Una la
» Una la
„O scâlă
» Una la

principală la lași, care avea preste 40 interni, bă-

la Focşiani.
Bârlad.
Galaţi, sub numele de Mavromolu.'
Chişinâii,
la episcopia din Huşi, şi
episcopia din Roman.
-

$ 2. — MIŞCAREA INSTRUCPIUNEĂ ÎN TRANSILVANIA
Origina sc6lelor române transilvane nu dateză decât din megi-

locul secolului al 18-lea. Înainte de uniunea. Românilor cu bise-

rica Romei, ceea ce se întâmpiă în anul 1697 „ €i nu puteai

să

aibă scoli, de 6re-ce Românilor nu le era permis să frecuenteze
nici chiar sc6lele streine, Puţiua lumină de cari se bucurati, strebătea numai din România. Noi eontractam atunci cu dânşii un
împrumut, pe care ei aveaii să ni-l întrcă cu prisos. După uniune
însă, Impăratul Leopold ordonă ca să se înfiinţeze sc6le mai înalte
pentru Româniă umţă, 'la Alba-Iulia , Haţeg, Păgăraşii şi mat
târgiii şi la Blajiii ; însă aceste sc6le,

ca şi drepturile politice ale

Românilor, promise cu ocasiunea uniuni, remaseră scrise numai

pe bârtiă, Îutr?o cercetare oficială, făcută pela 1721, după plân-

gerea Românilor din ţinutul Albei, se descoperi, că Ungurii nu per-
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miteaii acestora să mârgă 4, scâlă, şi că, dâcă vre unul dintr'ânşii

înârăsnia să frecuenteze vre o sc6lă, ei îl aduceaii îndărât cu mânile legate la spate. Aşia se întâmplase feciorului popei din Grind,
care fusese adus dela scâla din Cluşiii şi pus să păzâscă bivolii baronesci; dâr care, fugind i6răşi la scâlă, a fost gonit de Omenii ba-

ronului Kemeny pînă la Arieşi, unde sări de frică în apă. 1).
Persecuţiunile Ingurilor în contra deşteptârii Românilor fură
atât de furi6se, în câţ , după mârtea Arhiepiscopului Athanasie I,
nu se găsi un singur preut român, destul de învăţat, spre a-i putea lua locul; Românii fură prin urmare siliţi a alege pe jesuitul
Ioan Giorgiu, care însă n'avu nici o grije pentru luminarea lor.
Murind acesta fa anul 1727,

Românii fură siliţi, tot din lipsă de

6meni competinţi, a alege pentru scaunul arhiepiscopal pe loan
Micul — Klain — din Sad, care atunci abia era auditor de theologiă în al treilea an la Seminariul catholic din Transilvania.
Acâstă alegere fu cel puţin mai norocită. — Ioan Micul se ilustrâ prin mai multe fapte îrumse, şi numele seii remase nemuritor între Români. Micul se pote numi fundatorul culturei transilvane române. El, îndată ce se aşediă pe scaun, începu a edifica,
cu banii daţi de popi, în urma soborului ţinut la Blajii în 26 lanuariii 1738, zidiri bisericesci şi scolare. FI fu cel d'ântfiii care
trămise la Roma îineri români, şi anume pe Grigorie Maior şi Silvestru Caliani, pentru cursul filosofiei şi theologiei. EI lucra şi muncea cu atâta efect la cultivarea neamului

sâii, în cât demonstră

lumii întregi, că o naţiune se pte regensra şi fâră ajutorul guvernului central. Ungurii însă, neputând tolera deşteptarea Românilor, se sculară asupra celui ce era capabil a-i deştepta, şi fâcură
pe generosul Episcop, după mai multe persecuţiuni, să fugă la Roma, unde şi muri la anul 1768. 2).
Sedlele din Blajiii vaii început pe la anul 1754, sub episcopul
Paul Aron, în urma unui Rescript imperial, când se termină şi
zidirea localelor începute de loau Micul. Ânt6iaşi dată ai fost acolo numai două scle şi doui profesori : Grigorie Maior şi Atha" nasie; apoi două Seminare, dintre cari, unul se numia Crăiese s6ă
al Mănăstirii, unde trebuia să se ţină 20 de copii, şi altul, al lui

Aron sâi Episcopesc, în care s'a crescut şi Samuel Klain din Sad.
1). Istoria Românilor din Dacia superidră de A. P. Ilarian;
pag. 196.

2), Cipariu, pag. 198

Tomul |,
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— Aron mai ţinea cu spesele sele şi deosebite alte sc6le românesci. —

Pe timpul

seii eraii în Blajiii preste 300

studenţi,

pe

cari Episcopul îi ţinea cu pâne, şi, la serbători, şi cu fertură; pe
unii încă, chiar şi cu haine şi cârţi. — Se propunea aci forte bine
limba latină, şi pentru aceea fama sedlei curând se şi respândi. 1).
Obiectele, ce se propuneait în .scâle, erai Rugăciunile, Sacramentele , cetirea Psaltiriei, şi cu încetul, declinaţiunile şi alte stu-

dii ce ţin de gymnasiii. — Episcopul Aron era un om bine învăţat
şi forte merituos pentru cultura română. EL traduse din noi Biblia, înflinţă tipografii, regulamentă sc6lele, şi, pria testamentul
seii din 6 Novembre 1758, lăsâ tâtă averea sa clerului şi junimei
studi6se.
Sub episcopul Athanasie Rednic, care urmă după Aron, şi care
de altmintrelea era forte învăţat în cele bis-ricesci, cultura română dete îndărât.
Urmaşiul seii Grigorie Maior, care pastori dela 1762 ptnă la
1782, dispuse a se mai învăţa în Blajiii filosofia şi theologia Cei
d'ântâii profesori pentru aceste sciinţe, fură Samuel Micul —Klain

— şi Stefan Pop. Maior văgând că Românii, din causa sărăciei n'aii

cu ce-şi ţine copiii la sc6lă, întemeiâ la Blajiii o fundaţiune, din
care se împărţia pâne, pe t6tă diua, la 200 scolari, Cultura Românilor transilvani atinse sub episcopatul lui Maior, punctul ek culminant Biajiul se învredaici a înbrăţişia între muri! sei pe cei mai
mari 6meni ai Românilor, ca Josafat Devai, Stefan Pop, Filotheiii,
Laslo, German, Petru Luchi, Samuel Micul, Petru Maior şi George
Şincai. — 'Tot cam pe atunci, Românii isbutiseră a avea şi vre o
300 se6le sătesci, ridicate de George Şincai, ca. directore al sc6le-

lor primare din t6tă ţâra Ardâlului. — S6rta însă ce o avu loan
Micul, o avu şi episcopul Maior. Persecuţiunile neomendse ale Ungarilor îl siliră să părăsâscă episcopatulşi să câdă în 1782 locul
seii lui loan Bob.
.
|
Sub episcopul Joan Bob, Românii ai stat pe loc. El prigonia
pe Gmenii învăţaţi, în cât toţi se împrăştiară lăsând chiar catedrele vacante. Cel ce suferi mai mult fu nemuritorul istorie George
Şincaj, care fu înlocuit, în directoratul seâlelor de protopopul Yasilie Nebili., — Aceste persecuţiuni ale lui Bob în contra 6menilor
învățați crescea mereii. Pilipan, cleric din Lemberg şi doctor în
theologiă fu silit a se hrăni muncind cu carul cu boii. Acesta mer1), Cipariii. Act. pag. 98—100.
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gând o dată la Cluşii, spre a vinde un

car cu bucate, audi că un

june depune essamenul riguros la Academiă. Intrâ şi el în sc6lă,

îmbrăcat ţărănesce şi cu biciul pe spinare. Mare fu mirarea tutu-

lor, când Filipan ceru voe a pune şi el junelui, în limba latină,
câte-va întrebâri din filosofii. — Dupe essamen, Guvernatorul îl
poiti la prânz, der Filipan mulţumi, spuindu-i că a prânzit pită şi
- Slănimă pe râta carului. — Filipan era cel mai mare orator al
Transilvaniei pe acel timp.
Pe lîngă multe rele, Bob a făcut şi câte ceva bun. EI făcu fundaţiuni pentru profesori şi scolari pe la mai multe Academii din

Transilvania, şi lăsâ mai multe sume de bani în folosul români-

mei studi6se. — Cu t6te persecuţiunile lui însă, 6menii mari abundaii din tâte

pârţile.

Ca probă vom cita, afară de Samuel Klain,

Petru Maior şi Geoge Sincai , pe Paul Iorgovici, Constantin Loga,
loan Mihuţiii, Dimitrie Ţichindel, Dimitrie Caiani, Dimitrie Vaida,
Stoica 'Tudor, Ratin şi alţii, mai toţi profesori la Institutul pedagogic din Aradul-vechiii, întemeiat la anul 1812 de împăratul
Frane:sc 1, drept recunoscinţă nemuritorelor serviciă, făcute
în tot Vauna Austriei, de Români.
,
Continuatorii luptei întreprinse de acesti dascăli ai seminţiei române pentru lumină şi cultură, aii fost + renumitul avocat şi poet
Vasilie Aron, Simion Crainic, Nicolae Manii, loan Alexi, Murgu,
Damaschin Bojincă, Theodor Aron, Stefan Neagoe şi alţii, dintre
cari unii ca favoriţi al muselor; alţii ca purişti geloşi şi raționabili ai limbei; alţii ca gramatici aleşi şi alţii ca jurişti şi publiciştă distinși. — Vom mai menţiona încă pe venerabilul D. Phimotheiii Ciparii, care întroduse încă din 1829, filosofia germană, studiul limbelor europene şi orientale şi literatura modernă în secolele
din Blajiii; pe demnul D, George Bariţiii, care prin se6la sa, prin
Gazeta “Transilvaniei formă şi pregăti pe Români pentru viţa politică şi literară de astăzi; pe neuitatul poet Andreiii Mureşânu în
fine, care prin inspiraţiunile s6le întroduse gustul sublimului şi

frumosului în națiunea română.
$ 3. —

MISCAREA LITERATUREI ROMANE

Spre a fi juşti şi spre a da fiă-cârnia ce este al seii, vom arăta
aci în prescurtare şi tot ce s'a scris mal important în secolul al
18-lea ; câci afară de nemuritbrele scrieri ale câtor-va bărbaţi în-
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semnaţi ai 'Transilvaniei, cari ai
pus
naţionale, precum sunt : Prima gram basa literaturei şi istoriei
atică română cu litere latine,
etc., de Samuel Klain ; Istoria desp
re începutul Românilor în Dacia, şi istoria bisericâscă de Petru
Maior
ilor, etc., de George Şincai ; Pabulele ; Chronica tuturor Româde Cichindel, ete., mai sunţ

şi altel

e, ale câror Autori aii contribuit
cultura limbei române. Astfel, Episcopu mai mult sâi mat puţin la
l Mitrofân din Buzăii, a publicat în 1701 Molitfelnicul şi
Pentecostarul ; Chesarie în 1704
Evangelia cu til, şi în 1707 Triodul
; i6r Damaschin în.1704 Apostolul. — Dimitrie Cantemir a scris
în 1710 Chronicul MoldoValachilor

în rusesce ; Manoil al lui Apostol

în 1713 Pilde filosoficescă ; ir episcopul Climent al Râmn
icului în 1737 Mineul, în
1742 Pentecostarul, în 1745 Evangeli
a, în 1747 Apostolul şi Liturgia şi în 1748 Casania. —- Mich.
Becicherechi din Cluşiii a pu-

biicat în 1744 Buc6vna cu deprinde
re Ja citir

e ; i6r episcopul Varlar în 1745 Ceaslovul mare. — Gabr.
Şincai a imprimat în 1753
la Blajiii Catehismul cel mare cu întrebâr
i şi
Romnicenu în 1756 tot în Blajiă, lovăţătu răspunsuri ; Dimitrie
ra chreştină, şi în 1785
la ROmnic, Secretele lucrârii pământul
ui şi sădirăi ; iâr. un anonym Abecedarul s6i Alfavita pentru folos
ul şi procopsâla sc6:6i române, cu litereși slove — Enache Văcăresc
u a tipărit în 1787 Gra-

matica română, sei Observaţii gram
aticale asupra regulelor limbel române; Amfilohie, episcopul titul
ar al Hotinului, în 1795
Aritmetica

şi Geografia, . . şi Alessandru Văcărescu în
1796 Poesii originale autografe. — Radu Tempea a
publicat la Săbiă în anul
1797, Gramatica romănescă ; Dr. 1. Moln
ar la Buda în 1798, Retorica, ântâiaş dată pe românesce; şi
Radu Golescu tipăresce în
1800 un Atiante mare cu 30 charte, etc.
etc.

CAP.

XXIV

EDUCAȚI UNEA ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL 19-LEA
$ 1 —

MISCAREA ÎNSTRUCTICNEI IN GENERE

.

