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„PREFAŢĂ...
E aproape

un an

de

cînd: an

promiş

pu=:.

blicarea unui Tratat complet . de Pedagogie—

față

de statea

de cerea

însă

desfacere

actuală.a științe ; cheltuelile ce.

fiind

superidre"posibilităței de"

a exemplarelor în țară.la moi, nvanie.

hotărit să-l -public la Paris:

aa

O schiță. de principiile pe care le-am descoltat în compunerea acestui tratal am făcut-o:

în

conferența.

< despre

Ateneul Roinân

în ziua

Educaţie»
de

conferență căre a întâmpinat

ținută

18 Martie

la:

trecut,

atil
' favore,
a în

cît ma îndemnat să dati publicului . nostru.
2dcar o prescurtare din tratat ;—și ocasiunea
„ami găsil-o în cursul de pedagogie ce-l cer programele pentru clasa V-a a scâlelor secundare

de fete, în vederea cărora sunt întocmite « Lecțiunile de Pedagogie» cuprinse în acest mmanual.
Rog

însă

a nu

căuta

aci, îu- întregime,

ve-

derile mele pedagogice, căci aceste lecțiună fiind

întocmite după programul analitic, nu reflecteză imaginea fidelă a Tratatului, ci o reflec-

țiune treculă prin cristalinul de vedere al Dro-

6 -

PREFAȚA

gramului. Piind convins că din prea marea
libertate ce s'a lăsat pînă acum autorilor noștri
didactici, a resultat -maă mult re de cît bine
pentru învățământ, mam
hotărit să urmez

credincios tonul dat de program—chiar

și în

cazul

cînd nu

mele.

Două

schimbări aduse în ordinea

se împuneaă

ordinea

se
de la

potrivea.

cu părerile

lecţiunilor,

sine;
— încolo

e păstrată

din program.

Lecţiumile. se găsesc. Ampărțite pe cât a fost:

cu putință, de egal în întindere și greutate;
ele sunt: în numărul și limita prevedute. în.
program.

mam
nostru

În desacord: cu manualele

ferit de
nu. e

un. curs ușor
să producă

citații și numiri,

de a face

un curs de

existente,

căci

erudiție. ci

și atrăgelor— învățarea
o. disposițiune

scopul

sufletescă,

căruia
care să

rămână în memorie. și .să, îmsuflețescă pe vii. torele mame la împlinirea cît mai rațională
a nobilului, lor rol. %).

ui

22 ugusi 1099. |

. Autorul „e recunoscător amabilităţilor ce ai bine-voit a-l pr6-.
cura observăţiuni asupra. vieţei copilărescl ; ele au fost întrebuințate

în. Tratâtul de Pedagogie.

LECŢIUNI

DE

PEDAGOGIE.

INIRODUCERE.
Lecţiunea

I.

PROGRAM: Priviri generale asupra necesităței.
şi
posibilități educațiunei. — Educaţiunea în deoseb
ire

de crescere; în deosebire

de instrucțiune.— Divisiu
nea

educaţiunei; Educaţiunea fisică, întelectuală şi moral
ă.

Ce este educaţiunea ? — Educaţiunea este

arta

de a pregăti

copilul cît mai

bine pentru

viță, asigurându-i sănătatea, desvoltându-ă
mintea. și formându-ă caracterul.
Da

Fie-care mamă îȘI cresce copilul, adecă il hr
nesce, il imbracă, îl păzesce să nu i se intimple,
ceva; puține mame îngrijesc insă de viitorul lui
și mai

puţine

încă

sunt

vrednice

să

ajungă

la

acest scop. Educaţiunea este, prin urmare, crescerea rațională a copilului, atit pentru preserit,
cit și în vederea viitorului, pentru a forma un
ont folositor sie-și cit şi societăței din care „ace
parte.

8

LECȚIUNEA 1.
Nu

e destul

dar ca o

mamă

să

aibă

bună-

voință, nu e destul să asculte de sfaturile
cel—care
e nevoe

sunt de cele mai
să

cunscă

şi să întrebuințeze

multe

iștoricul

mijlâcele

ori

buni-

greşite,

ci

desvoltărel copilului

mai

potrivite

cazului, călăuzindu-se de observaţiunile

cele

și expe-

rienţele acelora care se ocupă în special de educaţiune. Ca or-ce'artă, educaţiunea iși are dar
partea sa ştiinţifică pe ale cărei principil se în-

temeiză:

acesta e obiectul Pedagogiei.

Nimenul nu i-ar trece prin minte -să se facă
pictor, de exemplu, fără să învețe pictura, şi totuși, pentru arta cea may grea din idte, se cred
mal” toți vrednici, fără de nici o pregătire! In asemenea condițiuni, nu e de mirat ca părinții să
nu p6tă avea copil «după inima lor>;—ba tocmai contrariul trebue să ne mire.

Necesitatea educaţiunei. — Necesitatea educațiunel resultă din însuși obiectul său: astăzi,
cind societatea a ajuns

la

un

grad de

civilisa-

țiane atit de înalt, a 'lăsa copilul 'să cr&scă în
volea lui, nepregătindu-l pentru 'visță, ar fi a-l arunca în valurile lumei, fără a-l fi „învățat 'să
înngte.

Educaţiunea e pentru

copil,

cea-ce 'altoirea e .

pentru arbori; ea îl face mai bun de cum era:
să fie, după cum altoirea Teuşesce “a da fructe
mai bune ca cele naturale” copacului. Omul care
nu respectă legile” igienice e prada orl-cărel boli,

„cel neînvăţat e un brut și cel indisciplinat e un

OBIECTUL PEDAGOGIEI

_:

g.:

sălbatec; prin urmare” “<oinul:.nu: pete. derăni cu
adeveat -om, “de cit: prin educațiesi” 4. îi i

Posibilitatea educaţiunei. — Râraine
să ve:
dem “numai, : dacă acestă năzuință a“onmiulul de a
se“ ridica: din" ce în“ce în' sfera: perfecţiiner e-cu
putinţă; dacă iu 'cumva natuia 'sa' € neschimbă-'

ciâsâ—în cit educaţiunea: să 'nu aibă'.nici -uri efect. In ăcest scop, să cercetăni pe rihd influența'
ce o pâle âvea

educaţiunea

în: păstrarea

bunei

stări trupesei, în' desoltarea minţel” şi în "tdrma_

rea caracterului copilului.
n
Sa
Tmfluenţa educațiunei în păstrarea "sănătăței. —Educaţiunea folosindu:se- de principiile igie-

ne, pâte coniribui fârte mult la păstrarea
tățel copilului, căci are o călăuză

sănă-

sigură - în: ali-

mentaţiunea, îmbrăcămintea, odihna: şi” jocurile:
sale; în felul acesta; conslituţia copilului: nefiind:
sdruncinată de bâlă, se întăresce din: ce .în' ce;
în cit chiar'in: caz de molipsire, pote resista: “mat

bine.
Mai

'*

m

mult încă, copilul ajunge

ti
încetul îu

ince-!

tul 'a'se deprinde să: veghieze “el Însuşi la': pâstrarea sănătăţel “sale; âst-fel” că i se” întipătesce
una dir cele. mal
acea'

de a-SI

preţi6se preocupări ale omului,

asigura

sănătatea. -

Iufluenţa educației

a

E

.

uta

în desvoltarădi inuinaţeă:

—In cel d'intil ant 'al copilăriei, mintea &iîn 'stare
de'“imbobocire:' e uşor dar de ințeles': ca. "educa-

torul să aibă o mare influență asupia “«
ră sale. După

cum

grădinarul' pâte grăbi sai în-

tirzia înflorirea bobocului și hotărăsce 'de [ruimu-

9
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LECŢIUNEA

1.

sețea trandafirului prin „felul
îngrijirei sale, tot
ast-fel şi educatorul pâte cont
ribui la desvoltarea

minței copilului.
„Hrana minței omenesti

urile

e cunoștințele,

despre lum

adevă-

e —care trebuesc să indeplinâ
scă.
“două condițiuni pentru a serv
i la desvoltarea sa:
10

să fie digerate.şi asimilate,
adecă
înțelese, şi 20 să fie de vre-un
folos în

viSță

sai pentru

exercitarea

min

ţei
Ținendu-se sâmă de aceste condițiu
ni, mintea copilului
capătă cunoştinţe

solide și ,lolositâre, în

cit se întăresce şi se asculte.

o

Influenţa: educaţiumei în for
marea, caracte-.

rul — E 0 părere greşită că
copilul ar nasce'
cu caracterul format; dacă ar fi
așa, opera edu-

caţiunei ar fi întradevăr grea

și une-ori

nefolosit6re. Din fericire însă, copilul
nu moștenesce de

la părinții săi de cit. tendințe, apu
cături mal mult în spre ră sati în spre bine; nu
găsim la dinsul
intențiunt morale, fiind-căe! nu e
în stare încă
să deoseb
escă binele de re.

a
- Educatorului î este dat să-l formez
rul; el are. în. mină sorta: copilului, e caractecăci hotărăsce
de morali
tatea și

fericirea vieței sale. Grea sarcină, dar în acelaşi timp cea
mai nobilă din tâte!
„Noi decide

m -de soarta viitOrei ..generaţiuni,
prin
felul educaţiunei ce îi vom da.o
. Viitorul uner
naţiuni depinde de educaţiunea
fiilor Săi: cum
îl educaţiunea, așa va fi şi po
poru
„ Inţelegem. dar. rolul imens ce-l are l...
femeea în o-

menire: din braţele sale esă geni
ile lumel ca şi

OBIECTUL, PEDAGOGIEI

14;

cei din urmă nenorociţi care pătâză demnitatea.
omenescă! Cit sar contribui la -progresul omenirel, dacă femeea de la oraş cel. puţin, ar cunâsce

mijl6cele cele ma! nemerite
„ Copilul e imaginea
rintescr:

el imileză

de. educaţie!. .

de „moralitate.

cea-ce

a

.

.casel

vede. la cel din

păcasă

şi vorbesce cea-ce aude, vorbindu-se; și cum din
nenorocire, majoritatea părinților nu s6 ingrijesc
măcar să nu-l dea exemple rele, ințelegem ceace

a determinat

pe

un

cugetător

să zică că «mal

bine ar răminea copilul, surd ȘI mut pină Îl va
veni rațiunea»,
Dar: odată luate măsuri în acestă. privinţă, trebue să ne punem intrebarea, după care principii
ne vom călăuzi in formarea caracterului copilului?—După două principil umane dictate de conștiința nostră și de la aplicarea cărora atirnă
progresul omenirel:
|

10 «Nu face, nici nu dori altuia ceace nici altul nu vrei să-ţi facă ție»;
20 <Voesce, și dacă poţi, fă altuia bi-

nele pe care și tu
fi în locul luy»; și

l-al

aștepta

de al

30 «Caută de a progresa în fie-care
zi in direcţiunea ocupaţie! tale»*).
După

aceste principil trebue: formată- conștiința

copilului și după glasul conştiinţei sale trebue
deprins a se călăuzi în vieță.
Divisiunea educaţiunei.—După cele trei obiecte ale sale: asigurarea sănătăței, desvoltarea
*) Cea-ce presupune păstrarea sănătăţel şi desvoltarea minţel.

12:

" LECȚIUNEA 1: -

minţey “și: formarea: caraeterălui, :ştiința. “6dutaţiu-:
nel se iniparte. în trei:: educaţia Aisică, educăţia:
intelectuală şi::educaţia morală. Fie-care: din aceste ramuri.. trebue cultivată cu:
îngrijire, căci tâte..sunt preţiose in: viţă; :cu cea deosebire.că desvoltarea celor: două dintii întălnesce o marginece varieză de la! om lă: om,în linip ce desvoltarea: moralităță! ei nemărginită::
'

.

pu

a

aux

..

.

na

-

Inainte de a intra în studiul. Pedagogie! pro-'
priă zise, & nevoe' de a: culi6sce câte!: ceva despre activitatea minţei; p—cu acesta ne voim ocupa
în lecțiunile- viitore.
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Zecțiunea II

BROGEA Mu: Stări sufletesci ; clasificarea or (ânteligenlă, sentiment, toință).

Stări sufletesc. —La om deosebim două

ca-

tegoril de acte: unele despre care luăm cunoştință prin mijlocul simţurilor nostre și care pot
fi observate în acelaşi timp de” mai mulți 6meniy,
„ca mersul, vorbirea, respiraţiunea, circulaţia sin„gelu — şi altele care sunt. cunoscute. numai de
-persna in :care se petrec, ca hotăririle, sentimentele şi. cugetările. Actele din prima categorie se
“numesc acte fisice, iar cele din categora ia.
doua
se numesc acte.saui stări sufletesci,
E evident dar. că existența actelor. sufletesci la
“o allă persână nu pâte fi de cit dedusă din vor-

bele și manifestările sale, prin asemănare cu ceace

se petrece

în nol

cind

ne aflăm

în aceași îm-

prejurare. Așa dar, orl-ce cunoştiință. despre stă„rile sufletesc, „ale” unei alte persâne, e o interpretare a manifestărilor sale, interpretare întemeiată

pe credința că aceleași. stări sufletesc! se
la

toți 6menii

prin

aceleași

manilestări

traduc

14
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-
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Clasificarea stărilor
sul viețel se petrec

in om

sufletesci.—In
atitea stări

decur-

sufletesc,

în cit cu- drept cuvint sa zis că sufletul omului
e.un

ocean

de sentimente,

de cugetări

şi de ho-

tăriri. De la om la om şi, în diferite momente,
chiar la acelaşi om vari6ză stările sufletesci.
Acestă

varietate nedescurcată

în

să potă fi studiată, trebue ordonată

aparență,

ca

în grupe după

„caracterele. asemenătâre cu alte, „cuvinte, trebue,
clasificată.!
|
Tâte stările sufletesci se clasifică | în 3. grupe:
I. Omul ia cunoștință despre lucrurile înconjurătâre prin mijlocul: simțuriloi, își formeză
“deosebite representări” despre 'dinsele, păstreză

în mintea 'lul' aceste representări și la nevoe

ȘI aduce aminte

viitor frumos

pentru

'de “ele, : îşi: închipue

un

dinsul,' cercetâză:" calitățile

“unui : trandafir, îl compâără 'cu'o micșunea Şi
făcând abstracţie de: formă, cul6re şi miros

“numesce 'atit trandafirul “cit şi niicșuneatia io fldre,
judecă că flârea e frumâsă, raționeza- că orkce l6re e o vietate, ete, îti
ini
' “T6te “aceste 'stărr: sufletesc - de! şi sunt? dcosebite “între: ele, totuși! at un =căracter comun, a-

"cela :că-represintă, ceva, fie tun lucru” (ca în per-

"cepţiune, imaginaţie: Și “memrie); fie 'un: raport
“(că în' judecată), . fi:un'raport! între : 'rap6rtă (ca

în: Tăționament);: “Acâstă: esență comuiă a tuturor
stărilor! 'sufletescI de: acest: fel, fine - permite“ â”'le

“siupa

într'o? aceași

categorie, Supă

presentative “sau “intelectuale. ::

stărilor

e

re-

ba

"CLASIFICAREA 'STĂRILOR SUFLETESCI

.

15

II.: Omul simte plăcere! şi durere,

'pu's sau e: trist “are” satisfacerea
“împlinite Sai

bucură

remușcârea

unei

e disdatorie!

fapte: rele,

se

la: vederea -unul amic dorit; își iubesce

țara şi locul' unde s'a născut, 'doresce ca patria

Sa să devină înfloritâre,: are milă de: nenorociţi,
'ură în contra: vrăjrnășilor, este supus la pas
iun!

bune sau tele, 'etc..

*

* Tâte aceste stări. “sufletesc

caracterul lor” afectiv,
"cea-ce' ne permite

să

adecă

'se

as6mănă

prin

de

a "simți! ceva ;

le grupăim

într'o: aceași ca-

tegorie, grupa stărilor de sensibilitate.

III. Omul are voință, să lucreze” pentru a-și a-

“sigura, fericirea sai pentru ' a îndepărta durer
ea,
'delibereză cum : să ajungă ma! “bine la
un
“scop, se hotărăsce să ducăo viţă regulată, etc.

NE Tote aceste: stări sufletesc se asemână

în e-

“sența: lor” care! "consistă. în a alege între ma! multe
“acțiuni care 'se' -presintă ca: “posibile; 'pe acea
cara

se socotesce mai folositâre; le putem grupa dar
in o a treia categorie, grupa: stărilor de voinț
ă.
Prin urmare deosebim la om 3 categoril de
stări suiletescI: stări intelectuale, stări de sensi-

-

bilitate și. stări de voință; cu alte cuvinte,
are inteligenţă, simțire şi voinţă,

omul

T6te stările sufletesc ale omului sunt cuprinse
în aceste grupe; pe de altă parte, fie-care din
aceste trei grupe sunt distincte și nu pot fi re-

duse una la alta. A fi emoţionat e cu totul

alt-

ceva ca a judeca şi a se hotări. Ma! mult încă,
o emoţiune puternică pote întuneca inteligența—

16
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sau cum.„zice proverbul

:comul.la

nebunie»,; .şi invers, .în

o. meditaţiune -prolundă

omul

nu mal simte .nimic,..șe, uită

„De asemenea.; „pasiunea

minie,

cade în

chiar, pe. sine.

. subjugă. voinţa

şi;

inte-

ligență. prea vie. p6te iîntirzia o hotărire.
Totuşi nu trebue să credem că. aceste. trei categoril „de „stări sufletesc! .se. petrec. separat;. din
contra,

cele

mal

de

multe

or

sunt, în

strinsă le-

gătură între,ele și numa! mintea, nestră:le con„Sideră aparie, ca să le:pâtă studia.
-. ,
Nu trebue să „se. credă de asemenea că. cele
trei categorii de, stări suiletesci: inteligenţa,. sensibilitatea „și voinţa, sânt ca nisce, agenți speciali
Şi „deosebiți; este același. spirit care cugetă, simte
și voesce—unic sub t6te aceste manifestări, după 3
cum un, același actor.pâte representa mâl multe
personaje. Inteligența. este actul spiritului de a
înțelege, după:-cum sensibilitatea. este actul spiri- .

“-tului,de a simţi şi voinţa e actul spiritului de a.voi-

e
E
>

Lecțiunea
PROGRAM:
starea fisică,

Actele fisice

III.

Activitatea sfelaca

ale

omului

în

legătură

servesc a-X întreţine

vi6ţa şi a-l pune în comunicație

conjâră. Ele se săvirşesc însă sub

cu cea-ce îl în-

ordinul

lor sufletesci, prin îmboldirea sistemul
ui
vos *l).Astfel

actele

care

servesc

cu

actener-

a-l întreține vista, ca

digestiunea, circulațiunea singelul, se săvir
șesc sub
imboldirea -sistemului
nervos
ganglionar*); de exemplu, cind alimentele ajung
în stomac, impresioneză nervii cu care sunt
tapisați

pereții stomacului, acestă impresiune e transmis
ă

la un ganglion care, prin mijlocul nervilor
motori;
contractă stomacul. Iar actele prin care omul
se
pune în comunicaţie cu mediul înconjurător,
ca
vorbirea, „Mersul, se săvirşesc sub imboldirea
sistemului nervos. Cerebro-spinal*; de
ecsemplu cînd voim să mMișcăm mîna, creerul
trimete excilațiunea* prin măduva spinărei la
nervii motori

a! minei,

care

o pun

în Mișcare.

). Cuvintele urmate de o steluță
pse
explicate în nota. alfabetică de la sfirşitul cărțer,
Siseror 5,
1
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Un act se săvirşesce prin perderea unei citimi
de forță a organului activ; de acea cind săvirșim
un act care întrebuințeză prea multă forță, ne
simțim obosiţi. Intradevăr, un organ își desfăşdră
forța prin o distrugere a ţ&sutului sâă, distrugere
care resultă din arderea, adecă oxidarea țăsutului
în presența oxigenului. din singe, însă acestă ardere desvoltă o :căldură. și, singele . vine. în :mal
mare

cantitate

in acel

organ

ca

să-l .repare: per-

derea suferită, cedându I-din--sucurile nutritive ce
Je cuprinde. În „cit ori-ce. fel de act, fisic sai'sufletesc,. e însoțit de aceste trei -fenomene: 10 mă
zivea cantităței de săruri produsă. prin ozidarea . țesuturilor 0: “ganuaulată în activitate ; 2»
awcarea temperatuveă acelui or gau şȘi .80 îne

grămădirea sîngelui în acel organ.
..-..
Fiind-că ne ocupâm în. special de activitatea
suflet&scă,

avem

de

probat

că

aceste

mene se petrec în creer de cite
un. act sufletesc. |

10 Mărirea cantităței

de

tre!

feno-

or se, produce

săruri produsă

prin oxidaţia țăsuturilor ereerului a fost dovedită în modul

următor: S'a cîntărit drept can-

titatea de fosfați și sulfați care intră în
taţiune,

cit și cantitatea

fosfaților

alimen-

și sulfaţilor ex

cretată în zi de repaos complect. Apol săvirșind
o .muncă intelectuală, sa observat o crescere a
cantităței de sărurm excretată, cu t6te că alimentațiunea a fost aceași; şi acest spor se măresce
cu cit activitatea intelectuală
durâză mai mult.

e mal intensă “Sau

ACTIVITATEA SUFLETEASCĂ
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„Diferenţa. de :exoreţiune:a .sărurilor,: represintă

tocmal cantitatea. produsă prin oxidarea - (&suturilor creerului din: timpul activitățer mintale...
-:20 Urcarea. temperaturei. creerului- se con:
stată loarte: uşor :. fie-care: din: no! -â :observat că
după: o muncă intelectuală încord
«îlată
arde-ca
.pul>. Pentru'o precisiune: mal. :mare:: ne „putem
servi de. două termometre. puse de :o' parte şi de.
alta capului, dintre :care.:unul “să: fie .la adâpost

de! temperatura din afară... “Observăm: ast-fel “că
Orl-ce- causă de. activitate mintală: o lectură sai
o. emoţiune,; produce

Acestă

o:. ridicare de. temperatură:

experienţă: ne-a “făcut: să. apreciem

ur:

carea temperature craniului, nu chiar :a. 'creeru=
lul;-un, fisiologist* însă, servindu-se.. de. "aparâte
termoscopice*, a: putut constată direct * incăldirea
creerului în .timpul activităţei sale::.
m:

„+ 8% Ingrămădirea, sîngelui: în . ereer. in- tim:
pul activităţei sale a putut fi observată.la suferindil cărora le lipsesc un os al craniului.
(la cel
cu capul: spart); punendu-:
să: citâscă, s'a. vă&dut
cum :creerul începe 'să: se incarce. cu :singe “mă-

rindu-și volumul: și cum .după încetare revine în

starea primitivă.

In'somn,. creerul e de asemenea

palid: și are un -volum mic; de îndată ce însă îl
tulbură

vre-un; vis mal violent, începe: să se um=

fle;, umflându-se cu singe. -.: ....
n
:*0'-experiență dibace a permis de a: măsura: ecsact cantitatea

de: singe atrasă. de. creer în :tim-

pul activităței sale. Sa construit: o

balanţă: dis-

pusă'

un

astfel în.-cit. să se

pâtă: culca

om: dea=

.
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supra; se echilibreză apoi aparatul prin greutăţi
astfel.ca platanul pe care e aşedat capul să fie
la nivel cu cel pe care se sprijină picidrele. Cit
timp persâna cu care se experimenteză stă în
repaus: complet, balanța păstreză echilibrul; de
îndată

ce

insă

începe

a lucra

cu

mintea, ' echili--

brul se distruge şi. platanul care sprijină caput
se aplâcă. Greutatea prisosită măs6ră cantitatea:
de singe care s'a urcat în cap.
Singele e.isvorul de unde se adapă t6te celulele obosite, el răspindesce vitța şi energia în
ț&suturile cele mai ascunse. Prin sucurile nutri-:
tive pe care:le cedeză, el repară perderile suferite-

de celule în timpul activităței lor.
Injectându-se singe difibrinat în capul unul cîne,
despărţit de trunchii, semnele vieţei reapărură :

se pronunță

atunci

numele

marea mirare a tuturor,
îndreptară in partea. de
nului săi.
3
Invers, împedecarea
creer, aduce disparițiunea

animalului

și spre:

ochii capului de cine se
unde audi vocea stăpicircalațianel |singelui în
conștiințel; astfel în caz.

de leșin, cel mai bun mijloc.e de a se aședa orizontal pentru a înlesni venirea sîngelui la creer:
Dintre tâte organele, creerul sufere mai mult
de lipsa de singe, căci putem :împedeca sîngele:
să circule în mină în timp de un sfert de oră,—:

cînd devine palidă ca un cadavru şi se răcesce |
cu citeva .grade, şi totuși păstreză incă 6reşi-care..
forță;

creerului însă e destul

jumătate numai

să-l micşurăm

pe:

cantitatea de sînge, pentru-ca în.

ACTIVITATEA

citeva secunde

SUFLETEASCĂ
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conștiința să se pârdă.

Experien-

ţele fisiologiștilor nu mal lasă nici o îndoslă în
acestă privință: apesându-se numa! două din

arterele ce duc

la

cap,

sa

adus

disparițiunea

«conștiintel.
Regularitatea circulațiune! cerebrale e dar o
condiţie cu totul trebuinci6să . pentru producerea
actelor sufletescl.

ati

Lecţiunea
IV,

PROGRAII:

Legătura

îulre spirit şi corp.

o

Omul e e ființă compusă-din spirit şi corp care
stai în legătură intimă şi influențeză unul asupra
altuia.

Legătura, între spirit şi eorp.—Puterea

de

manifestare a stărilor sufletesci depinde de gra“dul de desvoltare a organismului şi în particular
a sistemului nervos.
Desvoltarea sistemului nervos consistă în ur-

mătorele caractere: 10 azaume&rul și varietatea
circumvoluțiunilor cerebrale, 20 greutatea creeruluă considerată în raport cu a corpului și
30 calitatea substanței neruose.
Deosebirile intelectuale de rasă, etate și individ
corespund cu deosebiri în desvoltarea sistemului

nervos.

|

Așa dacă considerăm

diferitele

rase

umane:

găsim că la Hotentot, care nu p6te număra pină
la 3, creerul e simplu, cu circumvoluţiunile dispuse regulat—, cum nu se ubservă nici odată la

creerii normali (adecă nu la idioţi) al rasei albe.
Dacă

considerăm

acum omul în deosebitele pe-

LEGĂTURA INTRE SPIRIT ȘI CORP

vidde ale uieței sale, observăm
pilărie), creerul :incepe

printr'o
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că în “virsta cosuprafață : lină, cu

„circumvoluțiunile abea,. diferențiate:— ca un. bloc

de marmură. în care trăsăturile 'viitâreY statul sunt
prestabilite; corespundător în partea sufletescă. întălnim primele licăriri de inteligență, o sensibili-

tate desordonată și o voință. slabă. In virsta

ti:

nereței, unde găsim circumyoluţiunile diferenţiate
și creerul apropiind greutatea maximă (în special
la femee), observăm. în .partea sufletesc, pasiuni
vii, aspirațiuni inalte, idei. hazardate.-Apot în: virSta maturităţei, în. care timp creerul e pe deplin
constituit,

apare

prevederea,

cumpătarea, solidita-

tea judecăței şi energia voinței. In sfirşit spre bătrinețe, creerul uzându-se și perdând din greu:
tate, observăm că facultăţile : intelectuale Slăbeso
și căracterul omului devine sfiicios. |
3
Un filosof roman. (anume: Lucreţii) descrie
foarte: bine acâştă : legătură: dintre: spirit şi : corp:
„<Vedem, zice el, corpul
:şi “spiritul crescând:şi
împuternicindu-se : împreună, atingând :in acelaşi
„timp maturitatea, descrescând impreună Și cădend
în copilărie. Ihtoemai cum. copiil umblă. 'cu .:arie-

voinţă clătinându
pe. -se:
picidre, tot astfel: :vorbi-

rea_lor gingăvesce şi: gindirea lore nesigură. Cind
corpul. devine adult, gindire:e.
a profundă; maturi-

tatea. intelectuală şi morală : coincide cu -maturi-

tatea -fisică. -Pe urmă: cînd. bătrinul reîncepe a.se
clătina. pe. picidre, el revine în mintea copilărescă.»

Dacă :considerăm .acum. individ! de; aceiaşi rasâ

și etate; -observăm că . deosebirile: lor intelectuale

-
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tot cu deosebiri în gradul

tare a sistemului

__cintăresce cu 500

nervos:
de grame

Creerul

de

desvol-

unul

Cauvier

mai mult ca media

etate și din rasa
creerilor de la individi de aceiași

Gambette, care
albă. De asemenea creerul unul
greutăţei, presintă
nu se deosebesce sub raportul

Sa

în schimb o structură fină

pra spiritu- Influenţa stărei trupesci asu
dintre corp şi
lui.—După ce am studiat raportul

em dacă la o aspirit în genere, urmâză să ved
lui său are vre-o
ceiași pers6nă, starea organismu
spiritului.
influenţă asupra manifestărei
sănătatea e
Mai întîi de tâte constatăm că
a spiritului. Igieuna din condiţiile bunei stări

«pentru ca vi6ţa
niști! sunt de acord a susține că
ue

tate, corpul treb
spiritului să fie în plină prosperi
cţionare a digessă-și păstreze forța sa». Buna fun
elui, are o mare
tiunei, respirației, circulațiunel sing

influență

asupra stărilor

prin o disposiţie,

sufletesci şi se traduce

în timp ce

starea contrară

.
se manifestă prin o indisposiţie

îl respirăm și
Regimul, adecă aerul pe care
, ai de asemenea
alimentele cu care ne hrănim

notăm cu acâstă
influență asupra spiritului. Să
otrăvilor pe care
ocasiune influenţa vătămătere a
lurile şi tutunul.
Je absârbe omul de bună voe: alco
de prisos a 0
Acţiunea. alcoolului e vădită şi e
pretinde a fi
aminti; cit despre tutun, catre se
nenumăratele
nevătămător, -să 'cităm două din
«tutunul, zice
mărturisiri ale âmenilor luminaţi:
tutunul e imunul din el (romancierul Dumas),

-
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preună cu alcoolul, cel ma!de temut dușman al

inteligențel»; un altul (Augier) se exprimă tot
atit de energic: «după patruzeci de ant de fu-

mare, zice el, am trebuit să renunţ la acestă o-

trăvire care mă.ducea prea degrabă la morminte.