Operile literarii ale unor scriitori, ca Paul lorgoviciă,
Enache
şi Alessandru Văcărescu, Petru Maior, Şincai, Samuil
Micul, Amfi-
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lohie, etc, cari străluciaii pe Ia finitul secolului trecut, sâii pe la
începutul
mulţimei,

celui presinte, reîutroduseră limba română în capetele
ca o limbă nobilă şi demnă de a fi cultivată, Or ce sar

dice însă, scănteia electrică, care avea să străpungă munţii şi să
reaprindă focul patriotismului şi ai Romănismului, atât în Transilvania, cât şi în Muntenia şi Moldova se produse în bateria din Blaji. Acestă scolă, ale câreia testimonii le primim astăzi, dintr”o rea
deprindere, apr6pe cu dispreţ, produse o mu'ţime de lucâferi, cari
aii luminat întunecatul orisont al culturei n6stre. Fiă-care din aceşti luceferi fu ca un toiag al lui Moise, care despicâ negurele
ignoranței, şi conduse pe Români cu siguranţă prin acestă mare de
întunerec, care-i despărţia mai bine de un secol şi jumătate, de
limanul luminos al Romănismului.
Unul din aceşti luceferi strelucitori, unul din aceşti apostoli ai
Românismului, venit de preste munţi, spre a-şi îndeplini apostolatul în ţera grecită a Munteniei, fu George Lazăr. — Acesta se

născu la anul 1779în satul Avrig din Transilvania şi fu cel mai
mic din cinci copii ai părinţilor set, George şi Maria. Prin ajutorul baronului Bruckenthal, proprietarul Avrigului, el îşi urmâ ântei învăţăturele la Academia din Cluşiii, apoi cursul facultâţii de
sciinţele fisico-mathematice,şi în urmă de tot, al celei de theologiă
la universitatea din Viena. Întorcându-se în Săbiii, el primi în
1814 chirotonia de Arhidiacon al scaunului episcopale şi postul de
profesor catihet, la seminariul candidaţilor de preuţi. Lazăr însă
nu conservâ mult timp acest post; câci după o predică fulgerătbre

în contra stării lucrurilor de atunci, şi după o aspră reprimandă
ce i se făcu de episcopul Moga, el părăsi Săbiul, şi, cu cartea în

mână, trecu munţii să spună Românilor de sub Fanarioţi, că ei eraii Români.
Venind sr în Bucuresci la anui 1816, Lazăr se adresă câtre
Eforia scOlelor 1) cu programa ce proiectase, aretând că voia a
deschide aci o sc6lă românâscă cu diferite învățături şi sciinţe şia
propune lecţiunile sâle în limba naţională a Românilor. După multe străgăniri i se încuviință cererea şi i se deteun mic apartament
din spaciosul edificii al St. Sava, unde-'şi şi aşedă sc6la cu numerul de sc6lari ce-'şi putu recruta printre Românii amatori de

sciinţă. — Invâţăturile s6le însă, nu puteai fi de o cam dată un

*). Eforia se compunea pe atunci din Mitropolitul Țerei şi din trei hoiâri, aleşi dintre membrii Divanului Domnesc.
-
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curs sistematic, de 6re-ce auditorul seii nu poseda cunoscinţele preliminarii, indispensabile

pentru înţelegerea subiectelor seri6se. De

aceea şi Lazăr împestriţa lecţiunile sâle cu un îel de conferinţe,
căutând a deştepta printr'6nsele în auditorul seii, gustul de sciință, plăcerea .pentra limba românescă, şi mai "nainte de idte, a le
inspira simţul naţional. Sc6la sa prindea astfel, din di în gi mai
mari rădăcini, i6r scolarii sei, după ce se preparai, ântâiii în gramatică, geografiă , aritmetică, desemn, etc., înaintaii succesiv la

studiile speciale de filosofiă şi mathematică, aplicând acesta din urmă la rădicarea de planuri topografice şi de diferite construcţiuni
.
mecanice.
In curs de cinci ani cât durâ scâla lui Lazăr, mulţi elevi aj sei
se destinseră cu solide cunoscinţe,

ca ingineri, ca profesori, etc.,

între cari memorâm aci cu ondre pe repausatul George Paladi,
care cel d'ântâiii introduse methoda lancasteriană în sc6 ele prima-

re; pe merituosui patriot, genialul poet şi destinsul literat, repau-

“satul Ioan Heliade Rădulescu, care ca profesor în se6la lui Lazar şi urmaşii al seii, continuă, şi întemeiâ Romanismul şi patriotismul între fiii acestei ţeri. — Nu vom uita a adăoga, că, pe tim-

pul lui Lazăr, se trămiseră de Eforia sc6lelor, la universitatea din

Pisa în Italia, patru tineri, sprea se prepara acolo pentru misiunea de profesori la sc6lele naţionale. Acestia sunt : Eufrosin Poteca, Constantin Moroii, Simeon Marcovici şi Pandele;

mai în ur-

mă însă, după mârtea celui din urmă, fu trămis la universitatea din
Paris, Petru Poenariii, pentru specialitatea sciinţelor fisico-naturale.
Din

nenorocire,

în urma

evenimentelor

resbelnice dela 1821,

sc6la lui Lazăr fu închisă ; ir dânsul, sleit de puteri, descuragiat
şi infirm, părăsi Bucurescii şi se reiatârse Ia satul Avrig, locul seit
natal. Acolo sărobit de restriştea, ce-i turburase destinul, încetă

din viţă la anul 1823 în etate de AC ani.

George Lazăr ne a lăsat ca seriilor un opuscul important: Povăţuitorul tinerimel, scris la anul 1820 şi tipărit la Buda în
1826. Mai citim însă întrun apel, că el era gata a pune sub pre-

să : filosofi :, mathematica , geografia, Şi mai la urmă Istoria

universală. Din tâte acestea elaborate, cari m'aii apucat să se puiă
sub presă, nu se găsesce astăzi decât

un singur manuscris, aflat

în biblioteca universitâţii din Bucuresci şi întitulat : Curs de Avitmetică, compus în limba românescă şi în folosul sc6lelor din
St. Sava, de G. Lazăr, la anul 1821, Februariii 26;
Sc6la lut Lazăr avu efectele cele mai salutarii : Sc6la grecescă
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cădu cu totul şi cea românâscă i luâ locul. Astfel vedem înființându-se sc6le naţionale la anul 1823, în Bucuresci cu doui profesori,

Ioan Hehkade Rădulescu şi Răducanu; la 1824 Februarie 1,
în Slatina, cu George Ardelenu; şi la 1826 Maiii 20, în Craiova,
cu Stanciu Căpăţinenu. Afară de acesta, vedem formându-se în
acest, din urmă an, de Constantin Golescu şi 1. Heliade, o Societa-

te pentru propăşirea Românilor, care căuta între altele, a grăbi înfiinţarea de colrgii în Bucuresci şi Craiova, de sc6le primare
în fiă-care oraş şi sat, de giare românesci şi a unui theatru naţional. Acesta din urmă se şi puse în lucrare în anul 1834. —
Sc6la română însă nu putu lua o desroltare mai mare, decât după
întârcerea în ţră a stipendiştilor, preparaţi în streinătate pentru
profesoratul diverselor sciinţe. Intre acestia, trebue să punem în
primul plan pe veneratul repausat Pe/ru Poenari, care, adăpat,
__cu cunoscințele positive în curs de gece ani aprope prin sc6lele
Austriei, Franciei şi Angliei, fu chiămat, încă de sub guvernul ge-

neralului Chiselev, la directoratul scâlelor române, în care calitate
el putu desfăşiura o activitate fârte mare în interesul lor.
Curintele bine-făcăinr, care redeşteptase spiritul naţional în
România de dincâce de Milcov, nu întărdiă a-şi manifesta acţiunea
sa salutariă şi în Moldova. Sc6la română începu a lua şi aci o desvoltare nu mai puţin importantă. Seminariul din laşi — Socola —,
sub patronagiul vemuritorului Mitropolit Veniamin Costachi, organisat cu profesori învăţaţi, aduşi de preste Carpaţi, prepara nu
numai theologi destinşi, der şi profesori apți de a forma scâle române. Deosebit, de acesta, un fiii al Moldovei, George Asachi, năs-

cut la Herţa în 1788 Martiii 1, fu alesul Provedinţei pentru a
grăbi şi mai mult regenerarea compatrioţilor sei. In etate de 16
ani numai, €l obţinu gradul de Doctor în filosofiă, şi preste un an
dobăndi şi diploma de inginer şi arhitect dela universitatea din Leopol în Gaiiţia. Starea sănătâţii sale însă nepermiţ6ndu-i a sta în
Iaşi, el plecâ în 1805 la Viena, unde, cu 6re-cari mică întreruperi,

provocațe de evenimentele timpului, continuă studiul înaltelor mathematice, sub direcţiunea celebrului astronom Burg, pînă la anul

1809. Din Viena se duse la Roma, unde se aplică la studiul Ar-

heologiei şi limbei italiane, pînă la anul 1812. Atunci îutorcânduse în patria sa, găsi thronul Moldovei ocupat de Scarlat Calimah,

care, dinpreună cu fanarioţii ce-l înconjuraii, despreuia tot senti- :

mentul romănesc, Asachi îusă nu se descuragiă; vbdând el tote

dregătoriele Statului ocupate de Greci, se decise a trage fol6se din
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singura ocupaţiune ce mai rămăsese neocupată, din aceea adică a
Ingineriei şi a Hotărniciei, care reclama, pentru descifrarea vechilor documente, cunoscinţa perfectă a limbei românescă. Et începu

d6r a expune, în drâpta şi în stânga, nevoia ce are țâra în genere,
şi propietarii în parte, de ingineri-hotarnici, şi a propune înfiinţarea unei scoli, care să producă asemenea 6meni, indispensabili Moldovei. Propunerea sa îu adoptată şi Asachi fu numit la 1813, profesor de sciinţele theoretice şi practice la se6la de ingineriă ce se
înfiinţă. Acesta, spre a-şi facilita sarcina şi tot d'odată spre a proba detractorilor sei că se pâte scrie şi în romănesce o carte de sciință, compuse pentru prima dată în limba românâscă un curs de
mathematică, şi anume Aritmetica, Algebra şi Geometria, şi începu
a-şi îndeplini misiunea cu tot zelal ce-i inspira patriotismul seii
luminat. Deosebit de acesta, Asachi reuşi a organisa în 1817, eu
cheltuiala sa, un

theatru de societate în salonul hatmânului Cos-

tache Ghica, care nu puţin contribui la înobilarea sentimentelor
românesc).
Din nenorocire, surveni revoluţiunea

grecâscă din 1821,

care

făcu să emigreze o mare parte din locuitorii Moldovei. Asachi fugi
şi el în Basarabia. Restabilindu-se liniştea, -el fu numit Agent diplomatic pe lângă Curtea din Viena, unde potrecu 5 ani, ocupându-se, între altele, a descoperi şi a cumpăra chrisâve vechi, pe
tari, Mitropolitul Dorofteii, refugiat; la anul 1687, le retăcise prin
- Polonia. — Intorcâadu-se în Moldova, Asachi fu numit Deferendar
sii Director al se6lelor, în care calitate, el putu râvendica dela că-

logării greci, prin ajutorul chrisvelor aduse din Galiţia, venitul
moşielor, donate de Vasilie Lupu Academiei fundate de densul în
mănăstirea Trei lerarchi, şi secuestra o parte din casele mănăstirei, unde şi deschise îndată o sc6lă primară. — Tot în cuprinsul
acestei mănăstiri se statornici mai în urmă şi Colegiul, în care

George Săulescu preââ, pentru prima dată, Gramatica şi Filologia română, de el compuse. Asachi a mai bine meritat dela Patriă

şi prin scrierile sâle fârte instructive, cari nu puţin aii contribuit
la luminarea compatrioţiior sei. Astfel, afarăde operele menţionate
mai sus, el a publicat : Albina Românilor, Harpa română, Spicuitori, Romania, Ic6na lumei, Lexicon de conversaţiune, Istoria Ru-

siei, Istoria Moldovei, Poesii originale, Pedagogul din Coţebue, etc.
După resbelele Ruso-Turce, din a ireia deceniă a secolului pre_sinte, şi după încheiârea pâcii dela Adrianopole se dete Ţerilor surori o Constituţiune, sub numele de Regulamentul organic, lu19
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erat la St. Petersburg şi revisuit în Bucuresci de o Comisiune de
boiâri, la care a luat şi George
Regulament, care deveni Legea

Asachi parte, ca Secretar. Acest
fundamentală a Ţerilor în 1832,

era un adevărat progres pentru timpul sei. EI introducea în Ţ6ră
guvernul representativ de care pr6 puţine State se bucuraii pină
atuaci; dispunea alegerea Domnilor pământeni de Adunâri elective; regula s6rta ţăranului şi justiţia; înfiiuţa magaziele de reservă, spre a putea găsi țăranii bucate în timp de lipsă, şi, pe lingă
alte multe, bune şi rele, prescria cel din Muntenia la Secţ. 4, Cap.
8, art. 306, înfiinţarea de scâle începetâre pentru ambele sexe,
prin tâte capitalele judeţelor, i6r cel din Moldova, pentru capitalele judeţelor celor mat însemnate. Acest regulament dâr, atât de urgisit la 1848, îu prima lege regulată a României, care se

ocupâ de sedle şi care făcu dintr'Ensele o instituţiune de Stat,
In adevâr, chiar în acelaş an, Eforia sc6lelor din Muntenia înfi-

inţă sc6le primare mixte aprâpe în tote capitalele districtelor; icr
Epitropia învăţăturei publice din Moldova transformă sc6la din Trei
lerarchi în sc6lă normală, numită Vasilie Lupu, şi îufiinţă şese
se6le primare, în principalele oraşe ale'Ţerel. Acâsta din urmă maj

înfiinţă în laşi la 8 Novembre 1834 o sc6lă publică centrală, pentru crescerea fetelor, şi în 1835 lunii 16, tota laşi, Academia Nihail6nă, sâii Lyceul de astădi. Cu tâte acestea, Eforia scdlelor din
Muntenia, sub impulsiunea bunului şi patriotului Domn Alessandru
Ghica, care şi acesta era inspirat de partida naţională, compusă pe atunci de Câmpinânu, Heliade, Aristia, Cantacosin şi alţii, avu fericirea, de a putea desfăşiura, prin Directorele secolelor Petrache
Poenariu, o activitate mult mai mare în ramura Instrucțiunii, de
cât Epitropia îuvăţăturei din Moldova. Ea organiseză Colegiul naional din St. Sava, înfiinţeză în anii 1836 şi 1838 seminariile din
Curtea de Argeşiii, Râmnicul-Vâlcei şi Buzeii, numesce, cu aprobarea Domnului pe |. Heliade inspector general al sc6lelor, stăruesce a se clădi localuri de sc6le în tâte satele Munteniei, înfiinţeză
în. 1838 sc6lele sătesci cu învăţători preparaţi în pripă de Profesorii sc6lelor domnescă din capitalele districtelor, şi institueîn 1841
Lyceul din Craiova. — Din nenorocire, Alessandru Ghica părăsesce Domnia în anul 1842, iâr sc6lele muntene perd în Dânsul pe
unul. din cei mai sinceri susţiitori ai lor. Cu tâte acestea, Instrucţiunea merse înainte, mai bine s6ii mat râii, pînă ce Revoluţiunea
din 1848, întrerupse pentru câi-va timp mersul ei regulat.
După potolirea revoluţiunei de câtre Ruşi şi Turci, şi numirea
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pe şepte ani a Domnilor : Barbu D. Ştirbeiii în Muntenia şi
Grigorie Ghica în Moldova, sc6lele, afară de cele rurale, reîncepură
funcționarea lor. 'Trebue să spunem însă aci în parentesă, că
Eforiele
sc6lelor eraii nisce adevăraţi părinţi ai sc6lelor şi al învăţătorilor;
ele încuragiai pe cei buni şi merituoşi şi blamai,