Influenţa, stărilor sufletesci asupra

cor-

pului.— Deosebitele stări sufletesci și în special

emoţiunile influențeză puternic asupra organismului: astfel surprinderea pote opri respirațiunea ;

spalma,

frica, minia iuțesc bătăile

să tremure
şi suspine;
influenţa lor
momentane,

"puterile

tot
etc.
nu
ci

inimel şi fac

corpul; desolarea provâcă lăcrimi
Şi dacă aceste stări se prelungesc,
se mărginesce numa! la turburări
pătrunde mai adinc, sleind tâte

organismului și

aducând

omul

în

aşa

hal, în cit nu se ma! pote ţine pe picidre.
Din contra, alte stări sufletesc ca bucuria, speranța, încrederea, curagiul, ai o influență favora-

bilă asupra organismului. Omul curagios reușesce

“de multe or înaintea altuia ma! capabil, dar
sfiicios, De asemenea încrederea întrun remedii
aparent (apă curată, de exemplu) pâte avea efectul dorit. In timpul epidemiei, cel ma! expuşi sunt

cel care se tem ma! mult de bâlă: o voință pu-

ternică asigură regularitatea

funcţiunilor vitale și

contribue la menţinerea sănătăţel,

De altfel tâte emoţiunile se reflectâză pe figură,
cea-ce e de un folos neprețuit în pedagogie, căci
ne permite să ghicim cea-ce se petrece în sufle-

tul copilului și să-l tratăm în consecinţă.
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;. Conelusiune.—Din influenţa .reciprocă-a spiritului şi. corpului, deducem că corpul nu €e'numal un «instrument» -al spiritului, ci influențeză

la rindul său. spiritul și-l pote chiar stăpini, Omul

Lie

nu ește: dar un spirit legat din intimplare cu-un
corp, ci (după cum zice Bossuet) «un tot natural.>

PE

Leoţiunea [”

.-;PROGRA3U: apontana

cancaţizi fiîsice,scopul «ei,

: Scopul dducației fisice, — Băneaia. fsiză
are. de' scop “a câula și întrebuința. apoi -mijlocele. cele mai :nemeritepentru păstrarea să-

nătdjei și. buna. stare:a

:corpului,

i

iii

: Omul .nu-:e numar: corp; dar: nici aurar safit;

scopul -editcaţiuner trebuie să fie--dâr. de'a

des-

volta. .armonios atit. corpul. cit:și spiritul, care sunt .

în legătură: intimă: și influențeză. unul asuprâaltuia. Acum

cihd.:știm:
mai mult:ca. ori-cînd strinsa

legătură dintre “spirit şi.:corp;:ar fiio greşâlă de
neiertat .a: cultivă: pe..'unul.. în: paguba. -celul:lalt.

Nu .trebue: să-:uitâm că:fl6rea vieței::sufletescl. iși
aie -implintată. rădăcina: în corp:şi' de aicl își trage
sucul .nutritiy: care îi întreţine. puterea ; neîngrijind

corpul, sucul săi —singele—se 'va slăbi Şi Îlârea
nu:iva: întirzia. să se 'veştejescă.—

i

:: Să. veghlem dar 'ca..nu-.cumva .prin -0. stoktate
peste. măsură :a: inteligenţei să - se. sdruncine: să-
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nătatea, căci în cazul acesta nu ne folosim cu
nimic, ba încă neputându-ne vindeca, am perdut
cea mal preți6să comâră. E un calcul greşit
acela de a sacrifica sănătatea pentru a căpăta
de

la minte mai mult de cit il stă prin putință

să

ne dea; tot cea-ce putem face e de a întări să-i
nătatea, dându-l cit mal multă energie, prin urmarea legilor igienice și în cazul acesta dobinaim
de la creer, un maximum de muncă, ce pâte
săvirși fără să resulte nic un r&ă,

Importanţa educaţiei fisice.—Importanţa e" ducaţiel fisice resultă din însuși obiectul săi. Intradevăr

ce pâte fi mai 'interesant

cit păstrarea sănătăţei

pentru om de

sale? E o datorie morală

pentru fie-care din nol a veghia ca nimic să nu
ne. sdruncine sănătatea. Despreţuirea legilor igienice ne pedepsesce amarnic, răpindu-ne cel
mai

mare bun din lumea acâsta: sănătatea ; căci vi€ța

fără de sănătate e un chin. Numai cel ce a
suferit sai care a avut nenorocirea să aibă vre-un

bolnav in familie, numai acela ştie să dea prețul cuvenit sănătăței; şi omul înțelept trebue să

se folosâscă de experințele altuia. ..

" Dar educaţia fisică e importantă nu numai
pentru că asigură sănătatea și întreține corpul în

bună stare, cea:ce de altfel constitue un bine în
sine, ci și pentru că înlesnesce activitatea zilnică
.
Importanța educațiel fisice pentru activitatea corpului. — Caracteristica esenţială a. vieţei

” fiind activitatea, se înțelege 'că sănătatea e 0 con:
- diţie principală pentru practicarea sa. Mal cu

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FISICE

seamă cind e vorba de activitatea
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agricolă

sat

industrială, sănătatea devine cu totul trebuincicsă,
căii altfel pune în neputinţă de a munci. :Buna

crescere trupescă

face

corpul

ma!

vioi

Şi mai

sprinten, calități preţi6se -pentru toți, dar ma! cu
seamă pentru cel ce vor trăi din munca brațelor lor, pentru meșteşugari. Sănătatea nu e numal principala condiţie de fericire, ci mal e necesară pentru a putea lucra bine.
Importanța educaţiei fisice pentru aclivita-

tea minţei. — Puterile corpului şi ale minței nu
sunt separate, ci
adapă de la un
consumă întrun
sens. Creerul cel

atirnă una de alta: ambele se
același rii, sîngele. Cea-ce se
sens,se resimte şi în cel-alt
ma! bine organisat din lume,

dacă aparține unul corp slab ce nu
să-l nutrescă
ca activitatea
să-și păstreze
cire în lumea
t6să

întrun

bine, nu pote produce
minţel să fie în flsre,
dar vitalitatea sa şi
acâsta e de a avea'o

corp

Importanța

e în

stare

mult. Pentru
corpul trebue
deplina feriminte sănă:-

sănătos.

educației fisice

pentru

morali-

tate. —Influența educaţiei fisice nu se mărginesce
aici, ci lucru de necredut, se “întinde și asupra
moralităței

omului.

Buna

stare

trupescă,

ce

re-

sultă din îngrijirea fisică, are de efect o 'ridicare

a tonalităței vieţei, un bun umor, o - disposițiune
sufletescă, câre dă pace și seninătate sufletului,
îl- predispune la bună-voinţă către semenii să! şi-l
face să se gindâscă numa! la lucruri bune.
Dar nu numai atit, acestă energie corporală se

80;

i
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“comunică; și. sufletului, „care, ia stăpinire. de sine,
conducându- “se numa! după lumina rațiune. Sa
zis. cu dreptate. că, «cu „cit corpul e -mal slab, cu
atit. comandă. şufletului şi cu .cit.-e; mal: forte cu
atit:mal -mult.i:se-supunes.
. -......
i
- : Bunul :umor. se :traduce „apol. pe figura, care. ia
0 :expresiune veselă, „îimprăștietâre de. raze: de fericire; buzele cind. se. ;întredeșchid, - răspîndesc
rouă dătatore de..visță; ochil chiar pare că surid ;
totul
în -sfirșit, denotă o stare. de. sărbătâre : trupescă și şufletâscă, ce. inveselesce și pe cel de
prin - prejur.
i
„i

putere fisică, o întrehuințeza Ja

săvirşirea

celor

mai mari. nedreptăţi, omul educat ÎȘI găsesce. in
energia . corporală, un. isvor, nesecat pentru. exerciţiul :moralităţel.:.
.
Ş
Educaţiunea.. fisica. nu trebue. dat despăzţită de
educaţia. intelectuală și morală, căci. nu numal.că
asigură

sănătatea - și

vigoarea. corpului,- “care. sunt

de altfel destul de preţiâse. ;prin.;ele însăși, dar
mal ajută şi la desvoltarea intelectuală și morală.

«Principiile

educaţiei. fisice, — E.:0 credinţă

greşită în: popor. de «a lăsa copilul să crEscă în
vola Iul». .De -Sigur.că neștiința a. făcut să nască
acestă credință, căck. de cite 'orl. „omul: nu isbutesce ceva prin „puterea. minței sale, se- lasă.: la,
voia. întimplărei.: Acum însă cînd Pedagogia. a
ajuns .cu. ajutorul Igienei să: dea precepte “sigure:
de crescere a.Pt
în diferitele sale Peridde

__ IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FIŞICE
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urma 'sfaturile--neintemeiate: ale. bunicel saă a se
lăsa: în: vola: întimplărei, --căci : întimplarea duce
de multe: or) :lă -prăpastie:
i
-- Omul. nu e ca animalul, legat de - legile: natu:
rel, ci prin: istețimea rinţel sale, a ajuns. să le

cunâscă și să le întrebuințeze în “propriul: sâit fo:
los. “Natura ne dă un: produs în: formaţiuiie, co:

pilul; care se va: desvolta după trăsăturile: schițate în organisațiunea sa; educațiunea: însă”: cu:
noscătâre -a legilor: nature copilulul, intervine, îînlătură apucăturile sale care ar da loc la'rele:: şi
desvoltă pe cele bune. Cea-ce constitue demnitatea omenâscă e tocmai acest dar prețios de a
putea lua parte la propria: sa crescere, completind schița naturel.

Cresci cum ţi-e felul.—De un timp încoace,
Sa răspindit părerea că e ma! bine a purta copilul uşor îmbrăcat ca «să se deprindă cu răcâla». Originea acestel credințe vine de acolo, că

nol orășenii v&dând pe copiil de ţărani

suferind

Irigul lără să răcescă, deducem că îmbrăcămintea
ușGră întăresce pe om şi-l deprinde să lupte

mal bine contra răcelei.

Adevărul e că copilul
tote-că e îmbrăcat

de

ţăran

uşor, iar nu că

e

voinic

cu

imbrăcămin-

tea ușoră il face volnic; căci chiar cînd are o
constituţie atit de tare ca să rabde frigul, crescerea sa e influențată și copilul devine mal scurt

de cum ar fi trebuit să fie. Intradevăr, ha!nele
folosind a apăra corpul de irig, cu cit îl vor apăra

mai

r&i, cu

atit și corpul

are nevoe să pro-

.
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ducă mai multă căldură

și prin urmare să con-

sume o mal mare cantitate de singe ca să-și
păstreze temperatura trebuinci6să; ori acestă di-

ferenţă de material ce se cheltuesce din causa '
îmbrăcăminte uşore, ar fi fost întrebuințat la
crescerea corpului.

|

Imbrăcămintea. e dar pentru

om

o

economie"

de hrană și ideea că întărim corpul deprindându-l

să rabde de frig, e o părere greșită: mulți copil
sunt atit de bine întăriţi, în cit se duc pe lumea
cea-laltă.
|
-

Lecţiunea II,

_:

PROGRAJ: Alijloce pentru a-'şi păstra sănătatea :
hrana, îmbrăcămintea. — Sfaturi pedagogice față de
capriciile căpttale de copil, relative la hrană şi îns
brăcăminte. —Imbrăcămintea la fele; tendința de « se
găli; reprimarea acestei tendințe.

Mijloce

pentru

hrana.—Actele
o parte din
perdere

e

a-şi

care ne

păstra
întreţin

vița

consumă

ț&sutul organelor ce le produc;
reparată

prin

înlocuirea

întrebuințate cu materii luate
intelectuală

sănătatea:

din

sai muşchiulară

nea ț&suturi din creer sai

singe.

consumă

din

adecă prin

pot fi asimilate de aparatul

în singe. Hrana este

dar

Munca

de aseme-!

muşchii:

nici nu Sar putea produce.
|
Tâte aceste cheltueli ale organismului

treţinute prin hrană,

acestă

substanțelor

alt-fel
|
sunt în-

substanţe

digestiv și pot

combustibilul

ce
intra

mașinei

omenesci și de la. îngrijirea calităței şi cantităţei
sale depinde buna funcţionare a aparatului di-

gestiv și sănătatea organismului în general.

Sfaturi relative la hrana

copilului. —

-.

10

În privința cantităței.—E lesne de înţeles că a
3

5

|

minca

prea

puțin

LECŢIUREA

VI.

sai

mult

prea

e r&ă şi întrun

caz și în altul. Mincarea peste măsură

strică, fi-

ind-că îngreui€ză munca digestivă—şi ma! curind
sai mal tirziii aduce înbolnăvirea organelor aigestive; mincarea puţină e iarăși un r&ă, căci nu
„e în stare să repare tote perderile organismului.
Același lucru are loc şi la o maşină: îl dăm
prea mult combustibil, face explosie; îl dăm prea

puțin, nu funcţioneză în deajuns.
Omul

care consideră

hrana

ca un

mijloc

tra!, iar nu ca scopul vieţei sale, omul

de

care nu

Sa dedat la excese de nutriţiune, întrun cuvint,
omul care are sensaţiunea de poftă nepervertită,. are prin acâsta o călăuză sigură pentru nutrițiune. In general, cînd ne sculăm de la masă

greoi sau numa! cu fața inroșită, e semn că
mincat prea mult.
Asupra chestiune! cită cantitate de alimente
„se dea copilului, s'ar părea că mai puţin de
unul om mare; e uşor insă de constatat că

am
sa
cit
co-

pilul are nevoe de aceași cantitate de alimente
ca și un om matur. Intr'adevăr copilul are de

reparat mal puţine perderi ca omul matur, fiindcă el nu muncesce; în schimb însă trebue să
crescă — și de unde să-și ia elementele -nece-

sare, dacă nu din nutrițiune?

|

„Se va lăsa dar copilul să mănince cit voesce,
căci păcatul de a minca peste măsură e mai

mult al celor mari, de cit al copiilor: copilul cînd

scie că

multe

are

zile.

masa

sigură, nu

mănîncă pentru mal

|

_

HRANĂ
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Copilul are prin urmare nevoe de tot atita
hrană ca și un om mare, şi pentru a nu-i se
îngreuia aparatul digestiv, e bine să i se dea
de mincare -mal des. Nu se va lăsa dar copilul
să aștepte pănă la vremea mesei, sub pretext că
«ÎȘI strică pofta -de mincare», căci în acest: caz
mănincă întradevăr cu atita poftă în cît îl vine
TEU. «Nu e răi de a minca cind (-e foame, ci e
răă de a continua să măninci după ce (I--al po

tolit foamea».
20 In privința calităţei, alimentele se , împart
în alimente animale și alimente vegetale; la
fie-care masă

proporționat

trebue

să se servâscă

din amindouă

alimentaţiunea

un amestec

felurile, mai mult încă,

trebue variată de

la

o masă

la

alta, pentru ca organismul să găsescă tâte elementele trebuinci6se întreținere! sale.
Cu privire la calitatea alimentaţiunei copilului,
se crede că e bine să i: se dea mal puţină carne,
acestă observaţiune adevărată pentru copiii mal
mici de 5 ani, e neintemeiată pentru cel mal
mărișori, care ai nevoe să mânince tot atit ca

şi un om

mare.

|

Mal e încă o întrebare: trebue: să implinim |
lăcomia copiilor pentru dulcețuri și fructe, căci
de multe ori s'a observat că se înbolnăvesc din
acestă causă? —E bine să li se dea în totdeauna după masă, căci ajută foarte mult mistuirea ;
în felul acesta, e! ştiindu-și porția de fructe asigurată, nu vor ma! căuta -să măniînce în ascuns

26
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înainte de masă—care

este adeverata causă pen-

tru care se înbolnăvesc.
Să ma! amintim o observare care nu e [inută
de loc în seamă: la masă nu trebue grăbire, dar

nici şedere

multă.

Nu

trebue

grăbire,

căci

ali-

mentele care nu sunt mestecate în deajuns se
mistue cu grei; pe de altâ parte e bine să ne
obișnuim a ne preumbla puţin dupa masă, ceace ușureză mistuirea: sa zis că «omul mistue
cu picidrele cit şi cu stomacul».

Sfaturi relative la

imbrăcăminte. —nâbră-

cămintea 'ne folosesce ca să

ne

apere

de

menele atmosferice cit şi de atingerea
puri. Imbrăcămintea
Vi6ţă, iar nu

un

e

dar

scop;

un

şi acela

altor cor-

mijloc
care

fenopentru

nu

are

în

vedere acesta în facerea imbrăcăminte! sale, ci
alte scopuri :nenaturale, păcătuesce din punctul
de vedere al igienei și al moralei;
10 Imbrăcămintea trebue făcută după Corp,

iar nu corpul după îmbrăcăininte. —
să

fie comode

'nelor; ghetele

ca

să nu

supere

de asemenea

să

Hatnele

aclivitatea

fie

orga-

după

picior,

căci nu puţine dureri de cap vin din causa 'încălțămin
preatei:
-strinse. Ce să mal zicem de instrumentul de tortură, numit
un singur om care judecând

corset! Nu pâte fi
limpede, să nu o-

sindâscă întrebuințarea corsetului. Ma! cu seamă
cind e vorba de întrebuințarea timpurie, cînd

corpul.nu e pe deplin desvoltat, e lesne
chipuit cită vătămare aduce sănătăţei!
Obiceiul

înfășatului

trebue

de 'în- |

odată părăsit,

ne-

HRANĂ
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fiind de cit o superstiție vătămătore copilului. In-'
ceputul acestul obicel de sigur că sa luat. de la
mame, care neputând păzi întruna copilul, le-a:
venit în gind să-l lege sdravăn pentru a se asi-.

gura că nu se va putea
jos. Obiceiul

odată

în cit

mișca

înrădăcinat,

sa

să

ultat

cadă.
causa

care i-a dat nascere și astă-zi se crede că înfăşatul e cu totul trebuincios <ca să crâscă copilul drept».

-Din contra,

înlășatul impedecă

tare a corpului şi nu sunt

puţini

libera: desvol-:
copil. gheboşi

sau cu picidrele strimbe din causa rele! înfășări.
Pe: de altă parte e uşor de înțeles cit trebue să
sufere micuța ființă care e ţinută. cu minele. în
jos și drept ca soldatul timp de un an neîntrerupt! Dacă
am. păstra o amintire cit de slabă
asupra acestei grele incercări la care suntem supuşi la venirea pe lume, am fi pâte mai puţin

barbari cu viitrele generaţiuni. Mamele ințelepte
au observat

că mulţi copil al căror plins nu pu-

tea fi impăcat cu nici un preţ, tăceaii de indată
ce eraii desfășați. Acest adevăr il exprimă cu
mult haz un
făşaţi

ca

filosof german

nisce' momii,

nu

(Kant):
pot

să-şi

«Copiii
misce

inmem-

brele; să se infăşure tot așa şi un om matur şi
se va vedea dacă n'are să strige şi el».
20 Imbrăcâmintea trebue schimbată după
timp, în așa fel ca să apere în deajuns contva văcelei.—E o nebunie a se îmbrăca cine-va
uşor pentru a.se arâta volnic sai «a-și arâta
talia», căci de sigur sănătatea sa nu va resista

58
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„la.prea multe încercări și ma!

.

curind

sai

mal

tirziu va plăti scump o așa voinicie. Se înţelege:
că nu e vorba de a se: îmbrăca astfel ca să se
producă zăpuștlă, ci numai să nu se simtă cea:
mai mică răcâlă; și nu ne dăm înapoia mărturisi că a se deprinde cine-va plăpind şi moleşit.
e mal ru încă de cit a umbla uşor imbrăcat.:

Fiind-că insă acest caz se arată

foarte rar

și e

ocazionat mai mult de firea omului de cit din-.
trun exces de conservare, avem de combâtut

numai îmbrăcămintea uș6ră.
„Că încheere, trebue să o spunem

cu părere de

rău că aceste precauţiuni. de păstrarea
nu

sunt

luate

in seamă

numai

sănătăţei

pentru a se urma

«moda», pe care un profund cugetător a calificat-o de imorală. «La mode parisienne> hotă-.
resce de constituţia atitor copii, prin felul de îm-'

brăcăminte pe care îl mai scornesce. Şi nu sunt:
puţini copil a căror sănătate și chiar viță
a fost
sacrificată vanităței materne,

Lecţiunea

II].

- PROGRAM: derul curat, locuința, curăţenia la
copil; necesilatea şi mijlocele de a" deprinde să fie
curați.
|

__Aerul.—Aerul este elementul cel mai necesar
pentru întreținerea vieței: fără de mincare pste
trăi omul

mal multe zile, dar fără

de

aer,

nici

un minut. Nol trăim în aer și prin aer şi dacă
ar dispare aerul, vița sar stinge pe Pămint și
o liniște adincă ar urma neobosite! activități de
acum. A respira e sinonim cu a trăi.
„ Inţelegem

dar ce

importanță

trebue

să

aibă

curăţenia aerului asupra sănătăței n6stre. Proba
„—.-0- găsim.
în. vi6ța- ţăranului. care. cu. tâte că se nutresce prost, e totuşi voinic fiind-că respiră un
aer curat; am putea zice că aerul ţine pe ţăran...

Locuinţa.—Locuinţa trebue coustruită pe un
teren nivelat și curat; ne vom feri de terenurile înălțate cu gunde saii de cele j6se şi mlăştin6se. Terenurile cu gunde strică aerul, în urma
ploei mai cu seamă, și răspindesc microbi care

pot causa o mulțime de
mede

aduc

egrasierea

bâle.

(umedela

Iar

terenurile

pereţilor)

u-

casei,

40
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cea-ce .vatămă sănătatea, fiind-că apa din pereți
se evaporeză mereii în casă şi strică aerul.
De asemenea nu e bine a ne muta îndată ce

sa construit o casă, fiind-că pereţii sunt"încă umedi;

va trebui să așteptăm

cel

puţin

o jumă-

tate de an de la terminarea construcției, în care

limp e nevoe să o aerăm
îrumos,
>.

de cite

" Locuința

bine

trebue să fie

oul

e

timpul

luminată

prin

ferestre înalte și numerâse, care să: represinte un
sfert din suprafața de luminat, Intradevăr, s'a
observat că o ferâstră înaltă luminâză ma! mult

de cit o ferâstră de aceași

suprafață,

însă mai

j6să și mal largă.
Luminatul mal depinde și de orientaia

came-

rel: camerele

sau

înspre

căci

mulţi

aşedate' înspre.

răsărit

apus, sunt mal bine luminate de cit cele dinspre
sud şi nord. Acestă observațiune trebue să
o avem în vedere la împărţirea locuinţei; camerele
de locuit le vom construi înspre - răsărit și sud,
sau inspre apus şi sud, iar salonul îl vom aşeda
inspre crivăţ. Camerele de locuit trebue să primâscă lumina direct din afară, iar nu prin coriddre; și e bine să fie zugrăvite cu o culdre dulce,
care să nu supere ochil.
Lumina e de cea ma! mare importanţă pentru
Sănătate, în cit s'a zis că «bolele nasc la întuneric şi se vindecă la lumină». Soarele prin ra-

_zele sale e un puternic
microbi

şi germeni

mor

desinfectant,
fiind mai

mult

timp

în

AERUL,

LOCUINŢA

razele lui. Un proverb
rele intră rar, medicul
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francez zice: <unde
intră adesea».

Locuința trebue să fie spaţidsă și

soa-

bine ae-

vată.—O cameră de dormit trebue să albă pentru fie-care persână cel puţin 32 metri cubic de
aer, adecă să fie înaltă de 3 metri, să albă 3
metri lăţime şi 3 metri şi jumătate lungime. Pentru două persâne e nevoe de o cameră de două

„ori. mal mare și așa maj departe.

Cum

însă .a-

-semenea: dimensiuni sunt pentru cei: mai mulţi
imposibil de realisat, vom aera odaia, în timpul
ernel în fie-care diminâţă, iar. vara, chiar tâtă
ziua—observând numa! să nu 'se facă. curent.

Aerul se strică

prin

însăși

respiraţia: n6stră,

care constă in a absorbe oxigen—elementul care

întreține viâţa și în a da afară acid carbonic —
un .gaz vătămător.

Același

aer

respirat

pentru

a

lreia 6ră e deja o otravă, experiența sa făcut
condensându-se acest fel de aer şi. injectându-se
lichidul căpătat în pielea unui animal: animalul
more. Așa dar, în localurile publice, unde stai

mulți Gmeni într'o cameră, al cărui aer'nu
de ajuns. nici pentru

un

ceas,

e

de

le e.

neapărată

trebuință să se: aşede un ventilator care să
menscă

merei

pri-

aerul din lăuntru.

Locuința -trebue să fie cît se pote de curată.
—Curăţenia nu costă nimic şi prețuesce foarte
mult; e în putinţa: tuturor de a

unde locuesce mai cu seamă

îngriji ca

odaea

(și în general,

a-

cestea sunt ma! neingrijite, odaea cea mal curată
fiind ţinută pentru musafiri), să fie cit se pâte de

42
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acea e

bine.ca

în

acestă

nu se așede de cit mobilierul necesar,

cameră

să

pentru -a

putea fi șters regulat; draperiile
.pe lingă că întunecă -casa, apol sunt o adevărată pepinieră de
praf. :Pe

jos

nu

se va

mătura,

cîrpa, ca să nu se facă praf..
Cel mai: frumos titlu pentru
a avea

curat

în casă; cele

ce

ci se va șterge cu

o gospodinăe de.
cred

că

se

pot

distinge prin îmbrăcăminte
se înş6lă amarnic: În.
tot cazul nu-și atrag de cit admirația Gmenilor
de nimic. Curăţenia e dar o virtute ceo
pote cuceri femea săracă ca.şi cea bo-

gată; luxul nu pote fi virtute, prin însuși faptul că nu ela ind&mina tuturor.

Curăţenia la ceopii.—Curăţenia la copil e de

cea mal

mare.

importanță

pentru : sănătatea

" desvoltarea corpului lor, căci ușur6ză

ŞI

funcțiunea.

pielei, care la dinșil e atit de activă. Pe lingă a-

cesta, deprindându-ide mici să fie curaţi,
asigură o calitate preţi6să în viitor.

li se
n

„Nu resultă insă de aici ca să-i „oprim să se
jâce la aerul liber, vom îngriji numa! ca în acest . ..timp să aibă o haină mai tralnică şi-i vom în.

văța să se spele îndată ce aii isprăvit jocul. Cel
ma! sigur. mijloc

de-a-i deprinde

să fie curaţi

de a le pune conâițiunea să se spele „Și

să

e

se

ştergă pe haine de îndată ce ati mîntuit jocul.
- Nu le vom permite nict-odată să intre în casă,

feşteliți pe ghete și pe ha'ne şi îl vom trimete
fără de cruţare să se spele, în caz cînd se aș6dă

AERUL, LOCUINŢA

la masă

ȘI CURĂŢENIA

cu minele și figura în

43

stare

de

necu-

rățenie. Cind întilnim pe stradă nişte copil curaţi, chiar

de ar fi simplu îmbrăcaţi,
plăcere să-i privim

și

ne

fără

face

o

de votea

deosebită
n6stră,

ne

întrebăm <a! cul ar fi 6re?>. Cu drept cuvint
dar se judecă părinții, după starea de curăţenie
și moralitate a copiilor lor.
La şc6lă, institutotul are de asemenea rolul de
a veghea ca copii! să fie curaţi, făcând cercetări
săptaminale și de cite orl scâte copilul la . lecţie
să observe ca să fie spălat bine, cu halnele Și
ghetele în stare bună (potfi cirpite, dar nu rupte);

iar pentru cel lipsiți cu totul
peleze la inimile generose.

de

mijlâce,

să

a-

Lecţiunea
PROGRAM:

IV.

Mișcare şi odilină,: somnul,

—

Vicţa

somnul. — Omul

e o

sedentară. — Exerciţii pentru desvollarea corpu
lui * şi
mlădierea luă: gimnastica şi jocurile libere
.— Efectul
lor fisic şi moral.

- Mişeare şi odihnă,

maşină minunată, însă care are nevoe de repao
s.
pentru a-și îndrepta perderile suferite. O maşin
ă

pâte funcționa întruna, cit timp are combustibil
deajuns; nu tot așa-e
și omul, care are nevoe
să-și asimileze mai întil alimentele şi apol să le
întrebuințeze ca combustibil. In timp ce însă
mașina se strică în măsura în care este între-!
buințată, omul cu cit se obișnuesce la lucru, cu

atit se face mai

vrednic

să

muncâscă:

se întăresce prin exerciţii. Causa
că corpul

organul

e tocmal fiind-

își îndreptă perderile în măsura în care

le-a întrebuințat.

Odihna e dar trebuincidsă omului, căci în acest timp organismul săii se curăță de sgurele

ce ai luat

nascere

din

consumarea

ț&suturilor

prin muncă, și apoi îşi îndrâptă perderile suferite
prin asimilarea de noi materialuri luate din singe.

EXERCIŢII ŞI ODIHNĂ
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Odihna cea ma! desăvirşită o are omul în timpul

cind

dârme,

căci atunci nu numai

corpul

şi mintea sa sunt în nelucrare; somnul
condiția

muncel.

ci

e dar

8 ore de somn neîntrerupt

sunt tot atit de trebuincidse ca şi hrana zilnică;
căci lu ce servesce hrana dacă nu se lasă timpul cind să fie asimilată ? Inţelegem dar înțelepciunea proverbulvi francez: «cine dârme, cinâză».
Puterea de muncă atirnă de felul omului; ni-

meni nu trebue însă să întrebuințeze peste măsură forțele sale—pănă la totala lor sleire. Munca
intelectuală consumă tot atit de mult ca “și cea
fisică și are încă mai multă nevoe de odihnă,
fiind-că creerul e mal gingaș de cit mușchiul,
Prin urmare nu se va ţine neintrerupt mal mult
de 3 ore o activitate intelectuală; pe de altă
parte nu se va citi nicl-odată în prima

masă. E regretabil că părinţi!

care

trebue pus

îndată

la muncă

un

cal

oră după

ştii

că

nu:

după tain,

nu opresc—ba chiar și îndemnă—să înveţe copilul după masă; nu voim să deducem de aici
că părinţii sar îngriji mal

puţin

de

copilul

lor

de cit de un cal, ci numal atit că ei nu-și închipuesc că învățătura întrebuințâză tot atita forţă
ca orl şi ce altă muncă.