însă părintesce,

pe cei râi şi îndărătnici; chiar instrucţiunea privată era
obiectul
unei îngrijiri particulare din parte-le : persâna care voia
a deschi-

de o scâlă privată, urma neapărat să se supuie,

înaintea unui ju-

rii, la un essamen de capacitate. Acesta era o garanţiă destul
de
sigură pentru părinţi, cari erai siliţi, din causa micului număr
al
scOlelor publice, a-şi încredința copiii Institutelor private.
Spre a ne putea forma o ideiă precisă, despre înfiinţarea progresivă a scielor primare, urbane şi rurale, precum şi a celor secundare şi superidre, dâm ati, dupe raportul Directorului lor, mult
regretatului Joan Maiorescu, presentat, în numele Eforiei seblelo
r
din Muntenia, Măriei Sele Domnitorului, cu ocasiunea solemnitâţii
împărţirii premiilor de finele anului scolar 1859—1860, Statistica învăţământului pe 10 ani, adică pe anul 1847, luat ca punct

de purcedere şi pe anii următori 1852, 1853, 1854, 1855,
1856,

1857, 1858, 1859 şi 1860. După cum se vede, acest şir
ani nu e continuii. Causa este că în anul 1848 s'aii închis
inaintea essamenelor şi prin urmare nu s'a putut constata
rul scolarilor; în 1849 şi 1850 secolele ai fost închise, i€r
1851 nu s'a constatat starea lor.

de dece
sc6lele
număîn anul

292

EDUCATIUNEA ÎN TIMPIĂ ACTUALI

Ecă acestă statistică :
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_Dâcă însă numărul sedlelor şi al elevilor a mers în acest; timp
crescând, produsul lor intelectual pare a nu fi satisfăcut tote ne-

” cesitâţile României. — că ce dice, în-acâstă privinţă, Mesagiul

Domnesc, rostit în 6 Decembre 1859, în sala Adunârii elective,

de D. Preşedinte al Consiliului de Ministrii :
„De 27 de ani de când essist sc6lele nâstre, ele nu asi realisat

mică cum sperârile naţiuni. Departe de Mine cugetul de a inculpa pe cine-va; Îmi place mai bine a da culpa sistemului de învăţătură publică ce s'a urmat pină acum : No? am prea căutat a
îmita aceea ce se petrece în alte ţeri, pregătind 6meni numai
pentru profesiunile liberale. România are şi alte nevoi ce i sunt
speciale, şi la cari a sosit timpul ca să cugetâm *
„Guvernul Meii va pune t6tă silinţa pentru ca Instrucţiunea publică să fii graduale şi pusă în deosebitele sâle graduri, la înde„ mâna îutor claselor. In educaţiunea poporului bine condusă, se află cele mai bune garanţii de ordine, de progres şi de patriotism
luminat. Ea trebue d6r în fiă-care năţiune să respundă la adevtratele ei nevoi şi la adevărata sa posiţiune. Dâcă o instrucţiune
superiră, cupringână facultâţi de înalt însemnămint, ne este folosit6re, instrucţiunea elementară şi primară ne este neapt-

rată, spre a răspăndi o vicţă nouă în t6tă ţâra.“
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Ei ţin numai de cât ca fii-care lo -

cuitor să sciă în curând a scrie şi a ceti pentru ca să profite

entru industria sa de înformârile fotositâre ce ar găsi în cârţi bune şi speciale. Doresc ca instrucțiunea primară şi cea secundară să fiă răspăndite pre larg, de şi nu însă cu profusiunea nesocotită, pentru de a pregăti elevi capabili să urmeze însemnămiîn-

tul înalt; dâr tot d'o dată, nu mai puţin aş voi ca sistemul total

de învățătură să fiă mai mult şi mat special apropriat trebuinţe-

lor și natureă Românilor, de cât imitat fâră nici o desbatere din

cutare sâi cutare instituţiune streină.“
„Pre lângă cele alte facultăţi, starea de astădi a României şi
viitorul el cer mumaă de cât o facultate de sciimță economică şi
administrativă , precum şi o facultate de sciință agronomică,
i,
industriale şi comerciale. Administratori, finanţiari, agricultor

industriali, comercianţi, 6tă Gmenii de cari avem mai simțită tre-

buinţă.
0„ In scurt, pentru ca să resum ideele mele asupra acestui
agronode
doctor
un
apropiat,
viitor
biect : Et doresc ca, într'un
materiale,
mid să ajungă în ţâră la aceaşi considerare şi avantagie
precum ar patea ajunge un doctor de litere.“
saAcest Mesagiii avu pentru instrucţiunea Munteniei un efect
repausatul loan
luarii. Eforia sedlelor, şi în special Directorele sei,

cu
Maiorescu, se puseră pe lucru şi instrucţiunea începu să mârgă
paşi repedi înainte.
numai pentru
Cu tâte acestea anul 1859, a fost un an fertil, nu
instrucţiunea Munteniei, der şi pentru aceea a Moldovei. În 11 Iunie,
Ministerul

Instrucțiunii

publice de preste Milcov, se gănâi pentru

Bărprima dată la învăţătura fetelor din sate, şi institui liceele din

din noi în 22
lad și Botoşani. Eforia sc6lelor din Muntenia înfiinţă
diferite pârţi ale

luliă, alte două sc6le pentru fete sărace în două
Capitalei ; Ctitorul

aşegiămintelor Brancovenesci,

Principele Bi-

de îete
tescu. B. Brancovânu, institui în 28 lunii cinci Externate
dinsăraci,
copii
pentru
în capitala Bucuresci şi douădeci stipendie

şi două pretre cari dece pentru băeţi şi dece pentru fete, creând
ar traccare
ă,
romănâsc
originală
carte
bună
mal
mil pentru cea

Comerciul şi Ata despre Istoria, Geografia, Statistica, Industria,
în 9 Octomtrămite
Sardiniei
Regele
gricultura 'Ţărei romănesci.
din îsobiecte
diferite
cu
lâdi
şâse
câte
Moldovei,
şi
bre Munteniei
Genua. Eforia scâletoria naturală, alese din museele din 'Turin şi

Lazăr ; orlor muntene mai înfiinţâză în 18 Novembre Gimnasiul
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ganiseză facultatea de drept şi cursul special de ingineriă civilă,
cari se găsiaii alipite pe lingă gimnasiul St. Sava şi le mută într'un

local separat ; iea măsuri a se mai înfiinţa încă un gimnasiă în anul viitor, numit Matheiii Basarab ; infiiaţză, scâle primara în 0l-

teniţa şi Roşii de vede, şi reorganiseză scola de arte din Bucuresci,
precum şi sc6la de agricultură dela Pantelimon. Asemenea şi priucipele Brăncovânu iea disposiţiuni ase mai înfiinţa tacă două scoli
gratuite, una în Craiova şi alta în Caracal.
Anul 1860 însă fu şi mai productiv. Ministeriul din Munteniaîufiiuţeză o sc6lă specială pentra Bconomia silvică în Bucuresci şi cel
din Moldova organis6ză Universitatea din laşi. — Eforia sc6lelor
muntenesci, sub direcțiunea lui ]. Maiorescu, reorganisâză
instrue-

țiunea primară rurală, ridicând onorariul învăţătorilor dela 300
la 600 lei anual, numind inspectori pentru fiă-care judeţ, pentru

prepararea

candidaţilor

de învăţători

şi privighiârea sedlelor, şi

instituind în fiă-care plasă câte un subinspector, spre a observa
necontenit ca învățătorii să-şi împlinâscă cu sanctitate datoriele

lor ; afară de acestea, ea institue în interesul acestor sc6le
palru
premie decâte 100 galbeni, pentru elaborarea următârelor
cârţi :
un manuariii de igienă, un manuariii de morala practică, un
manua-

rii de agricultură şi un manuariii de pedagogiă. — In interesul
instrucţiunii primare urbane de băeţi, ea complecteză dece scâla
primare, prin înfiinţarea clasei a IV-a şi prin numirea Institutorilor respectivi; înființeză mai multe scâle primare sucursale în Bucuresci, Craiova şi alte oraşe secundare ; proiecteză, pentru forma-

rea de Institutori bine calificaţi, iufiinţarea pe lâugă cele patru

seminarii a patru scâle normale, în cari, studiul pedagogiei şi al

methodicei să fiă obiectul principal al programei, şi dispune ca pe
lîngă fiă-care dintr'6usele, să se aşedie şi câte o scdlă de agricultură practică, spre a se iniţia toţi institutorii şi clericii în acest
ram de cultură, atât de importante pentru ţâra nâstră, 1) — Nu
mai puţin îngrijitâre a fost Eforia şi pentru educaţiunea feminină.
Unde pină în acest an, esceptând externatele Brancovenesci menționate mai sus, nu eraii în Ţ6ră, decât şese sc6le bine organisat
e
pentru instrucţiunea fetelor, adică internatul Statului din
BucuTesci, sc6la Saroiii din Târgul Jiului, scola Lazaro-Oteteleşânu
din
1). Este regretabil că acestă Eforiă patriotică şi în special neuitatu

l Director al sedlelor |. Maiorescu, n'a avut timpul materiaj
de a pune în practică şi acest proiect, atât de salutari Ţărei; el ar
fi înlăturat de sigur
multe nevoi ale presentuluj.
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Craiova, fundată de repausatul Vornic G. Oteteleşenu, scâla Blisabetană din Bucuresci, fundată de Dâmna Elisabeta Stirbei, Scota

din Slatina, întreţinută dia fondurile Ionaşcului, şi sc6la din Ploesci,
din fondurile Municipalitâţii acestui oraşii, Eforia înfiinţă tacă
două sc6le în Bucuresci şi câte o sc6lă primară de fete, nu numai
în tote Capitalele judeţelor, ci şi în tOte oraşele secundare din eră ;

afară de acestea, ea mai institui în Bucuresei, spre a forma femei

apte pentru conducerea instrucţiunii primare, o sclă normală cu
un internat de 20 eleve şi creâ 6 stipendie pentru şse fete române, spre a se prepara în streinătate pentru posturile de Directrice
şi profes6re la se6lele normale. — In zelul seii însă, de a face să
prospere Instrucţiunea primară, Eforia nu uită nici pe cea secundară : ea decise înfiinţarea de o cam dată a două sc6le comerciale,
una în Capitala 'Ţărei şi alta în Brăila, şi a unei sc6le tehnice în
Bucuresci ; ea întroduse gimnastica în iuternatele Statului ; înfiin=
ţă un internat; pe lîngă liceul din Craiova ; prevădu două stipendie
pentru doui tineri, ce urmaii să se trămiţă în sreinătate pentru
studiul 'Theologiei; mări fondul bibliotecei şi museului naţional;
stărui a se termina edificiul Academiei ; amelioră onorariile tutor
membrilor corpului didactic, spre a putea găsi profesori bine cualificaţi, şi în fine recunoscu necesitatea înființârii unei Societăţi
Eruacademice , stii literară, destinată a concentra activitatea

diţilor români, mai întâiii de tâte pentru cultura limbei şi pentru

studiul istoriei naţionale.

|

|

Nu vom continua a face istoricul educaţiunei române dela 1861
înainte ; vom adăoga însă, că în anul acesta unificându-se administraţiunea ambelor Ţări surori se uni şi administraţiunea instrucţiunil, trecând tote drepturile şi sarcinele Eforiei şi Epitropiei sc6le-

că acestea se
-lor, la Ministeriul Instrucţiunei publice al României ;

de Inajuta în administraţiunea sc6lelor de un Consilii superior
prose
1865
anul
la
că
şi
strucţiune şi de un Director general,
în
astăzi
şi
este
care
i,
Instrucțiuni
a
mulgâ noua lege organică
o
puţin
cel
cineva
face
putea,
a-şi
spre
acestea,
lîngă
vigâre. Pe
aci
dâm
ant,
ultimii
în
ideă despre mersul sc6lelor nâstre române
primul pe ape scurt statistica lor în 2 tabele sinoptice, din cari,
1872, 1873,
anii
pe
secundul
icr
1864,
şi
1863
nii 1861, 1862,
acest
încheiâm
şi
1874, 1875, 1876, 1877 şi 1879, cu cari
paragraf.
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TABELA

|)

1000-1861 | 1081-009 [ 1060-1063 [ 1803-1004
=

2]

.

INSTITUTELE

les

3

lsl=

333

=

2| Sc6le urbane de băeţi
şifete. ......
3| Seminarie mari.

41140]

|

8

| 1]

6| Sc6le preparandale (normale)...
.

$| Gimnasie. :.....
9| Sc6le superidre. . . .
10| Biblioteci ..... e

42

—

| 14

—|1l

14|

1|—

1|—

1|—

1|—

4 3
2 4)
1| 1

413|
24|
1| 1

43|
34
1| 1

48
34
11

—

1
| 1]
1 1

2] 1
-— | 1
1 1

—

146|

2| 1
Musee. .......
Conservatâre române. | — | 1]
11
Cabinete de fisică. . .

14. Pensionate private de
ambe-sere. ....

11

=

—

|

U—

42|

42
—|

|
68176

|
68,65]

|
681441

42|

5| Sc6lesecondarede fete | —

11|
12|
13!

321

[sl

1

—

. «

4| Seminarie mici. ..,

7| Scâle de medicină .

le

=

le

e

2129164 2096'65 209671 209671

..

1]. Sedle rurale...

lel

=

250—|

2

—

|—1

*). Dopă anuarul general al Instrucțiunii publice din România,
scolar 1863-. 64, dires de D. V. Alessandrescu Ureche, Directorele

al Instrucțiunii publice şi al Cultelor.

1
| 1
Mi

2
—

|
5426

pe anul
general
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SCOALELE

DIN

CATEGORIA SCOAI

II”)

INTREAGA

î

a,
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ZEI

ZIE

Sc6le primare rurale
de băeţi. .....
20701891|1017| 9741166111195|1252
Sc6le primare rurale
de fete ,..... 1 60|
84| 107| 119| 141 148| 133
Sc6le primare rurale
mite, ..... „|
— | —
]996|1089| 528| 652| 547

Sc6le primare urbane de băeţi .. . . | 133|
Sc6le primare urba| nedefete....,.
106|
Lycee..... ...
6
Oymnasie. .....
15|
Seminarie. .....
8
Sc6le secondare de

fete. .......