Vicţa sedentară.—Vi6ţa sedentară prelungită
pote vătăma sănătatea, aducând slăbirea celor
mai însemnate funcțiuni ale organismului. La '0mul care șede mult timp pe loc, respirațiunea e
slabă, circulaţiunea încâtă și digestiunea grea
; urmarea e că organele corespund&tore slăbesc, plă-
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minii ne ma! „fiind întrebuințaţi în întregime pot
da loc la oltică, inima prinde grăsime și stomacul cu nesfirșitele. sale. boli, fac

vița.

amară:

Ce e de făcut dar, cind toţi suntem nevoiţi să
ne petrecem o bună parte din viâţă în felul acesta ?—Ne vom îngriji mai întil să ținem corpul
drept astfel ca respirațiunea să nu fie împede-

cată; apol din cind în cind: ne

vom

sforța

să

respirăm mal adinc (oftând), pentru ca plăminil
să se deșchidă -in întregime; îndată apoi Și inima

va începe să bată mal tare și un

fior

de vicță

se .va simţi în tot corpul.
Apoi, de cite ori e' timpul frumos, nu vom
învăța:în casă, ci pe afară și nu stând pe loc,
ci -plimbându-ne. Plimbarea iuțesce circulațiunea

singelui care se îmbibă cu aer curat, în cît dă
o mai mare vioiciune corpulu! și minţei—și lecțiunea e învățată mal ușor. In timpul: vacanței *
ar fi păcat să stăm închişi în casă și nu la aer
liber:

orele

petrecute

in aer

trebue socotite

ca

mal prelungesc

viţa.

bine

curat,

nu

numal

că

întrebuințate,

dar. încă

Trebuinţa de exerciţii fisice. —E

cunoscut

de toţi jocurile la care: se dedau .animalele
nere;—am putea zice chiar recunoscut, căci

meni nu vede in acesta

de

rescă a naturei

pare: dar.

lor;

ne

cit

o

tini-

trebuință filucru

ciudat

cum același instinct legitim e refusat copilului.
„De sigur că neștiința. și . părerile greșite sunt
causa

acestui

mare

neajuns,

căci

orl-ce

sar zice,

nu se. pâte susține că părinţii ar fi atit de

ne-
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păsători de sănătatea copilului lor.

Se

ţine. co-

pilul legat în casă sau i-se dă drumul pe afară
? — Cind
cu un stăpîn pe cap;şi ce se întîmpl
ă

isbutesce și el să fie liber, dorinţa. pentru -joc în:
frinată de atita limp, trece marginele puterel-sale
și copilul se îmbolnăvesce. Acâstă lecţiune a fost
deajuns pentru mamă ca pe viitor să-l veghieze
şi mai de aproape. La drept însă, nici jocul, nici
copilul.
n'a fost de vină, ci mama care l-a oprit

să se jâce cite puţin în fie-care

zi;

că

nu

e

răi de a se juca cînd natura cere, ci e stii dea
urma jocul după ce corpul a obosit.

Gimnastica şi jocurile libere.—Gimmastica
e aria de a dessolta și întări corpul. Deosebim gimnastica la aparate și gimnastica corporală—care constă în diferite mișcări făcute
. fără
de nici un aparat.
Gimnastica la aparate .are de scop de a. da
putere corpului și mai cu seamă -braţelor, căcl
ele intră mai mult în joc. Acest fel de gimnaslică obosesce repede, de acea nu e bine să fie

întrebuințată la copil mal mici de 15 ani.
Gimnastica

corporală
are de:scop

de

a des-

volta corpul şi de a-i da o mladiere şi înfăţişare
plăcută. Acest fel de gimnastică se pâte săvirşi
la orl-ce virstă. și. în tot timpul anului: iarna în

casă şi vara la aer.liber.
i
|
Dar dintre tâte exerciţiile fisice, acelea care se
potrivesc ma!

bine naturei, acelea

care 'obosesc

mal puțin şi

distreză

sunt: jocurile.

mal. mult,

Gimnastica e monotonă.și de scurtă durată, căci

:
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obosesce

prea mult și aduce

VIIL

corpul

într'o

slăbi-

ciune care ţine mai mult timp; jocul obosesce și el, dar cu un fel de oboselă plină de visță —ca
să zicem așa: jocul lasă corpul mat vioi de cit
înainte. Jocul mal e însemnat prin -plăcerea deosebită pe care o aduce copilului, și plăcerea e

un imbold puternic a funcţiunilor trupesci şi sufletesc). Afară de aceste, noi înşine nu câutăm în
exerciţiile fisice de cit un mijloc de a întreține
Sănătatea; noi nu dorim putere muşchiulară, care
nu Sar putea desvolta de citîn paguba minţei,

ci numai sănătate și. vioiciune;—și amindouă -aceste elemente

de fericire ni le

asigură

jocurile.

Efectul lor fisie şi moral.
— 10 Prin exerciții se desvoltă
venind

mai

plăminii,

căci

răsuflarea

de-

activă, aerul străbate în tot plămiînul

și desprinde părţile de jos care se lipiseră din
causâ că inspirațiunile nu erai destul de adinci,

20 Prin

exerciții se iuţesc bătăile înimel,

astfel că circulaţiunea se face ma!

repede şi ma!

puternică, în cit străbate prin tote viniș6rele (capilarele) și împedecă sîngele să stagneze; în felul
“acesta corpul e mai bine nutrit, căci și ţesuturile cele ma! ascunse primesc singe în deajuns.

30 Exerciţiile aduc

poflă de

mîncare și u-

șureză mistuirea. Exerciţiile făcute cu o jumă-

tate de oră înainte de masă, aduc poftă de mîncare și determină o secrețiune imbelșugată - de
sucuri gastrice care ușurâză mistuirea.
|
„40 Exerciţiile fisice nai. contribuesc
-la deşvoltarea

copilului:

celulele

tinere

(din: care

e
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său) ca să se pâtă nutri bine
să

potă

cresce,

trebuesc exer-

citate,
|
„Afară de tâte aceste resultate ale exerci
ţiilor
fisice, jocurile mai cu seamă au 0 mare influenţă și asupra stărei morale, producând un bun

umor și o seninătate sufletâscă—care sunt daru-

rile cele mai plăcute în societate. Dacă am pune
acum în faţa acestui tablou tipul omului slabănog și lipsit de vlagă sau a celui posomorit şi
trăsnit, am şti să-l prețuim şi mai mult valea,
Să dăm dar libertate copilului să- ȘI găsâscă
plăcere în -j6că, pentru a nu o căuta în altă parte,

EDUCAȚIA INTELECTUALĂ.
Lecţiunea

I.

„PROGRAM: Operațiunile care la un loc portă nu
" anîrea de înteligență: primirea, păstrarea, reproduce-

rea și elaborarea.
Metoda.

-

educației

intelectuale.——Ştim

că e-

ducaţia intelectuală are de obiect găsirea şi modul de aplicare a mijlecelor de desvoltare a minţei.
Care ar putea fi însă aceste mijlâce? — Aceleași
ca cele întrebuințate în educaţiunea fisică, adecă:
nutrirea şi exerciţiul.
Hrana

minţei

omenesci

sunt cunoştinţele,

exerciţiul minţei constă în prelucrarea
"telor

căpătate.

Cu alte cuvinte,

educaţia

iar

cunoștinintelec-

tuală nu e de cit igiena și gimnastica mințel; de
principiile sale

se

călăuzesce

instrucţiunea,

al cărui! obiect e predarea cunoștințelor:
Mai înainte însă de

a

schița

principiile

edu-

caţiei intelectuale, e nevoe să definim inteligența
şi să enumerăm

Operațiunile

operaţiunile

ce le cuprinde.

care la un loc pârtă

rea de inteligență.—Sub numele

de

numi-

snteli-

|

CLASIFICAREA

gență

OPERAȚIUNILOR

INTELECTUALE
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se înțelege totalitatea operațiunilor min-

tale prin care ludm cunoştinţă și înțelegem
„atit cea-ce se pelvece în afară de noi, cît și

în lăuntrul nostru.

„Aceste operațiuni sunt:
10 Operațiunile de primirea cunoștințelor. —

| Operațiunile prin care. luăm cunoștință despre tot
cea-ce ne înconjdră cit și despre propriul nostru

corp; operaţiuni numite sensaţiune şi percepțiune.
|
20 Operațiunile de păstrarea și reproducevea cunoștințelor. — Operațiunile prin care se

păstreză şi la nevoe se reproduc cunoştinţele ast„fel cum sau căpătat sai sub o formă nouă; o-

„peraţiuni numite memorie și imaginaţie,
30 Operațiunile de elaborarea. cunoștințelor.
—. Operațiunile prin care cunoştințeie sunt transformate in elemente propri! ale gindire; operațiuni numite: comparaţiune; abstracţiune,

generalisațiune,

judecată

şi

ment.

Putem

raţiona|

forma următorul tabloi de operaţiunile

P.€

.

mintale care la un loc pârtă numirea de inteligență:
[. Operațiunile de

meiși

formeză

| despre lume.
a]
-

g

primirea

s

Ș

primele

cunoştinţe

Percepțiune

II Operațiunile de păstrarea

n şi reproducerea cunoștințelor | 3jemorie

ă
2
)

iutorul

cunoștințelor prin care mintea ] SeNSațiune

prin care mintea păstreză şi la
|nevoe reproduca cunoştinţele astfel cum le-a căpătat sati sub o

m | formă nouă.

|
Inaginaţie

cuajutoru
|

simțurilor,
cu

.

ajuto-

rul asocia-

țiet stări]
ae
O
su

tesci,

52,
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III. Operațiunile de elabora- |
INTELIGENȚA

rea eunoştinţelor prin care mintea prelucreză cunoştinţele; i
formându-le
în elemente propri! de
ale gindirel.

Mijl&cele

educaţiei

primul - loc, educaţia

Comparaţiune
Abstracțiune
Generalisațiune
Judecată
Raţionament.

intelectuale,

intelectuală

cu

ajuto-

Lrul

raţiu=

ney.

— In

se îngrijesce. ca

"cunoștințele pe care le capătă mintea cu ajutorul simţurilor, să fie: cit se pâte de exacte;
în acest scop propune

ducaţie

ma!

multe

mijloce

de

a simţurilor.

e-

.

„Pentru ca apol.mintea să se folosâscă de aceste -materialuri. adunate, trebue să le păstreze
cit mai mult timp -şi cît se pote de fidel; de aici
nevoea de a se educa memoria.
:

“In sfirșit, -educaţia intelectuală iși propune

de

a procura. mijlcele prin care cunoștințele să : fie
a procura cit ma! bine: cu acâsta se ocupă edu-

cația

judecăţel.

ai
x

In lecţiunile viitâre, vom

pâm

cu

explicarea

avea

operaţiunilor

şi cu - principiile. generale. pentru

dar să ne ocu-

intelectuale
educaţia lor.

cit

“Lecţiunea

II.

* PROGRAM: Cum dobândim primele cunoscinle —
Sensaţii şi percepțiună..

3 Sensaţiune și percepţiune. — Noi :primim
“deosebite

impresiuni

de la

lumea
: înconjurătere

cit și din propriul nostru corp; aceste impresiuil,
cînd sunt destul de inteise (ări), pun în lucrare
simțurile n6stre şi dau loc la sensaţiuni. Se
numesce dar sensaţiu ne, vesultatul unei îm:
presiună

exercitate asupra

simţurilor.

Mintea n6slră interpretâză -apol sensaţiunile, le
raporteză la un corp din: afară -sai la coxpul
nostru” însuși și combină pe cele ce provin
de la
un același corp, pentru a-și forma.0 cunoștință

cit mal completă 'despre-: starea: și calităţile sale:
Acestă operațiune a minței- nostre, piin 'care
ne formăm cunoștințe despre obiectele și fepomenele - lumel înconijiirătore; so. iuiesce
porcepțiune. i
Cum vedem. dar, impresiunea dă loc la sensațiune și acâsta,la rindul el, dă loc la percepțiune.
Impresiunea este un fenomen fisic, care punend

în lucrare un organ al simţurilor

n6stre (ochiul;

d4
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urechea, etc.) excită terminaţiunile
nervului cuprins în acel organ, care excilațiune
e transmisă

- (comunicată, înminată)

de nerv creerului— unde

se lransformă in sensaţiune. Prin urma
re, sensațiunea exprimă singurul fapt de a
simţi, adecă
e o stare cu totul subiectivă, căci nu
cuprinde :
explicațiunea cause) sale, a obiectului
de la care
provine. Percepţiunea exprimă faptul de
a cun6sce,

adecă .de a-și da seamă

de starea și calităţile o-

hiectului care a causat-o. Percepţiunea
presupune
un act de inteligență care combină
deosebitele

sensațiuni produse de un același corp
şi ne dă
o cunoștință completă despre dinsul. Pent
ru a ne

forma

o

percepție

e lrebuinci6să

completă.

conlucrarea

despre

un

obiect,

tuturor simțurilor pe

care le pote impresiona -acel obiect ;
de aici inainte, e “destul ca să avem de la acel
obiect o singură specie de sensațiune spre a fi
perceput. De
“exemplu, pentru a ne forma o perc
epțiune despre

portocală, va trebui să. cercetâm tote
însușirile
sale, adecă t6te sensaţiunile ce le înlăţiș6
dă (formă,
„cul6re, miroş, gust. Și pipăit); ne am
format astiel.
o cunoștință completă despre por
tocală
—și e de
ajuns cu o altă ocasiune de a avea
o singură

„din aceste sensaţiuni (de formă și de
culâre, d. e.),
pentru a deduce că avem inaintea
ochilor o portocală; căci suntem siguri că ar
avea loc Şi cele-

l-alte sensaţiuni, dacă am face expe
riență, dar e
tot atit de. nefolositor de a o face
, pe cite de
nefolositor de a silabisi, odata ce
am invățat să
citim.
e
.

-
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Clasificarea sensaţiunilor. —La virsta în care
începem

a studia

stările nâstre

sufletesc, sensa-

țiunile nu se mai înfâțiședă în stare curată, a- decă lipsite de ori-ce element de cunoștință; de
acea

e nevoe

să

le

analisâm*

cu

atenţiune

și

curățindu-le-de elementele străine pe care le-am
asociat* prin experienţă, vom căpăta -sensaţiunea
curată.
Sensaţiunea elementară, curată, astiel cum resultă în ultima analisă, presintă trei proprietăţi:

10 de calitate, 20 de intensitate şi 3 de seusibilitate. Calitatea deosebesce sensaţiunile de diterite specii; intensitatea deosebesce sensaţiunile de

aceiași specie între ele;

iar sensibilitatea e plă-

cerea sati durerea ce caracteriseză pe fie-care
sensaţiune în parte.
10 După calitatea lor diferită, deosebim - șase
specii de simţuri:10 v&dul, 20 audul, 30 mirosul,

40 gustul, 30 pipăitul şi 60 simțul

vital.

20 Fie-care din aceste specii de sensaţiuni ni
se înfăţişedă în deosebite grade de inteusitate:
de la sensaţiuni. slabe, care abea pot fi simţite—

până la sensaţiuni foarte intense, care devin durer6se..