6|

136|

135|

134|

134|

134|

128

110|
6
15
3

110|
6
18|
8

108|
6|
19|
8

109!
6
21|
8

110|
7
19
9

112
7
18
9

6

7

8

9

9

9

Sc6le normale. . . .
7
7
7
7
7?
7|
10
Diferite sc6lespeciale | 20|
15;
16|
10|
15!
19|
29
Facultâţi. .....
8
9
7
7
71
7
7
Scole private . . . . | 152| 180 240| 220| 212| 211| 216
Mota ..... 2591|2467|2674,27092858252712477

$ 2 —

SCOALELE NORMALE

“După cum am vădut, Moldova îşi avea sc6la sa normală, numi tă Vasilie Lupu, încă dela anul 1831. Acesta da Ţărei, nu numa
*). Dupe diferite statistice şi programe oficiale.
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învățători fârte buni, dr şi institutori abil). Şi cu tote acestea în
Muntenia, unde se generalizase instrucţiunea primară rurală încă
din

anul 1838, nu se găndia nimeni la stabilirea unei pepiniere,

de unde să se recruteze aceşti modeşti apostoli al satelor. Autori- tâţile scolare după vremuri, se mulţumiaii a încredința dificila sarcină de învăţător unor pers6ne neinstruite şi necapabile, cari d'abia puteaii învăţa pe copii mecanismul lecturei şi al scrierii şi 6recari rugăciuni bisericesci. Despre o instrucţiune mai superidră, şi
mal cu s6mă, despre o educaţiune bine înţel6să, care să formeze
pe

vmul

moral

şi social, nici vorbă nu era. Este adevărat, că se

luaii Gre-cari măsuri, cu scop de a spori contigentul sciinţific al acestor învăţători improvisaţi : et se adunati în fiă-care an în capitalele judeţelor, unde Institutorii claselor a IV-a aveiă obligaţiunea
de a face cu dânşii lecţiunt repetitâre şi desvoltătore asupra obiectelor ce urmait ase propune în scâlele rurale ; însă t6te acestea
nu eraii decât nisce paliative, cari nu puteaii produce resultatele
ce se așteptaii dela dânsele. 0 singură voce se rădică în contra acestui us neraţionat! Acâstă voce era aceea a mult regretatului
Domn ]. Maiorescu, unul din acei profesori aleşi care a trecut cu
demnitate prin câte-şi trele grade ale instrucţiunii, şi care, în raportul

seii, presentat la 29 luniii 1860 Măriei s6le Domnitorului,

în calitatea sa de Director al sc6lelor, dicea : „Spre a da instrucţiunit primare totă desvoltarea şi perfecțiunea ce merită, ca una
- ce constitue fundamentul instrucţiunii publice, nu ajunge a îmulţi
numai numărul sedlelor. Lipsa de învăţători, calificaţi cum se cade,
s'a simţit şi ptnă acum, şi se va simţi mai mult încă de aci înainte. Este dâr o necesitate imperi6să a îngriji tot de o dată şi de
formarea de institutori. Din acest punct de vedere, Eforia a proiectat. instituirea de 4 scâle normale, fiă-care cu câte un internat, cari, după iniţiativa luată de fostul Minister al Cultelor, se

vor aşedia pela vetrele Episcopielor şi Mitropoliei . . . — Scopu
acestor sc6le normale este de a prepara institutori bine calificaţi,
mai ântâiii pentru sc6lele primare urbane, apoi şi cu încetul şi
pentru sc6ielerurale. Drept aceea, pe lingă recapitularea şi desvoltarea cunoscințelor elementare, ce constituese obiectele de învăţătură în sedlele primare, studiul pedagogiei şi al methodicei va fi 0biectul principale în aceste institute. — Din nenorocire aceste vederi juste ale marelui om de scâlă, n'avură nici un efect: evenimentele ce se succedară în anii următori, zădărniciră acest pian sa-

lutarii, isr instrucţiunea remase şi de aci înainte fâră sc6le normale.
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A venit în fine legea organică a Instrucțiunii din 1865. Ea prevede în adevâr la art. 344 şi 345 instituirea de scole primarie
normali pentru prepararea tuvăţătorilor, precum şi la art. 311,

înfiinţarea de sc6le pentru formarea, profesorilor de licee şi facultâţi; ea nu prescria însă nimic pentru formarea lastitutorilor.
Cn
tâte acestea, autoritatea respectivă găsi de cuviinţă a amâna şi de
aci înainte înfiinţarea scâlelor normale: primare, cari, dâcă sar fi

essecutat, adliteram art. 344 şi 345 din citata lege, s'ar fi putut
stabili, eu pr& mici cheltueti.
Aceea ce însă se părea forte grei guvernelor dea pune în practică, iniţiativa privată o essecută întrun timp, relativ forte scurt. —
Alteța sa regală Domnul, destivând din caseta Sa particulară, su-

ma de 12000 galbeni pentru a funda, un Ivstitut de bine-facere,

acel Institut nu fu altul de cât Sc6la normală primară „Carol I din
Bucuresci, “ care se deschise în 25 Novembre 1867 cu un număr

de 99 scolari, recrutaţi din tâte districtele ţărei. — Societatea

pentru învăţătura poporului român, Secţiunea de Prahova, constituită d'abia în 8 Novembre 1866 şi care prin urmare nu puţea

dispune de vre un fond, înfiinţă în Ploesci în giua de 8 Pebruariiă

1868, în ciuda necrediucioşilor, şi numai prin puterea voinţei sele,
a doua sc6lă norinală primară, cu un număr de 70 elevi, la care

se adăogâ dela Septembre viitor şi un iuternat pentru 40 bursieri.
Tot acestă Societate, însă Secţiuneade Ilfov, înfiinţă la 1870 în

Bucuresci

încă

una. —

Apoi se mai instituiră asemenea scâle, în

1870 în Craiova, în 1872 la Târgul Jiului şi în 1875 în Bărlad
etc, astfel că astăzi România numără dece sc6le normale pentru
formarea învăţătorilor rurali. — 'Trebue însă în interesul adev6rului să adăogâm, că, după înfiinţarea lor, Guvernul român a încuragiat forte mult aceste scâle, de 6re-ce. pe unile dintr'6nsele le
subvenţion6ză chiar şi astăzi cu sume destul de însemnate, iâr pe
altele le a luat sub administraţiunea sa directă, înscriându-le în
budgetul Statului. Nimeni însă nu s'a gândit a lua măsuri şi pentru

formarea Institutorilor primari urbani ; acestia continuă a fi recru-

taţi şi astăzi, ca şi în trecut, din absolvenţii gimnasielor.

$

8. — SCGLELE REALE, SPECIALE ŞI SUPERIGRE

Direcţiunea reală ce se dete se6lelor nâstre, atât de George Lazăr în Muntenia, cât şi de George Asachi în Moldova, dispăru în-

300

BDUCATIUNEA ÎN TIMPI ACTUALI

cetul cu încetul şi clasicismul cel mai pur i lu& locul. Omenii nostri
de Stat ati constatat şi constat şi astăzi acest reii, ati constatat şi
constat că sc6lele n6stre secondare, în majoritatea lor, nu produc
decât aspiranţi la diferitele funcțiuni ale Statului, şi cu tâte acestea, ei ai făcut şi fac pr puţin spre a-l înlătura.
Este adevărat, că legea Instrucțiunii din 1865 a prevăgut la
art. 199, înfiinţarea de scâle reale, în cari să se dea învățătura
trebuineiâsă pentru essecutarea unei arță să profesiuni; la
art, 207, instituirea în centrurile principale ale României, de tre
scâle de agricultură, cari vor coprinde şi ferme model pentru
iniţiarea practică a agriculturei; la art. 208, înfiinţarea de scâle
de industriă în oraşele Bucuresti, Iaşi, Galaţi, Brăila, Craiova,
Ploescă şi Turnu-Severinului; la art. 214, instituirea de scole de
comereisă în aceleaşi oraşe. Este încă netăgăduit, că onor. Consilii

general de Instrucţiune a elaborat în mai multe rânduri programe
speciale pentru gymnasie reale, însă, cu tote aceste miscâri făcute
în interesul învățământului real, clasicismul n'a perdut nimic pină

astăză din terenul sei, Sc6le, s6ii gymnasie reale nu s'aii înfiinţat

nici una pină acum.
România însă posedă câte-va scoli speciale, ale câror înfiinţare
i sa impus 6reş-cum de necesitâţile ei neinlăturabile, Astfel ea numeră, afară de opt seminarii şi de dece sc6le normale menţionate
mal "nainte, încă o scâlă de agricultură, o sc6lă de punți şi şosele,
o sc6lă de farmaciă şi alta de veterinăriă, precum şi o scâlă militară, tâte în Bucuresci; o sc6lă a fiilor de Militari în laşi; cinci
scoli de meserii, în Craiova, Turnu-Severin, Ploesci, Bucuresci şi
laşi, înfiinţate parte de Guvern şi parte de Primării; patru scoli
de comerciii, în Bucuresci, Galaţi, Ploesci şi Craiova, înfiinţate a-

semenea ; două scoli de musică şi declamaţiune şi două de bele arte

în Bncuresci şi laşi. Afară de acestea, ea mai are o sc6lă profesională de fete a Statului în Bucuresci, o scâlă profesională de fete a
Societâţii pentru învăţătura poporului român în Ploesci, Asilul „E-

lena Dâmna“ pentru fete orfane şi Institutul surdo-muţilor lingă

Bucuresci, înfiinţate aceste două din urmă de Eforia Spitalelor.
Instrucţiunea guperidră se dâ în România în două unirersitâţi

din laşi şi Bucuresci, cari ai împreună 7 facultâţi, şi anume : cea
din Iaşi tret : facultatea de drept, de sciinţe şi de litere; cea din
Bucuresci patru : de drept, de sciinţe, de litere şi de medicină.

CULTURĂ ROMANA : EDUCATIUNEA ROMANA IN SECOLUL AL 19

301

Ş 4. — SOCIETATILE DE CULTURA
Ioan Maiorescu, mult regretatul nostra profesor şi ultimul Director al Eforiei sc6lelor, dicea între altele în discursul seii rostit,

înaintea Domnitorului, cu ocasiunea solemnitâţii împărțirii premiilor, de finele anului scolar 1859—60

: „O soșietate

acade-

mică stă literară destinată a concentra activitatea erudiţilor Români, mai ântâiii de tote pentru cultura limbei şi pentru studiul
istoriei naţionale, e încă una din necesitâţile cele mari; cu tâte acestea, motive de o însemnătate gravă aii determinat pe Eforiă a
amâna pentru anii viitori realisarea acestui proiect.“ — Acâată
semânţă aruncată într'un păment fertil, produse imediat fructele
s6le. Vedem în acelaş an o comisiune instituită de Ministerul respectiv şi formată din D. A. Treb. Laurian ca preşedinte, D.D.P. |.
Cernătescu, A. Florian, I. Maiorescu,

Odobescu

ca membrii, şi D.

Q. Sion ca Secretar, presentâud acelui Ministeriii în 15 Decembre
un proiect de Statute

pentru o Societate academică; însă „moti-

vele de o însemnătate gravă,“ invocate de perspicacele Maiorescu pentru

amânarea ej, aii fost, pote, cansa,

că acest proiect n'a

putut deveni lege, decât în anul 1868, când s'a şi constituit Societatea cu mare pompă.—Ea a lucrat şi lucreză de atunci şi pină
astăzi, cu mare stăruinţă la cultura limbei şi literature române,

la cultura istoriei şi sciinţelor, şi promite prin scrierile sâle proprii şi prin încuragiarea destiuselor opere streine, a-şi împlini cu
succes marea misiune ce i este încredinţată. Trebue însă să mai

adăogâm, că dela anul 1879, prin noua organisaţiune ce i s'a dat,

acâstă Societate a devenit o Instituţiune de Stat, luându-și nomele
de Academia română.

Altă Societate, care a produs asemenea mult bine Culturei române

este Societatea pentru învățătura poporului român, înfiinţată în

anul 1866.--Câţi-va bărbaţi patrioţi şi de un merit destins pe terenul

literar şi sciinţific, ca loan Heliade Rădulescu, Comitele Carol Roseti,

Papiii Ilarian, Petrache Poenariii, |. Massim, cari din nefericire nu
mai essist astăzi între noi, şi D.D. V. Alessandrescu Ureche, Const.

Essarcu, Petre Grădiştânu, Sion, Misail, Maniu, se întâlniră într'un
scop românesc şi schimbându-și ideile cu lealitate, concepură planul unei întinse asociaţiuni, spre a propaga pe o scară largă în-

vățătura în poporul român. Acâstă instituţiune se constitui, şi, prin
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Secţiunile scle judeţene, ea reuşi a-şi întinde cercul activitâţii sele,
aprope preste țera întregă. Ea se destinse, mai cu s6mă prin înfiinţare de sc6le de adulţi, prin instituirea a două sc6le normale în
Bucuresci şi Ploesci, şi prin stabilirea unei sc6le secundare de fete
“în Ploesci.
Vom mai face încă menţiune despre Atheneul român, care, prin
discursurile şi lecturele s6le publice, a contribuit forte mult la cultura română; asemenea şi despre Societatea Macedono-Româuă,
care 'şi-a impus înalta misiune de a propaga limba română printre confrații nostri de preste Dunăre şi Balcani, etc.