3% În privinţa gradului de sensibilitate cu care
se înfățiștdă in general fie-care specie de sensațiune, putem stabili următârea clasificare ierarchică (orinduită), în care considerăm
ca simţuri
iuferiore

pe. acelea în care precumpânesce carac-

terul de sensibilitate şi ca simţurl superidre pe
acelea în care gradul de sensibilitate e slab. Simţu-

6
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rile inferire sunt: simţul vital, gustul și mirosul,
iar

:-: simţurile superidre

- Simțul

sunt:

vital.—Simţul

vădul, audul și pipăitul.

vital ne pune în cunoş-

tință despre starea generală a corpului!
- nostru.
„In starea de sănătate, adecă în stare de perfe
ctă

funcţionare a tuturor! organelor corpului,

0 bună

simțim

disposiţie, iar cind funcționarea organelor”

lincedesce, simţim

o neliniște (în copilărie), o in-

disposiție generală (în maturitate) sau
o slăbiciune

(în bătrinețe) — după etatea riostră,

Simţul vital ne mai pune în cunoștință despr
e

nevoile nutrițiunel organismului, prin
senşațiuni
de foame şi sete; precum şi despre
starea particulară a fie-cărul organ, în caz de
bslă. Rolul
s6u e -dar considerabil pentru păstrarea
vieţel.

nostre.

„Simţul
msză

N

gustului, --- Simţul gustului ne infor-

despre «gustul»

corpurilor

tingere cu limba. Numa! corpurile

care vin în

a-!

licide

şi cele

din limbă,

aceste

care se topesc, pot să producă sensa
țiuni de gust.
Asemenea - corpuri, cind sunt întro
duse în gură,

excită

terminaţiunile

nervose

excitaţiuni sunt transmise de nervi
creerulul —
cînd le- percepem ca sensaţiuni gusta
tive, .
Se

pot

deosebi

de gusturi: dulce,

cu

mare

amar,

precisiune, cinci feluri

acru, sărat. și metalic

(cotlit). Variaţiunile de intensitate ale acest
or feluri de sensaţiuni, cit: și diferitele lor
combinațiunl nu ai numiri speciale; astfel se zice:
'acri-

ȘOT, foarte acru;

amărul, foarte amar,

etc.

“Simţul mirosului. — Simţul mirosului ne in-
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im

formeză 'despre mirosul corpurilor gaz6se şi aceloră: RO
ce se pot vaporiza. Într'adevăr, numa! acest ENI
de corpuri pot străbate în fosele: nasale, unde&
excită “terminaţiunile nervâse, excitațiune care e VEA

transmisă de nerv creerulu! — şi astfel simțim
mirosul.
Sensaţiunile de miros neavând numiri particu-

lare, pentru a le putea deosebi, întrebuințăm numele corpului de.la care provin; astfel. zicem:

miros de trandafir, de rozetă, de lămiiţă, etc.
Simţul atingerei. — Simţul :atingerei are loc

pe întrega suprafață a corpului nostru, Organul
său e pielea care e prevădută cu terminaţiunile
nervilor ce o pun îi comunicaţie cu creerul. Nervii nu sunt răspîndiți de opoirivă pe tâtă su-.
pralaţa corpului: limba, - buzele ŞI miînile sunt

foarte

simţitore,

fiind-că ramificațiunile' nervilor

sunt bine desvoltate în aceste organe; spinarea
"e mal puţin simțitâre, fiind-că nu are atiţia nervi.

Simţul atingerei ne pune în cunoştinţă despre

temperatura corpurilor și despre însușirea suprafeței lor, care pâte fi sieledă sau aspră,
Cind atingem de bună vote un corp cu: mina;
se zice că îl pipăin; şi fiind-că nol intrebuințăm numa! mina spre a lua cunoştinţă: despre
însușirile de temperatură și de netedime ale lucrurilor, -sa numit pe nedrept: simţul atingerel:
pipăit—uitându-se că aceleași însușiri le putem
căpăta . şi cu obrazul, de exemplu. Atingerea ' ne

procură mult mai multe cunoștinți 'de cit simţul

58
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şi mirosul, de acea

“simţurile superidre.

face. parte

din

-

Sa

Simţul. audului.— Simţul audului ne informeză
despre sunete.: Sunetul:se produce prin vibrațiunile aerului care străbate” în urechi, excită. ter-

minaţiunile nervului acustic, excitațiune
transmile

care

se

creerului— unde se preface în sensaţiune.

Ca și cele-lalte sensațiuni, sunetele se deosebesc după gradul de întensitate. Dar cea-ce e
special sunetului,
e diferența de tonalitate care
vari6ză la intervale regulate, astfel că pâte forma
o scară musicală sai o gamă suildre şi scobo“ritre.. Acestă proprietate a sunetului face cu putință arta musicel.care a ajuns la o desvoltare:

atit de:mare;

de acea şi simţul

mă&rat

simțurile

Dacă

printre

audului

e

nu-

superidre.

vibrațiunile aerului nu se succed regulat,

resultă un sunet nedesluşit, numit vuet saii zgomot.

_

Simţul vădului.— Simţul vădului ne. pune în
cunoștință despre forma şi culdrea lucrurilor. Organele

vă&dului sunt ochii: două

organe sferice în

- interiorul cărora. străbate ramificaţiunile nervului
optic, care le pune în 'comunicaţie cu creerul.:
In o sensaţiune de. culdre se pote deosebi trei.
însușiri: intensitatea, saturația și tonalitatea.

Intensitatea atîrnă de cantitatea de. lumină;
turaţia
cutorile:
„ferilele
sebirile

sa-

atirnă de puritatea sa, care e maximă în
simple ale spectrului* şi mai mică în dinuanţe ale -une! aceleași culori; iar deode ton sunt acelea care există între cu-

SENSAȚIUNI

lorile spectrului:

roș,
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galben,

verde,

albastru, indigo și violet,
Prin

sensaţiunile

cunoștință despre
preji6să pentru

de

formă,

întinderea

v&dul

ne

lucrurilor,

inteligență, căci

ne

dă

pune

în

calitate
o

idee

despre lumea din afară şi face cu putinţă intocmirea științelor. Simţul vădului e dar cel mal însemnat

din tâte.

Lipsâscă omului simțurile inferisre, şi inteli-"
gența sa va perde foarte puţin; fără de simţurile
superidre însă, nu e cu putință nici o licărire de
inteligenţă.

Lecţiunea
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PROGRAJL: Deosebiri individuale
percepe“). —usiună și halucinaţiună.

Omul

în

felul

de

a

are o credință nestrămutată în simţurile

sale; nimeni nu-l pâte convinge

cine l-ar putea îndupleca să

că simte greşit:

credă că chinina e

dulce, sai că trandafirul mir6să urit? Cu atit mai
multă încredere are în privința celor-lalte simțuri:
nimeni

nu i-ar putea spune

că i se pare că are

O durere, saii că i se pare că a audit ceva,
dut ceva sai

vă-

pipăit — afară numai cînd el însuşi

se îndoeșce in acâstă privință. De acea și discuţiunea

e atit de categorică

asupra

lucrurilor “ce

le-a simţit el însuși: <am vădut cu ochil mel»,
«am audit cu urechile mele» —spune el cu siguranță; și nimeni nu e în stare să-l abată de la
părerea

lui.

|

Totuși sunt cazuri în care omul se înșâlă de
fapt şi cele mai de multe ori o recunâsce el însuși mal târzii. Acesta se întimplă: 10 în-caz de “
*) Chestiunea

putere! imaginelor

la

copil,

mal

sub titlul <imaginaţia la copil» în lecțiunea XV,

e

odată

trecută

*

GREȘELILE SIMŢURILOR

61

bolă, 20 în înterpretarea sensaţiunilor şi 30 în caz
de halucinație.
:
Greşelile. simţirei în Stare de bslă.- — Fie„care ştie că în caz de b6lă de stomac, ma! cu
seamă,

t6te alimentele

par amare

și cu

tâte

că

știm că ne înșelăm, întemeiaţi pe experienţa de”
mai înainte, in care aceleași feluri de. alimente
le simțeam
nu suntem

gustâse, zicem .că nu ne place — și
în stare să le mincăm. In zădur vine

mărturia celor-lalți că mîncarea e bună și că ni
se

pare

numai

din causă că ne e «limba amară»,

căci nu ne pâte hotări de loc.
De asemenea şi mirosul e alterat: nu putem

suferi mincarea în ochi și simţim că ne face rău.
In durerile de cap, mirosul florilor devine nesu-"
ferit: tuberoza pote aduce grâţă; în timp ce mi-

rosul de lămie pare răcoritor şi plăcut.
_ Tot astfel in cazul cind avem călduri, ne înșelăm în apreciarea temperature! corpurilor: ni

se par peste măsură de reci «ca gh6ţa»: sau din
contra le atribuim mal multă căldură de cit au
în realitate.
Cind ne dâre capul, ştim cu toţii, cit de răi
ne face sgomotul cel mai mic. Şopotele par că
«ne trece prin cap» și în general sunetele 'le

simţim mai tari de cum sunt. In caz de amețelă,
tocmal contrariul se întimplă: urechile ne vijie în
“cit nu mal audim nimica în jurul nostru şi e nevoe să nise vorbâscă tare pentru a putea înțe-

lege ceva.
Nu

ne mal

|
ocupăm

de cazul

în care organul

|

|
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extern sufere, căci
împlini bine rolul
pul nu. vede de cit
nu vede de cit la
curi6să a ochiulul
sebi culdrea. roşie,

e uşor de înțeles că nu- -ȘI pote
său: surdul nu prea aude, :miode aprâpe, presbitul, din contră,
6re-și care distanță, ete, O bâtă
e.acea în care nu pote deobâlă numită daltonism.

„Greşeli de percepţiune provenite din causa

relei interpretări
— .In stare de sănătate completă:

simțurile ne dai

adevărate,

prin

așa cum. se

Gmeni, .adecă

fie-care

dată în sensaţiunile

urmare

înfăţişădă
simţ

nu

ne

cunoştinţe

și la

cel-lalți

înș6lă

nici

o-

ce ni le procură.

Prin experiență insă, omul a asociat deosebite sensaţiuni. ce i se înfățiședă:mai adesea împreună,
"astiel că din existența uneia conchide existența
celor-lalte. Se înțelege că acâsta
gres

pentru

mintea

omenâscă,

constitue un proinsă celor mal

pu-

țin! dibaci li se întimplă adesea a se înşela în
prevederile lor.
|
Si
„De exemplu, o sensaţiune.de miros- nu e ca-.
pabilă prin ea însăși să ne aducă altă cunoştinţă

de cit cea de miros precum și o plăcere sati neplăcere;

sului.

acesta e percepțiunea

Prin experiență

fel de miros

primă

a miro-

însă aflăm - că un acelaşi

se datoresce

unul

anumit

fel de o-

biect, -in cit putem ghici de ma! inainte causa
“sa; astfel deosebim mirosul de trandafir, de rozetă, de tuberoză, etc.

De asemenea

ne putem

face o idee despre direcţiunea din care vine miosul şi chiar de apreciarea distanţei obiectului
ce l-a produs, etc. Tâte aceste percepțiuni

pe care

-
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ni le procură

no! -prin

direct simţul,

experiență,

se
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ci le am

asociat

numesc. percepțiuiul

cîș-

tigate.
In percepţiunile ciştigate se p6le dar foarte bine

să ne înșelăm: astfel, dacă simțind un miros

de

violete, am căuta să vedem lorile, ne -am putea
înşela, câci același miros pote proveni și de la
pariaum.:
Audul ne procură și mai multe percepţiuni
ciștigate: ajungem să cundștem o pers6nă numa!
după vocea sa, ba chiar şi după mersul săi; de
asemenea deosebim sunetele după causa care le
a produs; : deosebim tunetul, de -uruitul trăsurei
saii de bubuitul tunetului, deosebim sunetele pro„ duse de diferite instrumente; mai mult încă, știm,
fără să întorcem capul, cam la ce depărtare se
află o trăsură şi dacă avem timpul să trecem pe
cel-ali trotuar, etc.

Se 'nțelege că de multe ori se pâte să ne înșelăm, şi acâsta'se observă mal cu seamă la copiii
- care, din. lipsă de prevedere, se întimplă să fie
călcati de trăsură.

“Dar cel6 ma! multe percepțiuni
procură

vederea,

vi6ță şi a

ciștigate ni le

care jâcă cel. mai

mare

rol în

ajuns să înlocuâscă aproape cele-lalte

simţuri. Percepţiunile.prime ale vederei sunt numai
„cele “de lumină, - de culdre şi de forma suprafe-

țelor; tâte cele-lalte cunoștințe ce ni le formăm:
prin "vedere sunt percepțiuni ciştigate.
Despre o. portocală, de exemplu, simţul v&dului
„nu ne arată de cit că e de. culbre portocalie şi
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de formă sferică; ideia de gust, de miros şi de
pipăit ce ne deșteptă sunt dobindite . prin expe-

riență—şi e destul de a vedea o portocală, pen-

tru a-l simţi gustul în gură «<a ne lăsa gura apă>2—
cum se zice și chiar ne pare că simțim și mirosul săi răcoritor. Se pâte intimpla însă ca. Por
tocala să nu existe de cit în mintea n6stră, în
realitate ne fiind de cit o zugrăvelă măestrită pe
“pinză..

Ilusiuni.— Acest
unei

percepțiuni,

fel de interpretare greșită

se numesce

a

ilusiune.

Vederea e în particular supusă la ilusiuni, de
acea e şi de atita importanță educaţiunea . sa,.
Astfel, din - departe o alee patrată ne pare ro-

tundă şi o colină înaltă ne pare mică. La multe
ilusiuni dă loc şi refracţiunea: un băț pus in apă
pare rupi; de asemenea
vas

cu

apă,

o monedă

pusă întrun.

pare că plutesce, arătându-se mal sus

de fund. Pescari! n'ar mai prinde nici o dată
peștele dacă sar încredința vădului; ei știi insă

din experiență, să lase plasa mal în jos de. cit.
pare că li se arâtă peștii. Arbori! unel alee par
că se îndesesc și se micșoreză cu cit sunt mai
indepărtaţi; de asemenea cerul pare că se împreună cu pămintul la orizont; dintre două cuburi de aceași mărime şi aședate' la aceași îndepărtare, dintre care unul
e alb și cel-alt negru, cel
alb ne pare mai mare, din causă că cul6rea albă

reflecteză în jurul săi lumină.şi dă în aparenţă

o mai mare

întindere -obiectului ; etc.

1, Dese-ori celor care au pictorul

de lemn li se

-.
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pare că îl d6re sai că e obosit; ilusiunea se explică prin faptul că creerul care primea înainte
impresiuni de la pictorul netăiat, s'a deprins a le
atribui unei cause petrecute în pictor, şi continuă
acestă localizaţiune chiar după ce piclorul a fost
tăiat. -De asemenea cînd examinăm un lucru cu
bastonul ni se pare că il eSimţira in virful bastonului».

Halucinaţiuni. — Se 1umnesce halucinaţiune
sensațiunea

pundă

produsă

în mol fără

să-i cores-

nick o causă din afară. Acesta are loc

cind nervul e puternic excitat din lăuntru, din
causă de b6lă sai în somn, astfel că dă loc la
sensațiuni ca şi cum ar avea o causă reală. în|
;
„
afară.
In caz de b6lă grea, se arâtă vedenil în ochi!
suferindului, tr6z fiind; de asemenea îl pare că
e
aude trăgendu-se mereă clopotele.
„Visele nu sunt de cit niște halucinaţiunt petre:

cute în timpul somnului;
stare

de veghe, e semn

cînd însă au loc și în
de.nebunie.

Lecţiunea
„ PROGRAM;

Educaţia

1V.

simțurilor

în

general,

în

- special a vedului şi auduluă.