Ş$ 5. —

PEDAGOGIĂ PRINCIPALI ROMANI ŞI ALTE PERSONE
AMICE ALE ÎNSTRUCTIUNII

Am vorbit în Capitulele precedente, despre scriitorii români a
secolelor trecute; ne remâne a trece aci în prescurtare pe autorii
secolului presinte, cari s'aii destins, prin scrierile şi lucrările lor,
pe terenul pedagogic.
|
Lăsând la o partepe George Lazăr şi pe George Asachi, ale
câror activitate pedagogică şi literară am arătat'o în primul paragraf al acestui capitul, vom face să urmeze pedagogii şi autorii cei
mai însemnați, cari aii urmat după dânşii,
Petrache

Poenariu, născut la anul 1799 în Craiova, s'a de-

votat studiilor încă din copilăriă, Trecând sc6lele grecesci din Craiova şi Bucuresci, el ajunse încă de tânăr în carieru profesoratului : [a anul 1816 a fost chiămat ca dascăl în Clasa a Ill-a primară dela sc6lă grecâscă, spre a urma lui Bufrosin Poteca, care
plecă ca stipendist în streinătate. In acestă calitate, Poenariii propunea limba grecâscă în paralel cu cea romănâscă, şi întroducea
astfel o inovaţiune, ce nu putea fi concepută, decât, de o minte nutrită de idei naţionale, der care făcu în public o impresiune.
din
cele mal fericite. După întârcerea sa din streinătate, 'unde înlocuise ca stipendist al Statului pe repausatul Pandele, el fu numit pro-

fesor de mathematică şi director al sc6lelor. In calitatea din urmă,

el avu ocasiunea, mai cu smă după stabilirea guvernului naţional
şi sub patriotica Domniă a lui Alessandru Ghica, a merge înainte cu brazda culturei naţionale, lucrând la opera cea mare a înfiinţârii scOlelor sătesci ; i6r în cea d'ânttiii, a pune basele facultâţii nâztre de sciințe. — Petrache Poenariă luâ iniţiativa şi lucrâ,
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impreună cu Aron, şi Hil, primul Dicţionar francezo-român ; publicâ, în unire cu Aron şi Marcovici, Museul naţional ; dete la
lumină

în

1837,

Geometria

după Legendre ; în 1841

Algebra de

Alpentaufer, şi în 1849, Iuvăţături pentru prăsirea dudilor şi crescerea gândacilor de mătase. Poenariii perdu în 1848 postul sei de
directore al sc6lelor, însă el deveni mai tărgiii membru al Eforiei
sc6lelor şi la anul 1871, membru al Societâţii academice.

Constantin Marcovici, unul din primii stipendişti ai Statului,
se destinse ca profesor, ca membru al Eforiei scâlelor şi chiar,
după

1865, ca membru în Consiliul permanent de Instrucţiune. Ca au-

tor, el conlucrâ, cu Poenariii la Museul național şi ne lăsă următOrele scrieri : 'Priumful virtuţii din 1830; Datoria omului
chreştin şi Rethorica din 1834 ; Nopțile lui Jung şi Belisarie din
1835 ; Qilblas de Santilana din 1837; Condica comercială din
1839 ; Pravila Zerei din 1845 ; Francesca de Rimini din 1846;

Filip şi Orest din 1847; etc, ete.
Eufrosin Poteca, fost dascăl de clasa a [II-a primară la o sc6lă
grecâscă şi predecesorele luY P. Poenariă, se născu în satul Nucş6ră, plaiul Tel6jenu din judeţul Prahova, şi fu cel d'ântâiii, care se +

servi de limba română în predarea obiectelor ce era dator a preda

în limba grecâscă, EI fa trămis ca stipendist în sediele din streinătate, spre a se prepara pentru misiunea de profesor la scâlele

naţionale. După întârcerea sa, el funcţionă cu mult succes ca pto-

fesor de morală şi religiune şi. avu fericirea a ne lăsa mai multe
scrieri, destul de importante : Ma? 'mainte gătire spre cunşte-

rea lui Dumnezeii din 1818 ; Discursla sc6la din Bucuresci, 1825 ;
Cuvinte panegirice şi morale, 1826 ; Două cuvinte din 1827; Elemente de Filosofică, Logică şi Itică din 1829; Enchirid, adică mănelnicul pravoslavnicului chreştin, din elinesce, 1832; St.
Scriptură pe scurt, 1836; Slujba St. Alessandru din 1839; Obi-

ceiurile Israiliţilor şi ale chreştinitâţii din 1845; Două spre dece

cuvinte din Masilon, 1846; etc. Der cea ce probă şi mai mult de-

votamentul seii pentru Românism şi în special pentru sc6la română, fu testamentul seii din 10 Decembre 1856, prin care dorind,

ca şi dupe mârtea sa să siujâscă, instrucţiunii publice, lăst,
t6tă averea sa, compasă de 5200 galbeni şi din mai multe dulapuri cu cârţi în diferite limbi, ce se aflaii în mănăstirea Motrului,

unde şi dânsul funcţiona ca egumen, Colegiului naţional din BucuTesci, — Asemenea mai lăsâ şi pentru instrucţiunea fetelor 5000
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hoţi
galbeni, ce i se furase din Arhiva St. Mitropolii „şi al câror
acolo.“
intra
putură
nu
eraii ca şi dovediţi, de 6re ce streini,
al
Ioan Heliade Rădulescu, care a meritat numele de părinte

Dâmliteraturei române, este originar din 'Târgul-Vestei, judeţul

ti,
boviţa. EI îşi făcu primele studii în sc6lele greceşti din Bucures
şi
unde
Lazăr,
lui
a
lă
naţiona
sc6la
le complect însă imediat, în
pleDupă
sei.
rului
profeso
al
energic
maj
cel
deveni secondantele

ând şi
carea acestuia la locul sei natal, Heliade îl înlocui, continu

învtîntemeiând principiile românescă ale cordialului sei amic şi

țător. — Ioan Heliade se ilustră ca Profesor, ca Inspector general
al mai multor
al şeâlelor şi mai cu osebire ca publicist şi autor
tipărită în Si,
română
serieri importante, astfel ca : Gramatica
anul 1829;
la
început
diar
român,
l
pit la anul 1828; Curieru
see, scrieambe
de
ul
Curier
1832;
din
tă
raţiona
Aritmetica
treptat în scri-

re periodică forte interesantă, prin care a introdus
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bun şi feul
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1831;
din
poesieă
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poesiă din
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prosă
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ete., din 1840; Mic curs de morală, 1840;

-ltaliană
limba română şi cea italiană, şi. Gramatica Româno
Istoria
din 1841;

;
Vocabular cu vorbe curat române şi streine

universală cu Mithologia din 1843;

în fine, Biblia, Biblicele,

didactice.
Isahar şi alte multe opere sociale, literarii şi

al lui Lazăr,
Theodor Paladi, unul din cei mai demni discipuli
mutuală.
methoda
introduse, el ânttiaşi dată în scdlele românescă,
Ro-

era în
scii lancasteriană. Pe acel timp, când lipsa învăţătorilorunui
singur
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permite
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inovaţi
acestă
mânia, forte simțită,
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300
la
pînă
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Paladi, spre â 0
ura un progres pedagogic destul de însemnat, —
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acredita, publicâ în 1824,
, arăta
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se
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mecanismul ej; iâr la anul 1826, spre
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lumină Abecedarul, Silabismul, Lectura, Aritmetica, Gramati de
table
pe
tote
te
imprima
nţe,
cnnosci
alte
şi
Istoria
Geografia,
perete.
Blajii în
Ioan Maiorescu , născut, în? satul Bucerdea lingă pe cari
Transilvania, îşi făcu studiile în Blajiii, Pesta şi Viena,
înabsolvindu-le în 1838, trecu în România, unde, cu mai multe
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treruperi, funcţionă, succesiv, ca director al gimnasiului din
Crajova, ca rector al seminariulai din Socola în Iaşi, ca profeso
r de
istoriă la Bucuresci,

ca inspector “al sedlelor din Muntenia, şi în

fine ca Director al Eforiei scâlelor din Bucuresei, în care calitate
el făcu mult bine culturei române în genere. — El scrise
fârte

mult

pentru

drepturile Românilor

din t6te provinciele ; propuse

principiul, că orthografia română cu litere latine trebue să
aibă
atâtea semne stii hitere, câte sunele simple are şi limba, şi
ne
lăsâ următârele publicaţiuni : Desvoltarea drepturilor principatelor

Moldo-Române

în urma tractatului de Paris ; Starea, Instrucțiunii

publice în 1859—60;

Refiessiuni fugitive asupra Instracţinnii ;

Itinerariul în Istria şi Vocabularul

istriano-român ; ete.

Simeon Barnuj, născut la anul 1808 în comuna Br6sca-ro“mână din Transilvania, absolvi cursul gimnasial, precum şi
studiile theologice în Blajii, unde fu şi numit profesor la cathedra gimnasială de fisică şi istoriă. Sânţit în urmă preut, el fu numit pre-

fect al Seminariului, şi în 1835, notar al Consistoriului din Blajiti.
După trei ani, el renunţă la aceste posturi şi remase numai
cu

cathedra de Profesor; Episcopul Lemeny însă persecutându-l, îl
destitui şi din acâsta. Atunci Barnuţ se retrase la Săbiii, unde se
apucă să studieze Dreptul. După evenimentele din 1848, la cari
luă şi densul o parte activă, piecâ la Viena şi mai în urmă la Pavia, unde, continuându-și studiile juridice, obţinu Doctoratul în
„Drept. — La 1855, Barnuţiii fu numit profesor de filosofiă şi
dreptul natural la universitatea din laşi, în care calitate func- .
ționă cu mare succes pînă la anul 1863. — La 28 Maiii 1864,
retras la locul seii natal, muri în braţele rudelor sele. -— Simeon

Barnuţiii lăsă următârele scrieri : Dreptul public român ; Pe-

dagogia şi Filosofia, manuscripte, etc.
|
Ioan C. Massim fa unul din apostolii cei mat laborioşi şi cei
mai devotați ai educaţianii şi instrucţiunii române. Ca profesor el
ilustră cathedra română ; ca merabru al Consiliului permament de instrucţiune preferi a-şi da dimisiunea motivată, decât a masca arbitrariul şi inerția prin presinţa sa în Consilii; ca Român, ellucrâ
din t6te puterile s6le la propagarea limbei române între fraţii nostri macedoneni ; ca membru al Academiei române, elaborâ, împre-

ună cu D. A. Treb. Laurian, Dicţionarul şi Glosarul limbei române; ca autor în fine, el ne lăsâ Gramatica română, Gramatica macedono-română, Introducţio

Dimitrie

in linguam latinam, etc.

Jarcu, acest demn apostol al Înstrucţiunii, care de
”

20

-

-

306

EDUCATIUNEA ÎN TIMPII ACTUALĂ

un an de gile nu numai essistă între vii, a adus servicii emineute,
atât se6lelor în special, cât şi culturei naţionale în general. Ca profesor , el a sciut, printr?o stăruinţă consciinci6să, a deveni adevăratul luminător şi porăţuitor al junimet ce i a fost încredinţată;
ca inspector scolar, a reuşit, prin consiliile s6'e, tot d'auna afabile
şi frăţesci, a corige multe rele ce se găsiaii în scâlele primare ; ca
autor în fine infatigabil, el a dotat; sc6lele şi familiele cu scrierile
cele mai folositâre : Prietenul copiilor, Abecedarul sei, ale câruia
ediţiuni se numără cu decimele, Enciclopedia sa populară, compusă din mai multe cârţi forte interesaute, Comptabilitatea în partidă dublă, Economia domestică, ete., etc, sunt atâtea opere, cari
trebue să ne facă scumpă memoria acestul demn bărbat.
D. August Trebonii Laurian, născut în anul 1810 în satul

Foverte din Transilvania,

îşi făcu studiile primare şi gimnasiale

în Săbiă; urmâ apoi facultatea de filosofiă din Cluşiă şi mai la urmă sciinţele mathematice, fisice, astronomice, filologice, filosofice
şi politice la Universitatea din Viena. — La anul 1842, el fu nuniit profesor de filosofiă la Bucuresci şi la 1847 inspector al tuțor
scdlelor din Muntenia. — Evenimentele din anul 1848 întrerupseră activitatea sa pe terenul educaţiunii şi instrucţiunii; ele îl
chiămară în Transilvania, unde pe terenul politic fu unul din cel
mai activi capi al Românilor. — Intorcându-se în România, D-nu
Laurian fu vumit în anul 1851, Iuspector general al scâlelor din
Moldova, şi mai la urmă, însărcinat a visita sclele din streină-

tate, spre a aduna elementele necesarit pentru orgânisaţiunea sc6-

lelor moldave. — După întârcerea sa din acestă călătoriă, el fu
numit în 1859, Efor al scâlelor din Muntenia

şi tot d'o dată bi-

bliotecar şi profesor de literatură clasică; apoi, succesiv, director

al sc6lei superidre de litere, decan al facultâţii filosofice, membru

în Consiliul permaneut de Instrucţiune, şi în 1867, membru al Academiei române. — D. A. T. Laurian a elaborat multe opere didactice şi a înbogăţit biblioteca română cu câxţile cele mai preţi6-

se, din cari facem aci un mic resumat: Zentamen criticam ; Magasinul istoric al Daciei; Manual de filosofiă; 0 aruncătură de ochi

asupra Românilor din ambele Dacii; Filosofia şi istoria filosofiei
dupe Krug; Temişiana, sii scurtă istoriă a banatului 'Temeşian ;
Istoria Romanilor dela Romul pină la cădere; Manual de geografiă; Istoril şi biografi; Elemente de Cosmografiă ; Istoria Românilor ; Charta Daciei; Geografia 'Perilor române; Dicţionarul şi glo-
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sarul limbei române, lucrat în unire cu repausatul 1. C, Massim ;

etc. etc.
D. Joan Brezoianu, unul din primii profesori români, după
u stituirea sc6lelor domnescă în capitalele distrigtelor, se destinse
atât ca învăţător, cât şi cu autor al mai multor cârți didactice şi
literari. Densul a publicat : Invăţătorul primar, din franţuzesce ;
Manual complect de învăţătura mutuală, — methoda lancasteriană —; Manualul mamelor ; Rudiment agricol; etc,, 6tc.
-D. Aron Florian, năstut în Transilvania la anul 1805, atrecut cursurile elementare în Săbiii, cele gimnasiale în Blajii, ir

studiile academice la universitatea din Pesta. Venind la anul 1827
Im era Romăuâscă, D. Florin funcţionă ptnă la anul 1830, caînvățător la sc6la din Golesci, înfiinţată.şi susținută de patriotul
boer Constantin Golescu. La anul 1831 însă, organisându-se sc6lele publice, trecu ca profesor de geografiă, istoriă universală şi
stil la sc6la din Craiova, de unde la anul 1833 fu permutatla Colegiul St. Sava din Bucuresci, ca profesor de istoria universală şi
a Patrie. — În acestă calitate, funcţionă pină la anul 1847, când
în numit Revisor general preste se6lele districtuale. Evenimentele
anului 1848, care-l chiămară în Transilvania, puseră capăt activitâţii sele scolare ; însă în anul 1857, reintoreându-se în Bu-

curesci, primi ântfiii cathedra de retorică la colegiul St. Sava, a- ,
pol pe aceea de istoriă universală critică la facultatea de litere şi
filosofiă, unde funcţionă pînă la anul 1865. — Dâr venerabilul D.
A. Florian n'a contribuit, numai cu lecţiunile sele, la Cultura română ; domnia-sa a lucrat încă şi ma! mult pentru?acstă cultură,
ântâii ca autor al maj multor opere importante, şi apoi ca membru şi Preşedinte în Consiliul permanent al Instrucțiunii. Lică operile ce avem dela acest venerabil bărbat : Catehismul omului
chrestin, moral şi social, premiat de Eforia sc6lelor cu 50 galbeni ;
Elemente de geografiă pentru scâlele primare ; Elemente de Isto- ia Yechiului şi noului Testament; 0 ideă repede despre istoria Ţărei Romănesci, în 3 volume; Manual de istoria 'Țărei Romănescl
pentru tinerimea studi6să ; Catehismul religiunei orthodoxe pentru
scolele primare; Elemente de istoria universală pentru tinerimea
studisă; ete.
|
D. Zitu Maiorescu, născut în Craiova pe la anul 1838, îşi
făcu studiile elementare în 'Țeră, cele secundare în institutul 'Pheresian din Viena, ier pe cele academice tn universităţile din Berliu şi Paris, obţinând dela prima, doctoratul în litere și filosofiă,
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iâr dela secunda, licenţa în drept. Întorcându-se în patria sa, fu
numit profesor de filosofiă la liceul din Iaşi, ier mai pe urmă profesor şi director la institutul pedagogic Vasilie Lupu, unde-şi putu
pune în lucrarevastele sâle cunoscinţe pedagogice. Mai tărgiii, părăsi acest post, spre a ocupa cathedra de filosofiă la universitatea
de acolo, unde mai ţinea şi cursuri publice de s6ră, mai ales de
osthetică şi de pedagogiă,. contribuind astfel forte mult la propagarea culturei. D. TD. Maiorescu fiind chiămat în anul 1874 la
Ministeriul Instrucțiunii publice, veni cu ferma decisitine de a da

învățământului public o direcţiune mai practică şi mai potrivită
cu necesitâţile naţionale. Din nefericire, voinţa sa nu se putu essecuta : reforme lesdle proiectate, mal ales în învăţământul superior,
i creară în Senatul Romăniei, o oposiţiune imposantă, care-l siliră,

a părăsi Ministeriul mai "nainte de a fi împlinit doui ani, Cu tote
acestea, D. 'T. Maiorescu are destule drepturi la recunoscinţa cul-

turei române : Cursurile sâle, conferințele sâle, scrierile sele în fine,

dintre cari cele mai importante : Despre scrierea limbei române ;
Poesia română, cercetare critică ; Regulele limbei române ; Criticele ; Logica, etc, sunt titluri, cari nu i se pot contesta de
nimeni,

D. Vasilie Alexandrescu Ureche, născut în 1834 la Piatra,

se trage din vița Vornicului George Urechiă, ântâiul istoric moldav. Studiile gimnasiale 'şi lea făcut în Academia din laşi, i6r cursul de literatură şi fiosofiă l'a trecut în universitatea din Paris,
unde a şi obținut gradul de licenţiat în litere şi filosofiă. După terminarea

acestor studii, fu numit Director al Ministerului Instruc-

ţiunii publice din Moldova şi profesor de literatură la universitatea din Iaşi, în cari posturi a desfăşiurat activitatea cea mai neadormită şi mai consciinci6să pentru înaintarea învățământului în
Moldova. După unirea, definitivă a Ţtrilor surori, D. V. A. Ureche
fu chiămat din laşi, ca Director al Ministerului Instrucțiunii publice din Romănia şi cu profesor de Istoriă şi literatură românăla“
universitatea,

din Bucuresci, Aci, avu un câmp imens pentru des-

făşiurarea activitâţii sele neobosite în interesul învăţământului
publie. Sub domnia-sa sc6lele publice şi mai cu semă cele primare
îşi luară un avânt ne mai pomenit : Mai multe se6le să înființară
din

noi,

cari dinpreună cu cele essistente să puseră sub insperţi-

unea unor Revisori scolari, 6meni maturi şi experimentați, aleşiîn
mare parte dintre institutori ; diferite concursuri se publicară
pentru elaborarea cârţilor didactice şi scolastice celor mai indis-
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pensabile ; o statistică scolară regulată se înființă pentru prima,
dată în România, şi methoda mixtă se întroduse în s66la primară,
Afară de acestea, domnia sa a contribuit puternic la instituirea
mai multor societâţi de cultură, şi a dat la lumină o mulţime de
scrieri forte interesante, dintre cari cele mai principale sunt:
Romănia, literară şi Atheneul român ; Istoria Românilor pentru
sc6le; Yemeia română; Despre elocinţa română ; Poesia în facia

politicei; Limba frauliană ; Buletinul şi Anuarul instrucţiunii pu-"
blice, etc. D. Ureche susţine astăzi cu demnitate un fotolii în Consiliu permanent de instrucţiune, altul în Camera legiuitre şi altul

în Academia română.
D. Zimoteiii

Cipariii, unul di cei mai însemnați literați ai

Transilvaniei, s'a născut în anul 1805 şi s'a destins, atât ca pro-

fesor şi director al gimnasiului din Blajiă, cât şi ca autor al mai
multor

opere filologică şi istorice, precum : Extract din orthogra-

fia română

cu litere latine din 1841; Acte şi fragmente istorice

bisericesci din 1853; Limba română după dialecte şi monumente
vechi, 1854; Gramatica latină pentru clasele inferidre, 1857;

Christomatia, s6ii Analecte literare, 1858 ; Poetica metrică şi versificaţiunea , 1859; Gramatica iatină pentru clasele superidre,
1859; Elemente de filosofiiă după Krug din 1862 ; Archiva pentru

filologiă şi istoria, 1867—1878 ; Gramatica limbei româue, 1869;
mai multe scrieri religi6se, ete. ete.

i

-Pe liugă aceşti mari factori al scâlelor române, avem datoriaa
menţiona încă câţi-va,

cari

prin scrierile lor. pedagogice,

stii di-

daetice, aii contribuit şi dânşii, mai mult s6ii mai puţin, la desvoltarea acestor sc6le. Acestia sunt :

Mult regretatul Dr. Iuliăi Baraşiă, care prin cursurile şi scrie-

rile sâle : Minunile naturei, 1852; Istoria. naturală, 1856; Isis
stii natura, pe ma! mulţi ani; Curs de igiena populară, 1857, etc,,

a contribuit puternic la, popolarisarea sciinţelor fisico-naturale.
D. Dr. Anton Velins, fost profesor şi revisor scolar, a dotat,
sc6lele române cu un Manual de methodică şi-pedagogiă, tipărit în 1860, la Iaşi.
D. 1. M. Riurenu, ca profesor şi inspector scolar, ca director

al internatului Statului Mateiii Basarab şi ca autor al mai multor opere morale şi didactice, a sciut a se face folositor sc6lelor
în general şi junimei în special.
i
,
D. 1. Popescu din Săbiii, profeser la institutul pedagogic de
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acolo, a dotat literatura scolară în
gogic şi în 1865 cu un: Compedtă
D. A. Melidon, fost director la
ce, fost Revisor scolar, şi dela anul

1863, cu Organul seii pedade pedagogiă.
Ministeriul Iostrucţiunii publi1867, profesor de pedagogiă

şi director la scâla normală „Carol 1“. din Bucuresci,

se destinse,

atât prin activitatea sa ca revisor scolar, cât şi prin scrierile ce a
publicat, şi din cari cele mat importante sunt: Prietenul tinerimei,
1856;

Primele

cunoscinţe

culese pentru scâle, 1858;

Relaţiune

de starea statistică a scdlelor din Moldova; Lecţiuni de pedagogiă;
Anuarul sc6lei normale din 1871, etc.
D. Dr. Barbu Constantinescu, profesor la Seminariul central
şi profesor şi director la sc6la normală a Societâţit pentru învăţătura poporului român din Bucuresci, a adus servicii reale Culturel
române, atât prin cursurile sâle, cât şi prin scrierile sâle istorice,
religidse şi pedagogice. Actualmente redigeză diarul pedagogic
„Invăţătorul“ care este chiămat a face mult bine sc6lelor române.
D. Ioan P. Eliade, fost, în curs de 17 ani trecuţi, Institutor

şi Revisor scolar, iâr actualmente profesor de pedagogiă şi director la sedla normală a Societâţii pentru învăţătura poporului român din Ploesci, a publicat în interesul sc6lelor primare, următâ-

rele scrieri pedagogice şi didactice : Elemente de Pedagogiă şi
Methodologiă theoretică şi practici, operă aprobată şi premiată
do Ministerul respectiv cu galbeni cinci-deci; Sc6la primară şi
Conductorul că, Desemn pentru secolele primare de fete, Noţiuny
de Aritmetică pentru usul claselor primare de ambe sexe, tâte
aceste cârţi aprobate asemenea de Ministerul Instrucţiunei publice;
apoi acum în urmă, Istoria universală a Pedagogiet, Manualul
bunelor cuviinţe, stii Conductorul junimet în societăţile alese, şi
alte mai multe scrieri de un interes mai general.
Mal sunt tucă mulţi autori, cari prin scrierile lor at devenit fo-

lositori Instrucțiunii în genere
cestei opere fiind limitat, sunt
enumera pe toţi ; voiit încheia
cel următor, de a extrage din
am ajuns, lecţiunile principale

şi scolelor în parte; însă cadrul asilit a renuncia la plăcerea de a-i
dâr acest capitul, spre a încerca în
acâstă istoriă, la al câreia termen
ce ea conţine.

CONCLUSIUNE

-

CAP.

XXV
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CONCLUSIUNE
- Am vădut pe Chinezi, Indieni, Perşi şi Egypteni, ce se găsiaii sub
imperiul unei theocraţii absolute şi păgâne, făcând pe om să intre
cu sila într?o sistemă dată, şi producând

prin acesta

imobilitatea

şi sclavia fisică şi morală a individului. — Am găsit la Heleni şi
la Romani, o altă cultură, ca să gic aşia mai umanitară, adică mai

propriă omului şi necesitâţilor sâie; însă şi la cei d'ântâiiişi la cei
de al douilea, Statul grăhindu-se a se substitui omului, sprea face

pe individ să -dispară într'o supunere absolută câtre Stat. — In
t6tă antichitatea păgână, găsim în genere acelaş principi : supunerea întregă a omului câtre Stat. Sub imperiul acestui principiii, omul nu putea ocupa un alt toc, decât acela cei era, indicat

prin forţia lucrurilor. Libertatea antică era identică cu independiuţa Statului. Cetăţenul nu se bucura în Stat de nici o libertate
adevărată, cel puţin, de nici o libertate durabilă. —

Prin urmare

tste sistemele păgâne, de şi se găsesc multe lucruri bune îutr'ânsele, sunt astăzi judecate şi condamnate.
Sub theocraţia lui lehovah, Evreii se ridicaii din când în când
la o înălţime morală şi religidsă, care-i destingea de cele alte naţiuni. Se simţia aci acţiunea puternică a unei adevărate religiuni.
Acâstă theocraţiă însă,

nu era decât o instituţiune preparatorie,

mărginită la un singur popor, ca tte theocraţiele : într'un timp,
când poprele nu recunosceaii altă lege, decât aceea a supunerii
absolute la principiul snperior ce le domina, un popor-copil nu putea să intre încă pe calea supunerii libere şi voluntarie. Trebuia
mai ântâiii să facă experienţă cu cele alte popâre şi să se convingă,
că autoritatea impusă nu era în stare de a conserva şi de a mântui naţiunile. Vorbesc aci şi acesta să fiă bine înţeles, de autoritatea în domeniul moral, care este domeniul libertâţii.
Acâstă experienţă a poporului israilit şi a naţiunilor învecinate
se găsia consumată sub imperiul lu August : atunci apăru Isus
Christ. EL nu venia însă, spre a aboli supunerea umanitâţii la
principiul suprem;

cl venia din contra, spre a predica supunerea

„absolută câtre Creatorul lumei, câfte Tatăl 6menilor. 'Tot d'o dată,
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el schimbâ condiţiunile acestei supuneri : el o deslipi de Stat, o
liberă de obligaţiunea ei legală, şi o declară individuală, liberă şi
voluntariă. Amorea este noua legătură ce unesce pe om cu Dumnegeii. Acâstă legătură este forte în adever, însă ea este liberă şi
prin urmare de o natură cu totul morală. Prin urmare, după acest
uoii principii, omul nu mai datoresce

supunere câtre Stat, decât

pentru lucrurile timpurale şi materiale
Christ a formulat acest

noi principii,

ale acestei lumi. Isus

prin următârele

cuvinte,

cari, pe timpul când ait fost. pronuunciate, ai trebuit să pară destul

de stranii : Daţi Cesarulu!. aceea ce este a Cesarului, şi lui
Dumnegeii aceea ce este a lui Dumnedeii.
Acest noii: principii al christianismului fu proclamat în primele
gile ale bisericei,

sus şi tare, de miile de martiri,

cari nu voiaii,

sub nici un chip, în afaceri de credinţă şi de consciinţă, a se supune esa rului. In fine Cesarul, invins de christianisra, oferi braţul seii
bisericei, spre a-şi întinde conchistele : din acest moment, principiul material, principiul păgân al supunerii obligătorie, al supunerii foxţiate pe care biserica îl biruise, îşi reluă imperiul săi !
Christianismaul, închis pe tot timpul evului mediu în cercul de fer
al scolasticei sta gata să reintre în imobilitatea vechilor theocraţii,

când renascerea, reformaţiunea şi filosofia apărură la timp, spre
a sfărăma ferele scolasticei şi ale supunerii materiale. Cu t6te acestea, principiul supunerii libere şi voluntarie nu fu restabilit
preste tot lucul în condiţiunile sâle primitive. Unii slăbiră principiul libertâţii şi continuară a-l nega; alţi îl exagerară, şi, spre
a-l afirma mai bine, se legară de credinţă, de religiune, formulând
principiul, că omul nu atârnă de cât de sine însu-şi: orgolii monstruos, urmat tot d'auna de demoralisaţiune şi de anarhiă! Omul,
fâră Dumnedeii, este ca o ramură tăiată dela arborele care i-a
dat; visță : fâră principiul de la care emană, el nu pâte trăi. Acest
principiii ehrestin a făcut mari progrese în dilele nâstre; co tâte
acestea nu putem susține că el a triumfat. Libertatea consciinței
este proclamată astădi în mai multe constituţiuni şi respectată cu
maj multă sâă cu mai puţină sinceritate :' Romănia, Statele-Unite,
Angletera, Francia, Belgia, Holanda, sant ţările unde acestă liber-

tate este mai sincer recunoscută, şi mai bine realisată în domeniul
sc6lei. Acâsta este un progres real, însă scâla nu se va putea sta-

bili şi funcţiona, de cât când statul va renuncia la ori-ce presiune
asupra consciiuțelor, când va lăsa un curs liber influinţei particularitor, a familiei, şi a bisericef îu afaceri de credinţă, şi când în .