Educaţia simțurilor constă în a deprinde
fie-care simț să traducă cu cît mai mare precisiune împresiunile ce le primesce.
« Prin ce. mijlâce pote ajunge un simţ la asemenea perfecțiune ?—Prin două mijlâce: întil prin

observațiune, care constă în a cerceta cu atențiune cea mal mică deosebire dintre sensaţiuni
de același fel, şi al doilea, prin exerciţii, care
perfecționeză aparatul sensitiv şi îl face din ce în
ce mal îndă&minaiec să simtă cele ma! mici deosebiri. E de prisos să mal adăugăm că organul
de care se folosesce într'atita, trebue îngrijit cu

deosebire, căci altfel pote slăbi din causa lucrulut prea mare

ce i se cere.

Educaţia gustului. —Simţul gustului se arâtă
foarte de timpurii la copil;

așa sa observat că .

el e în stare să cunâscă schimbarea laptelui, de
asemenea cind e hrănit cu biberon, simte dacă
laptele e îndulcit sai nu, căci s'a observat că de

EDUCAŢIA

cite

ori respingea

să se pună
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uitase

în realitate

zahăr.

Cele d'inti exerciţii ale simţire! le face copilul

cu limba:
în

de acea duce

el la gură

tot ce-l cade

mină.

Prin observaţie şi experienţă, simțul gustului
ajunge la o re-şi care desvoltare: bucătarii, negustoril de vinuri, chimiştii, se folosesc mult
de
acest simţ in ocupaţiunile lor.
Pentru vi6ța zilnică, gustul e de ajuns așa cum
ni l-a dat natura; ba trebue să veghlem să nu
devie prea capricios, învățând copilul sisă măniînce
tot ce se găsesce la masă.:

Educaţia mirosului. —Simţul mirosului se des-

voltă, din
nesimțitor
a vorbi.
Plăcerile
nobile ca

contra, cel mal tirziă la copil: el e
la mirosuri pănă la virsta cind începe
procurate de miros sunt cu mult mat
cele ale gustului, căci cuprind ceva mal

mult de cit un simțămint animalic; totuși trebue
cultivat cu măsură, căci moleşesce omul și îl ia

gustul de lucru. E bine a găsi o desfătare

în mi-

rosul florilor în momente

de recreaţie, pentru

mări

de terminarea lucrului ;

încă plăcerea

adusă

cu condiţie însă ca acâsta să
mal mult la lucru,
mal bun repaus -e
Copiii pot să-şi
şi jucându-se, dar

ne

însuflețâscă

a
și

căci după cum sa zis: «cel
cel ce urmâză muncel».
găsâscă plăcere adunând flori
li se face un mare răi deprin-

dendu-l cu flo în piept şi cu haine parfumate.
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pipăitului,

XII..

—

Pipăitul e unul dim

cele trei simţuri superiâre ale omului; el singur
ne pune în cunoștință. despre realitatea lumeY
din afară de no!, de acea şi sensaţiunile ce le

procură ne servesc de cunoştinți sigure şi neindoi6se:

«cea-ce

se pipăee

sfint».

|

„Forte rar lipsesce omului acest simţ și de acea e întrebuințat să înlocuâscă audul şi -vădul.
In institutele de surdo-muţiși de orb! se .face:
educaţia

pipăitului in așa fel, în cit ajung

înțelegă prin semne
prin pipăire,
ricane, care
a ajuns să
prin. semne,

şi

să

deosebâscă

să se

lucrurile:

Un caz celebru e acel al unel ame
fiind surdo-mută şi 6rbă din nascere,
convorbescă,. să scrie și să citâscă.
în cit deveni ea însăși profes6ră la.

institut.

Inceputurile

de pipăit, le face copilul cu buzele,

în căutarea sinului. Tocmai

mal

tirziu

începe a

se sluji de mini şi acâsta cu mare greutate, căci.
el nu e deprins să aprecieze depărtarea lucrurilor și cind le întălnesce la întimplare, le apucă.
şi el cu mina, Inainte de a umbla, copilul pare
a nu avea mare siguranță în pipăitul cu mina,
de acea, pâte, duce el lucrul la gură, căci buzele:
îl sunt mai exercitate,
|
Desvoltarea pipăitului e de mare importanţă:
în copilărie, căci procură primele elemente de- cunoştinţă.

De

cite ori

e cu

putinţă,

vom. da.co---

pilului să pipăe lucrul ce i-l explicăm,. întorcendu-l pe tote feţele sale și numindu-i însuşirelece

le presintă

precum

și

asem&nările

și

deose-

EDUCAŢIA
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le cunâșie

deja!

Incă din vechime s'a observat acest dar preţios
al omului de a pipăi zicându-se că comul e deștept fiind-că are două mini».

Educaţia audului. — Audul ia o importanță
ma! mare la om, atit prin faptul că ne permite
a înțelege exprimarea gindirilor și simţimintelor
semenilor noştri, cit și prin plăcerile estetice ce
ni le procură arta care se adres6ză audului —
musica.
|
Dă

" Simţul audului e capabil de o foarte mare perfecţiune: acâsta se pote observa la cel ce se ocupă în special de musică. Așa, se zice, că unil
maeștri de musică sunt în stare să deosebâscă

din aud sunetele

a 50

de

orhestră.

instrumente ' dintr'o

|

|

Vom face dar simţitâre urechea copilului, punendu-l să asculte melodii frumâse, căci audui,
ca oil 'şi ce simţ, se desvoltă prin exerciții, apol
îl vom pune pe el însuși să cinte, deprindându-l
să-și asculte propria sa voce, pentru a executa
bucata cit ma! bine. Scopul nostru nu e insă de

a face maeștil iscusiți în arta

musicei,

căuta să-i lacem simțţitori la plăcerile

ci vom
procurate

de musică, care le înnobileză : inima. Cintecele
din șcâlă trebue să deştepte plăcere şi să repauseze mintea, iar nici de cum să fie executate cu
scopul de a perfecționa copiil în "“musică.

Alegerea bucăţilor de musică ar€.o mare
portanță, căci de. aici depinde

succesul

im-

educativ

al cintecului. Vorbele trebuesc: pronunțate desluşit
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și trebuesc să fie cunoscute copilului, de asemenea e nevoe să fie înțeles cintecul în intregime,
căci altfel nu-l pâte simţi.

Educaţia vădului.—Văqdul e cel mar insemnat
simţ . dintre tote, căci de el se folosesce, omul în
tot timpul de veghe. Sunt nenorociți, de sigur,
șurdo-muţii, dar mai nenorociţi încă sunt orbii;
de acea și proverbul popular .zice: «să te păzesct
ca ochil din cap». Surdo-mutul ajunge prin semne
să inlocuâscă vorbirea—el e lipsit numa! de plă-

cerile musicel; prin ce mijloc

însă

escă

educaţia pipăitului

învaţă

bietul orb vederea?
întradevăr,

să

ce idee iȘI pâte face el
semenii săi?

Simţul v&dului

ajunge

parte cele-lalte simţuri;

aminti tâte calităţile
ocaziune

a-l cerceta

Prin

deosebâscă

despre

să

să-și

inlocu--

lucrurile;

lume

şi

dar

despre

înlocuescă în mare

vederea singură ne pste

lucrului

pe care

am

avut

altă dată, de acea şi percep-

țiunile .ciştigate ale. vederei sunt supuse mal mult
ca ork-care la erori. Educaţiunea vederei are de
„scop de a ne feri de aceste erorl și de a deprinde.
ochiul să percâpă cele ral mici: deosebiri dintre
însuşirile lucrurilor,

In virsta de leagăn, vederea copilului nu e des-

luşită; lumina mai mult îl orbesce .de cit îl im-

presionsză, în cit abia pâie deosebi pe mama lui
sau pe doică. De indată ce incepe să umble însă,
ochii îi j6că în cap, setoși de a lua cunoștință
de lucrurile înconjurătgre. La acâstă.virstă, copilul

e peste tot ochi; pare că nu sa ultat de loc şi

|
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nâstră e distrată și fugi-

noY cundscem lucrurile și suntem
altele, în cit de multe ori ni se inuităm, fără să vedem; privirea cocontra activă, fiind aţițată de curio-

silatea neștiințel lui.
Prin educaţie,

vederea

* foarle multe lucruri de

ajunge

odată;

să imbrăţişeze

aşa

ni se istori-

sesce cazul unui băet de scamator, care era în
stare să: observe dintr'o. singură aruncătură de
ochi tte obiectele dinirun galantar.

De asemenea
„Sebi cu

mare

prin

educaţie vederea pâte deo-

precisiune

pictorul deosebesce 3-4

nuanțele

nuanţe,

dintre culori:

acolo unde cel-

Jali nu văd de cit o aceiași culdre.
S'aă inventat multe mijlâce artificiale în scop

de a educa vădul și audul la copiil din școlă;
nol credem insă că educaţia simțurilor în şcâlă,
nu

are de scop

sicanţi.

de a forma

nici pictori, nici mu-

Lecţiunea
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" PROGRAM: “Atenţiunea. Ce este atenţia P Ezemple.—
Atenţiunea învoluntară
alențiunei

şi voluntară. —

Slimulentele

învolunture.

*- Fie-care din no! ştie că pentru a înțelege mat.
bine un lucru, e nevoe de a ne îndrepta tstă puterea minţei asupra acelui lucru, ne mai gindindune nimic la alt-ceva. Şcolarul care vrea să înțel6gă bine explicaţiunea profesorului, îl urmăresce .
cu mintea tote vorbele şi caută să pricâpă tste
argumentăriie sale; gindindu-se cu totul numal

la lecţiune.
Acestă încordare a minei
ne gindim

se uumeșce
care mintea

numai

la

lucrul

atențiune.
nu

e

nostre prin care
ce

me

întereseză,

Din contra, starea în

preocupată

de

nimic,

se

nu-

mesce distracțiune.
De asemenea cînd voim să ne amintim ceva,
facem o sforțare prin care inlăturăm orl-ce preocupare ce ne-ar putea distra, pentru ca suvenirul

să ne potă veni mai ușor în minte: și în acest
caz avem un exemplu de atenţiune.
Tot astfel cind voim să examinăm calităţile :

ATENŢIUNEA
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unul lucru, cercetăm cu luare aminte tâte impresiunile ce le procură simţurilor, ne lăsând să' se
strecâre vre-o
tră: iarăşi un
Atenţiunea“
lor lucrurilor

altă preocupaţiune in mintea n6sexemplu de atenţiune.
ce o punem la cercetarea calităţiși fenomenelor din lume se nu-

mesce observaţiane. De exemplu,

botanistul

ob-

servă calităţile deosebitelor plante şi le grupeză
după caracterele lor asemănătâre; fizicianul observă

fenomenele

nature!

pentru a!„ deduce

causele

şi

legile lor.
Cind observaţiunea e amestecată cu un senti- ment de admiraţiune, adecă cind e făcută cu scop

de a mulțumi mal mult inima de cit inteligența,
atunci portă numele de contemplațiune. De exemplu, să

presupunem

un

astronom

și un poet care

ar privi împreună un apus de soare: astronomul
preocupat de cercetări ştiinţifice, sar gindi la legile mişcărei pămintului;în timp ce poetul liber
de aceste preocupaţiuni, găsesce în acest fenomen
numai sentimente cu care să adape plăcerile inimel sale: Privirea astronomului e un exemplu

de observaţiune, iar acea a poetului! e un exemplu de contemplaţiune.
|
* Atenţiunea ce o punem în cercetarea stărilor
sufletesc şi în genere a lucrurilor: nemateriale,
se nunmesce reflecțiune. Filosolul, de exemplu,

„reflecieză asupra esenței sufletului şi asupra manitfestărilor sale; no! inşi-ne, de cite or! cercetâm
stările n6stre sufletesci, se zice câ reflectam.
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involuntară şi voluntară. —

In

tâte casurile pe care le am studiat pănă acum,
atenţiunea era fâcută de bună vole; une-ori insă,

suntem atenţi fără volea nâstră,
un lucru Gre-care.
mesce

care

involuntar,

fel de atenție

în deosebire

de

se

cea

nudintii

se numesce atenție voluntară.

„Atenţiunea
pentru-că

în timp
afară

Acest

atraşi fiind de

de

voluntară

iși are dar causa. în nol,

a luat nascere cu propria nâstră voinţă;

ce

atențiunea

noi.

De

involuntară

exemplu,

starea

e causată

în

sufletului

în

timpul cind compunem o temă, e o stare de atențiune voluntară, fiind-că în acel moment suntem cu totul. absorbiți de subiectul temei, gindindu-ne. cum să-l

desvoltam

mal

bine,

cum

să

întrebuințăm o limbă mal armoni6să, să observăm
regulele gramaticale, etc. Dacă în acel moment
însă, audim un strigăt sfășietor în stradă, pe dată
suntem abătuţi de la preocupaţiunea ce ne frăminta,

şi de

vole

de

nevole

cea-ce se va ma! intimpla.In

stăm

acest

să

ascultăm

caz în care

neașteptata. impresiune..ne a atras atenţiunea fără
de volea nostră, avem un exemplu de atenţiune
involuntară.
Din aceste exemple, 6să și o altă deosebire

între atenţiunea voluntară şi cea involuntară:

a-

tențiunea voluntară cere o sforțare prin care se
alungă din minte tot ce e străin preocupărei sale, .
Sforțare cu atit mai mare cu cit stările sufletesc! .
ce vrea să le alunge sunt mal puternice, slorțare
anevol6să și pentru cei mai mulţi de neînvins

ATENȚIUNEA
cind

e vorba

|
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de înlăturat o percepțiune

plăcută:

de exemplu să înveţi audind musica; din contra,
atențiunea
involuntară nu cere cea mal mică sforțare, ba adese-orl e recreativă: ce sforțare ar cere
ascultarea unei aril plăcute?

Fenomenele fisice în actul atenţiei.—Aten-

țiunea fiind o stare excepțională a spiritului,

se

manifestă în afară prin o completă nemişcare a
corpului și prin trăsuri particulare ale fi gurel :
ochi! stau neclintiți, sprincenele ridicate, obraji!

- contractaţi, totul in sfirşit arâtă sforțarea spiritului
de a nu fi distrat de nimic.

Dar influenţa atenţiei nu să mărginesce aci, ci
se exerciteză

cu

o mai

mare putere asupra func-

ţiunilor vitale: respirațiunea se scurtâză şi se încetinesce;

inima,

din

contra, bate mai! tare, pentru

a face faţă reinoirei gazurilor din singe Și în spe“ cial pentru a activa circulaţiunea din creer; digestiunea sufere de asemenea, dacă actul de atenţie are loc îndată după masă.

Puterea deosebită a minţei în timp de atenţie

se datoresce
mentâză

tocmai!

regiunea

prisosului

activă

de

singe

a creerului

care

ce

ali- .-

e pusă

„astiel în stare de a putea desvolta tâtă. energia ce posedă. Același fenomen ma! explică pentru
ce în timpul atenţiei omul nu mai e ocupat de
nimic străin de chestiunea ce-l preocupă—pentru .

ce de exemplu

nuite

ca

bătaia

nu mai

simte

ceasornicului,

sensaţiunile
uruitul

ba une-ori se uită chiar pe sine:
restul creerului e sărăcit de singe.

obiș-

trăsurilor,

causa

e

că
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Stimulentele atenţiunei. — Cu toți știm că
lucrul care ne place, îl isprăvim
Causa e că plăcerea ce ne aduce

mal
acea

repede.
ocupa-

țiune ne face să fim. atenți, astfel că lucrăm mai
iute. Interesul sai plăcerea insuflată de o preocupaţiune, e susținătorul cel mal tare al atenţie.