-

ne,
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va evita îu tote sferele ori-ce fel de siluire şi de violinţă”

Influinţele sunt legitime, sunt necesarii ; însă siluirea şi violenţa”
mai cu s6mă, când este în cestiune legătura amore, ce [sus Christ;

a stabilit între Dumnedeii şi 6meni, sunt tot dauna şi în tot locul

detestabile. Ar fi. der timpul să ne deprindem odată a respecta, a-

tât libertatea consciinţelor, cât şi veritâţile sublime ale religiunii.
In asemenea condițiuni, care trebue.să fie opera actuală a educaţiunii? Mă voiii încerca a răspunde, având în vedere cel patru
factori fundamentali ai sei: Copilul, obiectele propr
a ii
opera desvoltarea sa, methoda şi educatorul.

Copilul se nasce într'o ast-fel de stare de debilitate, încât ar
peri de sigur, dcă s'ar abandona în propriele sâle puteri : necesitatea de a-l cresce este dâr impusă prin îngrijirile ce el reclamă.
0 educaţiune cu totul negativă, cum o reclama Rousseau, este o
imposibilitate, şi Emilul seii este în contradicţiune continuă cu
principiile sâle : de ce s'a dat lui Emil din prima sa etate un educator, dâcă nu spre a-i face educaţiunea după modul săi de a vedea? — Insă spre a putea educa pe copil, trebue să cunâscem,
natura sa, necesitâţile sâle, disposiţiunile sele, legile desvoltârii
scle. Aceste sunt veritâţi vulgare, şi cu tote acestea pînă la Pestalozzi, educaţiunea era cu totul empirică, şi nimeni nu se gândia
a studia natura

copilului,

sunt tote acelea

ce corespund

spre a-l

tracta după

trebuinţele

s6le.

Astăzi este sciut de toţi, că copilul trebue să se crâscă potrivit cu
natura sa. Din nenorocire, cunoscinţa copiluloi nu este, nici destul
de complectă, nici destul de respândită; acestă ignoranță însă dâ
nascere la diferite neajunsuri. Cun6scem astăgi cu tuţii că trebue
să desroltăm tot d'odată natura fisică, facultâţile intelectuale şi
facultăţile morale; der cine cun6sce fundamental t6te necesitâţile
naturei fisice, naturei intelectuale şi naturei morale şi religi6se
ale copilului? Asupra acestui punct, şi mat cu s6mă în domeniul
psihologic, suntem încă forte înapoi. Numerâsele systeme, ce am
desvoltat în acâstă istorii, constat în de ajuns că pedagogi! nu
sunt încă fixaţi asupra acestor cestiuni delicate. Cu tote acestea,
progrese s'aii făcut destul de mari şi suntem în drept a astepta
şi altele pe riitor.
Obiectele; proprii a essercita facultâţile copilului şi a le desvolta
cu necesitâţile sele: natura, omul,

Dumnezeii. — Copilul, care depinde de natură, are necesitate de a
o cundsee, atât pentru a-şi putea satisface trebuinţele sele fisice,
cât şi pentru a o putea supune voinţei sele, dâcă acesta i-ar fiutil
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şi necesariii. Se înţelege de sine, că primul studii al lumei materiale, trebue să fiă o simplă intuiţiune, şi că numai mat în urmă
pote veni un studii mai aprofundat. — Copilul însă depinde în al
donilea ordin şi de Societate; el are dâr trebuinţă dea cunâsce
încă
pe semenii sei, şi modul cum trebue să se pârte cu aprâpele săi.
Se va îucepe, însă şi aci, prin a-l face să observe aceea ce oferă
privirilor sâle, vicţă cotidiana a Societâţii, şi numai mai târgii se
va conduce câtre un studii istoric mai profund al naţiunilor şi al
vieţei lor. — In fine copilul depinde şi de Dumnezeii, şi inima sa
retlamă o fericire pe care, nică natura, nici Societatea nu i-o pote
oferi ; este dr indispensabil

a-i face cunoscut drumul ce conduce

la posesiunea bunurilor spirituale, reclamate imperios de necesitățile intime a le naturei s6le. — Măsura, prin care trebue să fiă 0-

ferite aceste obiecte copilului, -se determină de: circumstanţele, de

gusturile sâle, de'societatea în megilocul căreia trăesce şi de vocațiunea ce-şt? propune a îmbrăţişia. Pestalozzi nu voia ca cunosciuțele unui om să trâcă preste sfera în care va fi o dată chiămat a
trăi, Insă acestă sferă fiind mobilă şi schimbătore, sc6la trebue
să se organiseze ast-fel, în cât să pâtă corespunde cu necesitâțile
cele mal varii a le Societâţii şi a le indivigilor.

Methoda, este al treilea factor al educaţiunii. Pestalozzi este

primul

pedagog,

care a acordat acestei cestiuni o atenţiune con-

stantă şi care i-a dato soluţiune raţionată. — Germanii alt desvolta forte mult acest punct al pedagogiei sâle, aplicându-se a face
materiele învăţămentului accesibile intiliginţelor şi a le apropia desvoltârii lente şi progresive a copiilor. — Francezii, mal puţin pestalozziani, s'a mulţumit în genere de a depune cunoscinţele în
memoria copiilor, şi de a lăsa inteliginţei grija, pentru a-şi apropia obiectele memorisate şi a le pune în lucrare.— Anglezii se adresez
şi el memoriei, însă făcând apel la activitatea propriă a elevului,
desteptând într'6nsul spiritul de cercetare şi de reflessiune, şi fortificând, nu numat facultâţile pasive, ca Germanii şi Francezii, der
şi tote facultâţile active a le copilului.— Resultă de aci învederat,
că cestiunea methâdelor nu este încă resolvată, şi că multe probleme importante aştept; încă o soluţiune grabnică şi raţionată. |
In fine, Educatorul este al patrulea factor al educaţiunii. lustrucţiunea şi ţinerea scolei constitue o artă, o vocaţiune, care se
înveţă în scOiele normale şi care se perfecţioneză prin practică.—
Insă învățătorii nu sunt singurii educatori al copiilor ; prima şi
principala sarcină a educaţiunii cade în sarcina părinţilor, cari,
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din nenorocire, nu toţi sunt apți pentru accată înaltă misiune. Ce
a făcut însă Societatea peutrn aceşti agenţi principali al Educaţiunef2— Nimic până astăgi!— Ar fi dâr de dorit, ca 6meni competinţi să se grăbâscă, prin scrieri populare

şi cursuri publice, a pro-

cura părinţilor luminele de cari ai atâta trebuință pentru îndeplinirea acestei mari şi dificile misiuni.— S'ai făcut în adevâr, în
timpii din urmă, 6re-cari progrese în vastul cânip al educaţiunii;
S'ail luat 6re-cart mesuri pentru ameliorarea educatorului, dâr lu-

erul nu este de cât început, iâr resultatele decisive, maj cu s6mă în
domeniul moralei, sunt încă a se realisa. — Nu vom putea însă ajuuge aci, nu vom putea conduce junimea română câtre o veră şi
complectă educaţiune, de cât când vom reuşi :
, A cunâsce natura copilului sub tâte fasele sâle;
„A alege pentru desvoltarea facultăţilor copilului obiectele ca
corespund mail bine la necesitâţile sâle legitime, şi, îu particular,
„la cele morale şi religi6se;

„A avea Institute pentru t6te necesitâţiie realeşi a da fiă-cârui
copil, cultura propriă vocaţiunii sâle ;
„ A întrebuința în educaţiune methodele cele mai proprii la obținerea resultatului ce căutâm ;
„ A avea în fine părinţi şi învăţători bine cualificaţi, cari, prin
essemplele şi învăţăturele lor, să p6tă îndeplini cu succes pe lingă copii, ministerul sacru al educaţiunel,
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ss.

.

„loan Rainov .....
D-şira L. Pandelescu. .

ss

„ Alexie V. Rădulescu.

533

D. loar S. Tonciu. . .,

a

40

Ploesci

„lgnaţ, Ipcar. .. ....
Biblioteca „Luca Moisi“

| E ori

,

D-şi6ra Ecat. Georgescu
D.H. Mauricii . ...,

|

, M. Alessandrescu.

55

D. Stefan P. Brăteanu .

[|]

Pr. V. losifescu. ....

i RR

=

3

3

3

3

3

ss

>

3

4

DD pi

....

„ Petru N. Apostolescu .
„M.C.Stavridi ,. .,
Boldesci
„G.Carjean. .... . „Ploesci
„0. A. Stereseu ,..,
„ lie fonesca. . ....
„ G. Georgescu, ....
„los. lonescu ,...,
„GQ. 1. Popescu. ....
30, St. C. Prăssinânu. . .
„ Mihail Ţancoviciii. . .
D-gi6ra Elisa Ionescu . .
„Lucia Demetriu.

ei Di

Pârvulescu

ss

„N.

ii

33

20| » Nic. Garofid.....

Rt

,..

DR

L. Romanescu

D. Radu Stanian . . ..
„ Const. Gingulescu .

a

„IL.

Ploescă

NR

D. Mariii Petrescu . . .
„ Theodor Nicolai . . .
„N. Crapelânu. :....

stu

h.
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ş Sa

za
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a
»
Urlaţi
Ploresci
Inotesci

—
—

Hârsa

—

. .|

1
—
—

loan D. Stâncescu . . | Cocorâscii Mislei
0. Zamfirescu . . . .| Ploesci
M. Tomescu .....|
Gherghița:
Ghiţă Dumitrescu. . .| Diţesci

el

„
11
2
„

Pe pi pei i

„
Stefana Ionescu.
„Ana Zamfirescu.
„
Elena Fudulescu|
D. C. Nicolai. ,....
„MN. Petrescu .....

map

—
—

Pl

„>

„ G. R. Dăscălescu.

|

—
—
—
—

Bug.Gogălnicânu
Maria Pandelescu

„
„

60|

Ploesci
»
2
2

—
1
1
1

pă

49| D. 1. Ionescu. .....
50| , [. Porumboii. ....
„ G. D. Bădulescu... .
D-şi6ra Maria Rădulescu

pă

=

Elevi din sedla normală a
Ploescilor

“Elev. Demetriu Basilescu | Drajna de sus
»
» Theodor Popescu. . .
DR
, Nicolaii Mihăescu. . .
, George Ionescu. . . .| Aricesci
„ Angel Rădulescu . . . | Podenii noui
>
Constantin lonescu . .
70|
a
„Mihail Cărlan. ....

1|
1
1|
1]
1
1|
i

-

„Nedelcu Christescu . . | Gherghița
„loan D. Angelescu
„Demetriu Popescu
„Pantele Nicolescu,
„Thoma Martinescu
„can M. Sturda. .

. .|
. .|
. .
. .|
. .|

„ oan Constantinescu. .!

Călugăreni
Ceptura
,
Podeniinoui
Predeal

Proviţa

„dan Chitulescu. .. .| Brâza
80| „ :eorge Marinescu. . . | Valea lungă

2
1
—
—
—
—
U-

1

1
1|
1|
1.

—

1

1
1
1
1

„1
1|

1
1

d

1

1
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1-1
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1

81| Elev. George Stoicescu . | Berthea
„ Thoma Theodorescu. . | Ogretinu

„ Sterie Marinescu, , . | Buzăă

„ Constantin Potărniche. | Zuistânca
„ Sterie Ionescu . . . .! Scurtesci
N „ Demetriu Popescu. . .| Petrâsa
„ Alexandru Popescu . .

90|

„
„
„
„

| &.
ă
AI

A

| =

loao Dumitresca . . .|
Colţii
loan C. Marinescu . .! Boteni
| Muscel
loan Bădescu. ...,
s
Barbu Răduiescu. . . | Colilia, Ialomiţa

„ Grigore Rădulescu . . | Vişiănescă, Dâmb.

„ George Arţiuchi . . . | TȚifesci. Putna
D-nu Vasilie Mărginânu. | Văleni de munte
„
George Gologanu
,
,
D-na Elisa lon»scu . . .
,
.
D-şi6ra Maria Ghinea. .
Ă
,
D-na Eutihia Boergii. .
,
5
D-şi6ra Ecat. Popescu .
>
»
109
„Aurelia Avrig6nu
>
.
D-na Smar. Georgescu .
>
.
„
2. Protopopescu.
,
>

D-şidra Victoria Voinescu

a

„ D-na A. Petrescu, . .
„
ES Angelescu.
D-şidra Victoria loanorici

>
.
.

Pr. Grigorie Stefănescu. | Urlaţit

D. lordache Cumănescu ..
D-ş6ra Lucreția Russo .
110|
„ Georgeta Pârvulescu.

115|

a.
>»
,

>
;
,

D-nu 1. Georgescu, Inrăţ,
Proviţa de sus
a
L. Btefăuescu,
„|
Brâza.de jos
Pr. V. Rădulescu.
., ! Cornul
*D-nu P. Georgescu,
., | Bănesci

„ Chr. Mânciulescu,

,

Diţesci

1

U

1
1
1

1
1
1

—

1

1
1
1-1
1
1
1
1

1

1

1
1
1.1
Mil
1
1
1,1.
1
1
1
1|;1
1! 1
1
1

1

1

1
1)
1

1
1

J

1
1
1

|
|

1
Îl
1
1
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|

1
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2

i0E şi:

1
1

Georgescu,

„ | Poenarii- Burchi

1

Dimitrescu,
Alexandrescu;
Sorescu,
lonescu,

„|
Cornu
, | Albescit
» | Bo:denii
» | Nedelea

1
1

„|

D-nu |. Georgescu,

1]
1
1

Călinesci

Pr M. Constantinescu „ | Măgurelele
D-nu Î. Mănescu,
, D. Mateescu,
„N. Anastasescu,

„ | Gornetu
„|
Bătrânii
„|
Păcureţii

„ G. Voiculescu,

; | Comarnic

1

1
1
1

1

Pr loan Grigorescu,
„|
D-nu Ales. Stoiva. .. ,|

Po:ana
Băicoiti

D-nu loniţă 0nel . . ..

,

1

;
,
Ă

1
1
1

Preotul Stroe. .....
„Dimitrie ....

„A Popescu .....
„N. Corona
.....
, Savu Georgescu ...

,
>

„ Ghiţă Cocouea . .
,
„ Artaserse Georgescu . | Ceptura
,
„ Stehan Georgescu ..|
„ Andrei Păitu6nu

. . | Păitieui

, Condreu Georgescu,înv. | Tăriescă

„ Costache Vasilescu . . | Stur-Chiojdu

150| „ Mihaul lonescu . . . .| Gornetu

1

3!
1

3

1

1!
—]
_
i

1!
|

—|

ămP

1

„ | Râfovu
„| Puchenii mart

P

» | Drăgănesci

„ Petre Ionescu,
-, T. Popescu,
„P

140|

1
1
1).
1
1
1

„ Î. Panaitescu,

„ M.
» Al.
„N
Pr. A.
130!

| Poşesci
| Ploeştiorii
Ciupelniţa
| Gherghița
| Star-Chiojdu
| Coslegiu

i relt

D. G. Şergea,
Inrăţ.
, 3. Rădulescu,
»
Pr Er. Preuţeseu,
„|
D-nu G. lonescu
„
120|
„ C. Popescu,
»
„ Codrea Georgescu, „

e

116|

pi îelrl mtăă e hei hei bud
ăNaelemăemlmemăăommPel

&

.
.

gisă

Gornetu

»

'Trenu
Văresci

„ Costea Ionescu...
„ Stan Vasilescu ....

„ Stefan 'Thomescu . ...

Rusavâţu

» Mihăiţă Mihalache . .
„ Ignat Ignatescu, .
„ Filip Constantinescu. .

Pântânelele

Chiojdânca
Calvinii

pi

pi

„ Ghiţă Constantin . . .
„loan Grigorescu . .

i

Chiojdenea

.
.

i a ra ra ra

3
»

.

Laposul
Sibiciii
Podenii noui
Valea Boului
Ploescii

.

„ Gh. Ionescu, Inrăţ. . .

Şoimari

„ Nicolau Năstăsescu

Tătaru
Jugurenii

. .

„loan Bănesen. ....
„ Grigorie Georgescu. .
» "Theodor Bădulescu . .
„ Constantin Iliescu. . .

„N. Muntânu. .....
„G. Popescu. .....

Chiojdenca
Hârsa
Vai-de-ei
Morenii

„M.lonescu......

Preutul D. Vintilescu . .
„Stan Popescu. .

Biinesci

E

„ Apostolescu Nicolae.

„ Eliă Drăgulescu . . .
„ Mitică Constantinescu.

pei

.

„ Mihail Popescu. .
.
» Constantin Brătulescu.

RR

„ Costache Dimitrescu

Călugăreni
Jilava
Hârsa

li

„Constantin Popescu . .
„ Vasilie Stănescu .
» Tănase Stoicescu . . .

i

„ loan Constantinescu.

>
cuviinţe| *

e

D. George Ivanescu. .
Constantin Georgescu
„ Barbu Jonescu .
„ Dima Dinescu ....
„loan Georgescu. . .
„ Stan Rădulescu. . .
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Poenarii Apostol
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, George Stefan Invăţ. .

>

NR

Mănesci

Preutul N. Preutescu .
D.G. LL. loanidi.....
„ lordache Stănescu. . .
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D-şiora Ecat. Vintilescu.
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i

Bânesci
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» Dem. M. Caserânu . .
” Costache Dărmonescu.
190|
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Beiu, instit.

2
„
»

Al. Dumitrescu

,

„

218

„
Î. lonescu. stud.
„MM. Nestor, instit.
Î. Grozescu,
„
„
„St. Marinescu, »
0.Bărcănescu,,
„

mm
|
|
|
|]

mmm
Da
|
ml

„Ioan

210| Pr. N. Theodorescu,
D-uu Mih. M. Burca,
P.8. Popescu,
„

om

D-nu |. Manliu, profesor
„DD. Mirescu,
„

aus

El.lonescu. ...
Sm. D. Economu
Maria Tănăsescu
Ana Chiriachidi.
Elena Bădescu .
Maria Stânescu .

.......s

3
3
ss

3

„

sas...

D-nu Theodor C. Aslan .

200| D-şidra E. Niţescu .

ss.

D-na Paulina Poppini . .

|

3

?

i |]

Bucuresci

pl

Bucuresci

„C. Aricescu.. ....
D-na 1. C. Asian . .
Pr. G. Stravolea . . .

Pe

D. Vasilie Paapa .. .

2

Județul Iifov

>

esemplar.

dz sat
SA

Bucuresci

*

1)
1
1

“

„
»

3

Pr N Demetrescu,.
D-nu C Glodenu,

la25

„ E

9

3

9:
» B Demetrescu
D. Ch. Bodoianu, Iostit.

»

3

» D. Demetr Zorilă,
„G Ioanitescu,

8
3
5

x

3

e

s

„|

ax

.

Povnarii,

us.

su

..

Marinescu,

„ Christ lonin,
„N. Giurescu,
„N

i

—

1
1
]
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1

3
să
e
3

Pr. TR. Artarânu,
D. Alex. Vinescu,

„ D. Domoişior,
„P Andreescu,
„ V. Radu,

—

3

Petrescu,

„ Euîr. Demar,

230

1

3

,

1
1
1
1
1

—

a

Par. institntoră

, Mar. Poenari,

i

D-na M

1

1
1
1
1
l
1
1
1
1
l
1
1
]

Elevi din sodla normală
Caro! | din Bucuresoi

„ Theodor Stefânescu.

» Demeteu

Manu

.

,..

„ Florinte Popesuu. .

.

„ loan Georgescu. ,..
„ loan Budeştânu.. . .

Budeşti

1

1

„ D. Găsceanu.....

Prisicenii

„loan Vasilescu. ...

Bolinţinu
Dobrotescii Roman.
Letea veche
Viaşe.
Putiueiii

„ Thoma Păunescu. .
„ loân Marinescu. . ..

250

Butiman
Mogoses-ii
Cociocu
Cătrunescii
Fuudenit'

„ Radu Spălăţescu. . .
„ George Nestorescu .

Brăila

i

.

Judeţul Ilfov

Bievul S6re Bărbescu.
240

|

A]

1

1
1

pri pl bi hi
pm pom Plate

) D. B. Mânţulenu, instit.

s's
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onde domiciliază
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251!

260|

„ Sava Enăcânu

. ... ! Voetinu:

s=

Sâ

Sag
1

_
—

„ loan Căprărescu . . . | Oprişoru.-Mehedin|
„ Atanase Piţigoiii . . . | Broşteni
„ Veodosio l. Diaconescu | Muşgetescii | Arge, |

—
—
—

„
„
„
„
„

Constantin lonaşcu. . !
Petre Diaconescu. . . |
George Iorgulescu . ..!
Constantin Becuţi. . . |
Constantin Georgescu |

Deagu
Godenii
Drăghici
Coteştii ! Muscel]
Valea Popi

„ Constantin Dinulescu. | Litza
» Marin Ionescu

270|

3 93

„ Constantin Popescu. . | Pardoşii /R. Sărat |
„loan Popescu. ....
Mănescii
|
„5. Săndulescu ....
Comişani | DAr:bO.

„ G. Brăwmlescu ...
Petroşani :
„ Mie Anghelescu. . . . | Spătăreii ? Teleor.

)

1

1
i
1

1

1
1
1
1
1

i

]
]

Il

1

1
—
—
—

mân

Timpenii

]
1
1

„ Radu Plăpcânu. .
Potcâva ! Oltu
“„ Florea Drăghicescu. . | Perieţii |
„ Nicolae Căhmescu. . . | Gimbăşanil )Ialo-|

—

1

—
—
—|

1
1
1

„ Th. Mănescu. ...,

—

1

1

miţa

„ Petru Cujbă. profesor.

a

4

,

„ B. Jonescu.
, G. Apostolescu

,
3

„1

>

„A

DA

>» Manoil Manoiă

280,

» D. (nedescifrabil)

„ 0. Moisuer

283, „ L. Grigorescu

.. .

.

,

,

,

»

,

a

1|

1
1

l
1

ml Pl

„ Christe A Karvkasck.

mt

1
1

pl

,
,

Preut. Stefan Şuţovânu .

el

1

D. i. Sermacaseh. prof.
„G C Bou. profesor. .

ei help

»

1

i

1

4

md

laşi

„ Stefan lacob Cerrhez..

Îl pm

D. Nanu Alescandru . .

ni

Judetiui iași
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COMUNA

=

=

NUMELE D-LOR ABONAȚI

Manual
bunelor
cuviinţe

COMUNA
unde domicili6ză

Istoria
Pedago
gie!

No. corent

No. esem plar.

ni Or

P

DN

Râmnic.

Protosing. Geras Safirin.
D. Gabriele Mihailescu .

=

Judeţul Vâlcea
00

Elevii din seminariul Râmnicului

310|

„ Gregoriu Viciescu. . «
„ Constantin Locustânu.
„ loane Maiheescu. . . .

314|

„ Oprea Băleanu . . . „ Theodor Pompiliii. . .

|

e

E

et

i

te

ti

ci

i

|
|

«
.

ass

loane Pretorian. . .
Constantin Rădulescu
Demetriu Stănescu .
Marin Urdiceanu . .
Basiliu Vintilescu. .

sus

„
„
„
»
„

ass

„ Corstantin Cioroianu
» Constantin Naiculescu.

pi

„ Demetriu Theodorescu

pă

.

|

Predânu .

„ Spiridon Ionescu .
„ Antoniu Popescu. . »

i

„ Demetriu

300|

pei

„ Georgiit Isrercânu . „ Alexandru Marinescu .
„ Demetriu Pompiliu . .

PARĂ

„ Demetriu loanescu . .

oualor

.
.
»
-

|

loane Barlogeanu. .
Petru Crăciunescu .
Spiridon Dănciulescu
George Demetrescu.
loane Drăgoescu . .
Petru Garbovicânu .

lan

„
„
„
„
„
„

sasa...

290|

o

„ Nicolau Comanescu . .
„ Basiliu Bălăceanu. . .

ri ră pa ri

Romnie

Elev. Const. Baltuneanu.

sus

33

PT

335

E
=S

=

No.esemplarSa

23% SEE

315; Elev. loane Petrescu. . | Romnie
„ Constantin. Dobrescu .
„ Anastasiu Mirescu.

320!

1
1

1|

1

1

„ Nicolau Popescu . . .

a

„ Demetriu Crăciunescu.

>

1

;

1

1

„ Constantin Plenicânu .

a

-2

1

„ Nicolau

Bărzeanu

.

Pr. Const. Rădulescu, Ins. | Salinele mari

1

D. Theodor Niculescu, ,
D-na Sulta Predelenu „

1
1

>
>

1

1
—
i

DI, Vintilescu

....

a

1

1

Dimitriu,

..

>

1

1

1
1
1
1.

1
]
1
1

1

1

E.

“i

1
1
—

>

. .

z5a
aRg

= 2

unacliieză

NUMELE D-LOR ABONAȚI

Inst. | Drăgăşiani
Pr. M. Nicolesca
.
D. Const. M. Barean, ,
>
„
„ Theofil E. Petre,
a
3830! D-na Marie Pârscovânu .
D. Stefan

>

. .

Dobrescu.

Judeţul Jiul de sus

D. Stef. St. Sadovânu.

.|

| Pr. P. Cernadianu

..

.

> DL. Bozianu.

.....

Târgul Jiului
,

D. A). Stefulescu .

1

B

1|

1

»

1

1

-

1

1

.

2

1

l

>

1

1

D. Alexandru Truscă . .
D-na A. August. ....

>

1|
1|

_—
_—

..

„N.N. Saulescu ....

|

a

D-na Sevastia Condrus . | Târgul jiniui
a
3
D-ra Alexandrina Popescu
>
„
D. G. Oniţesau .....

„0.6. Popescu .....

345|

1

1

M. Danaricu. .

» Const

„ loan Păsăreanu.

340|

1|

„ IL. Călniceanu

....

»

>

a.
,

.

—
—
—

—|

—

1
1
1

1

1

Q.

2

>

„A. Apostolescu

„

»

D-ra E. Tănăsescu

,

»

„ Alexandrina Georgescu.
D. T. Gheorghiu . .

>

»

. . .

Pr. |. Petculesru . ..

|

>

D-ra Siţa Theodorescu +
D. C. P.Isvoranu... .
„ Vasile Constantinescu.

2
*
Li

.

>

ID. G. Mumuenu, telegraf.
360

|

„C. Bradeanu.....

» C. Budişteanu, propr.
» G. L. Arsenescu. .. „ Theodor 0. Braloţescu.
+

Theodor Muotâna.

. .

Cprtea, de; Arges >

2

mmm]

>

on

2

, N. Athanasiu

Pr. N. P. Boerescu

el bei ei

Pitescă

Pr. Stefan Rudeanu. . D. M. Andreianu, instit.

pn Pele

D. P. Arsenescu, instit, .

|

350

Argeș

IL]

Județul

346
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|

33

„ Dragomir

370

„N

.

Constantin.

G Demetrescu...

„d (nedezeifrabil). . .
Pr M Quzianu. ....
D.P Moisescu. ....
Pr M. Dicheo:hilax. . .
D. Chr. Athanasiu . ...
376. „ S. lonescu e

Brăila

mă pă ră pepe he

Judeţul Brăila

D. Athanasie Popescu.

mi

|
+

„O. Arno

ei pi
bed e
pietel

Craiova

D.G.M Font uini...
DI Mihaescu ....

pi

Judeţul jiul de jos
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