Aşa dar cind vom avea o

lecţiune

mai

grea,

vom trebui să o studiem cu răbdare, căci răbdarea uşurâză sarcinele ; vom mal trebui să ne
închipuim plăcerea ce vom avea cînd o vom şti
şi interesul „pentru

Profesorul,

pentru

viitor.

E

a „putea . cuceri

atenţiunea

elevilor săi, trebue să ţie seamă de aceste două
elemente în explicaţiunile sale. Explicaţiunea să
se facă cu.tonul alternat şi cit se pote de deslușit. Se va întrebuința din cînd în cînd forma
întrebătore, care deștâptă interes şi împedecă slă- birea atenţiunei, cerându-se chiar răspunsul de
la elevi, cea-ce face explicaţiunea mal însufleţită
prin plăcerea pe care o simt elevi! de a deslega
el însăși chestiunile. Dacă școlarul nu cunâsce
întrebarea, e semn că nu a fost atent și în acest

„caz ruşinea
deajuns;

față de

colegil să! îl pedepsesce în

iar în caz cînd nu știe să dea răspunsul

numai, se într6bă pe cel ce zice că ştie.
Plăcerea

insuflată pentru

un obiect

prin expli-

caţiune, e o artă care întrebuințată de un profesor
dibace, pote hotări pe un elev să urmeze
sa întrâgă acel obiect.

vi6ţa

Leoţiuuea

VI. :

PROGRAJUI: Condiţiunile atenţiunei. — Mica durălă
a utențiunei.— Noutatea.— Schimbarea — Puţine lucrură
de odată. — Alenţiunea împusă.
:

Mica, durată a£ atenţiunei. — Atenţiunea fiind
un

act de sforțare, nu pâte ţine mult timp

căci

ne obosesce curind. Pentru a susține atenţiunea.
timp

de o oră neîntrerupt,

cem mal multe

suntem

nevoiţi să fa-

sforțări, întărind-o

îndată ce a.

slăbit; în cit o atenţiune de o' durată mai lungă,
nu e în realitate de cit o serie de acte de atențiune mal mult sai mal puţin scurte, după puterea fie-căruia.
Insăși sforțarea pe care o facem in atenţiunea
voluntară, ne arâtă că ea nu eo stare naturală,
ci un produs al desvoltărei n6stre: mintale, e)

stare escepțională, contrară chiar condiţiunei' de
existență a stărilor .sufletesci, care e schimbarea.
Ghicim dar că copilul ale cărui facultăţi mintale
nu sunt încă desvoltate și care din natură e neastimpărat, nu va putea îi capabil de atențiune
de cit pentru un scurt timp.

„Condiţiunile atenţiei: 1. Noutatea. —Unul din
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cele ma! bune mijlâce de a aţița atențiunea copilului, e de a-i înfățișa lucruri noi, mulțumind
astfel întru citva. curiositatea lui. Noutatea e o

puternică inboldire a atențiunei; setea de a afla
ceva

nou, atit de nesăţi6să

cele sforțări ale spiritului

la copil, reculege mi-

său

și-l mai

dispune

„la cite-va momente de atenţiune.
Cu toții știm „gustul copilului pentru studiile
no], nerăbdarea cu care răsfoesce încă de acasă
cărțile nol; dar și descurajarea sa cind nu pste
pricepe acele lucruri. In explicarea unul lucru noi,

vom căuta prin urmare pe cite cu putință :să
ne folosim de cunoștințele de pănă atunci ale copilului, făcendu-l să înţelegă

lucrul nou

cu

aju-

"torul celor ştiute.
UI. Schimbarea.—Mai toţi copiil sunt atenți la
începutul lecţiune!, dar în curind obosesc; şi dacă:
ar fi să ne ocupăm

în tot timpul cu un

obiect, ar fi un adevărat chin

același

pentru dinşil.

De

acea în o aceași jumătate de zi îl ocupăm cu
mal multe obiecte; acâstă schimbare odihnesce
frageda minte a copiilor care obosise cu un acelaşi [el de preocupare.
Intre 'obiecte e bine să se lase o mică recrea„ție, căci cea-ce se perde in timp se ciştigă
în intensitate; întradevăr, după
recreaţie vedem copiil iarăşi viol şi gata de a face o nouă
lecţiune. Idealul educaţiei e de a căpăta atenția

copilului pentru ciît-va timp,și apoi a-l lăsa liber.
In alternarea
ca

un

obiectelor,. vom

obiect mal

avea

în

vedere

uşor să urmeze celul mal; grei

CONDIȚIUNILE ATENŢIUNEI

Și vice-versa.
- cele

mal

grele

De asemenea
dimineța,

vom

cînd

79

pune

mintea

obiectele

e mal vide.

III. Puţine lucruri de odată. — Nu urmeză
însă să punem prea multe obiecte de odată, credead că prin schimbarea ma! dâsă vom lace
cursul mai

atrăgător.

Departe

multă atențiune prin mijlocul

de

a

căpăla

acesta,

nu

ma)

facem

de cit să zăpăcim mintea copilului, care la sfirşitul clase! nu sar alege cu nimic. Omul de rasa
negră amețesce cind trebue să numere ma! mult
de 3, și nol să cerem de la un copilaş cite cinci obiecte de odată?
Mijlocul de a susține atenţiunea prin schimbare,
nu constă dar în variaţia obiectelor, care e o schimbare prea bruscă pentru mintea cea fragedă a copilului, ci în variația explicaţiune!. Explicațiunea

la copil trebue să se

facă

înfățișându-i

tâte -fe-

țele lucrului, întrebuințând cit mai multe mijloce
pentru a-l face să înţelegă aceași chestiune, Şi
mai cu seamă slujindu-se de exemple bine alese
și cunoscute copilului, care împresionâză atit de
mult mintea lui.
Mal bine să ştie copilul să dea exemple (ară
să

potă

spune

regula,

de

cit să ştie

regula

fără

să pâtă da exemple: în cazul înti! însâmnă că
pricepe chestiunea, însă nu a memorisat regula;

în cazul al doilea, însemnă că a bucherisit regula fără să o înțelegă — cea-ce e mal răi. de
cit a nu

şti nimica, căci lucrurile ținute în minte

fără a fi înţelese nu numa! că nu folosesc la nimic, dar sunt o adevărată povară a minei. ! -:
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Atenţiunea impusă. — După ce âm studiat
mijlâcele directe prin „care să. susţinem atenţiunea, să trecem acum la mijlâcele indirecte, adecă
la cele prin care. vom înlătura causele de dis-

tracțiune, forțând astfel indirect atenţiunea.
Să punem un copil să învețe în grădină; oră
cită sforțare ne am da, nu va fi de ajuns să-l

facem atent. În. zădar îl vom

porunci să

nu-şi

iee ochii. după carte, căci din cind în cind: tot
iși aruncă privirile: in mijlocul impresiunilor plăcute ce îi vin din tote părţile, îi e cu neputinţă
să mail fie cu gindul la lecţie. Să-l schimbăm
însă într'o odae închisă, unde nimic nu-l pote
„distra,

fiind-că

are

numai

cartea

înaintea ochilor,

şi lul singur îl va veni mal .ușor ca să-și adune

minţile şi să nu se mal gindescă de cit la lecțiune.
Una

din grijele nostre va. fi. dar

şcolarii în . aşa

condiţii -în cit

de

nimica

a. pune

să

nu-i

distreze.
.
Vom observa mai intăl ca şcolari să aibă o
ţinută bună; pot să stea sprijiniți de spate însă
să ţină minele pe bancă; căci o stare molatecă

a corpului arâtă că și mintea lincedesce. Tablourile se vor lua de pe pereţi; de cite ori nu sunt

de

trebuinţă.

Asemenea

fața înspre - stradă,
din geam,

pentru

dacă

şcolarii sunt

trebue uns cu

cu

cretă o parte

a-i impedica să se uite.

_

Dar mijlocul cel mal. sigur pentru a susţine
atențiunea în clasele primare, e de.a pune întrebăn din bancă. La aritmetică, undee -nevole să
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se facă

iecțiunile la tablă,

se va

cere

larii să fie atenţi, şi să urmărâscă

tru -ca ori cind vor

fi întrebaţi,

greșelile făcute de
metodă

se

va

şcolarul

întrebuința

analise! la tablă
Institutorul ce
ca elevii să plece
căcl e absurd a

de

Si

ca toți sco-

calculele, pen-

să -pâtă

arâta

lecţie.

Aceași

la

la gramatică,

în timpul

sai chiar pe carte.
merită acest nume se va asigura
din șcâlă cu lecţiunea Știută,
cere copilului din clasele pri-

mare să mal înveţe și acasă. E de

ajuns —

ce

zic?—e prea mult pentru dinsul că e ținut a- proape 'tâtă ziua la șcâlă, pentru a-i cere să mal
învețe şi acasă—cea-ce nu face nici domnul institutor.
|
Cu acstă ocaziune trebue să înfierăm metoda
pedepselor corporale pentru ne-învățătură, care e

o pată prea mare adusă nobilel științe, chiar de

la începutul

predărei

sale.

Criminalit

cind

sunt

ascultați de judecătorul de instrucție, li se ia lanțurile—și copiilor să li se câră atenţiune în mijlocul emoţiunei de frică? Li se spune o dată
chestiunea și apoi li se cere să o repete: ne îndoim

dacă domnul

institutor ar

putea-o

face

în -

mijlocul. aceleaşi turburări. Trebue să se știe

că

ca

cartea nu se învață de frică, ci cu plăcere,

Lecţi unea

VII,

PROGRAM: Alenţiunea la copii.— Curiositatea
copii.— Mijloce pentru desvoltarea atențiunei.

la

Curiositatea la copii.—Curioşitatea este începutul ştiinţei: acestă dorință arqătâre de a şti
a împins omul să cerceteze lucrurile asupra cărora nu se dumirea, făcându-l capabil de obser-

vaţie şi judecată.
E lesne de explicat, prin urmare, ca să întilnim curiositatea în t6tă ardârea sa la copil. Abla
venit pe lume, el e uimit de scenele ce se des-

fășcră în iaţa simţurilor sale şi arde de dorința
de a afla și de a. cunâsce totul; elnue ca bătrinul care, în lunga sa carieră, a aflat tâte în
cît «nu mal are ce admira», ci caută la rindul

„săli să-și explice forțele naturei, pentru a se feri
de unele şi a se folosi de altele, întrebuințându-le

cît mal bine în vi6ță.
In educaţiunea rațională a copilului trebue să
se ţină seamă de acâstă însușire a naturel sale,
folosindu-se a-l aţița atenţiunea și a-l înlesni înțelegerea. Cunoștinţele intelectuale cit şi cele morale chiar, trebuesc

predate în așa fel

în

cit

să

-

EDUCAȚIA ATENȚIUNEL
-deștepte curiositatea

copilului;

sa

căci

dresăm în vint: «îl intră pe o ureche
pe. cealaltă».
|

altfel

ne a-

şi îl 6să

Sa zis cu dreptate că dintre toți copiii, cel
ma! greă de educat, sunt cei nesimțitori; fiind-că

aceştia sunt

incapabili

de

atenţie

Sforțare intelectuală. Curiositatea

şi

de

orl-ce

e dar o calitate

prețiâsă la copil și educatorul trebue să ştie să
o menajeze, adecă să n'o înăbușe, dar nicl să o
ațițe peste măsură. Copilul peste măsură de cuTios, caută să afle totul, dar nu-l rămîne nimic
în cap. Vom satisface dar curiositatea, în măsura

în care își pote însuşi cunoștințele, ne spunându-l o chestiune nouă pănă 'ce nu știe deja pe

cele vechi, Curiositatea sprijinită pe o temelie
solidă duce la genii, în timp ce alimentată fără
de nici o regulă, formâză un om de nimic.

Atenţiunea la copii.-—Dar curiositatea copi-

lului nu se manifestă numai prin întrebări, ci el
însuși încârcă să-și o satisfacă de cîte orl îl e

cu. putință, și numai

cînd

nu

isbutesce

apelâză

la cel din casă. Cu cită atenţie examinâză copilul de ce păpușa închide ochil: o ridică Și iar

-0 aplâcă şi totuşi nu pâte

da

de

rostul

meca-

nismulul; «trebue să aibă ceva înăuntru» își zice
el şi din acel moment începe a fi chinuit de

gindul de a o strica ca să vadă ce are înăuntru;

curiositatea îl cresce în fie-care zi, în timp ce pe
de altă parte începe a i se uri păpuşa, pănă

cînd dorința de mult ascunsă

precumpănește

și

iată-l ca un al doilea hirurg că strică capul păpușei.
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In general, tot cea-ce se adresâză la simţurile
copilului, îi aţiță curiositatea, îi captiveză atențiunea și îl dispune să observe pentru citva timp.
Ba une-ori e capabil de atita răbdare în cit ne
uimeşte pe-noi înșine: mai toți copiil. răsfoese pe
-nerăsuflatele cartea nouă pentru a privi figurile.

Dintre operaţiunile intelectuale ale copilului,
imaginaţiunea fiind cea mail desvoltată, e singură
capabilă de atențiune pentru mai mult timp. Cine
nu ştie cu cîtă atenţiune ascultă copilul o poveste; ochi! îl stai ţintă, pare că ar voi să o:

absârbă dintr'odată, și corpul îl ţine nemișcat ca
să nu-şi tulbure liniștea; și cită. nerăbdare arată.
cînd întrerupem puţin istorisirea.!
Nu tot astfel se înlîmplă cu chestiunile care:
se adreseză judecăței lui; şi acesta e natural:

mail întîi cunoștințele de soiul acesta
ele însăși reci'şi indeferente, şi apoi

sunt prin
acâstă fa-

cultate nu e încă în deajuns desvoltată la copil,
Dacă se mai adaugă pe lingă acestea și o me-

todă prâstă de

predare, înțelegem

tura pare copilului un adevărat

„ Edueaţiunea atenţiei.

de ce învăţă-

chin.

— Fără atenţiune, în-

vățătura e cu neputinţă, după cum nu se pote
executa o lucrare fără de slorțare. Școlarul distrat repetă lecţiunea de zece or, fără să-l rămină nimic în cap; în timp ce prin încordarea minţel

ar fi reuşit s'o înveţe numai în 2—3
mai vătămător

pentru desvoltarea

cit deprinderea de a fi întruna
putea stăpini mintea. Forțele

orl. Nimic: .

intelectuală, de

distrat, fără a-și
superidre ale inte-
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ligenţei Jincedesc şi slăbesc în lipsă de exerciţii,
iar imaginaţia domnește în desordine; în cit s'au
numit

aceste naturi

«spirite de muşte.»

Atenţiunea măs6ră

cantitatea de energie inte-

lectuală, după cum gradul

siorțărei arată puterea

mușchiulară. În cazuri de bâlă, tot cea-ce pretinde atenţiune e o povară: o convorbire îndeJungată obosesce cu totul. De asemenea idioții,
al căror creer e puțin de tot desvoltat, nu sunt
capabili de atenţiune. Omenii de rasă inferidră
amețesc cind aii vre-o convorbire cu un europân
şi cer răgaz pentru a-l putea răspunde; chiar pri-

virea lucrurilor neobişnuite îl obosesce. Aşa ni!
se istorisesce că niște Indieni fiind preumblaţi pe
stradele Londrel sai zăpăcit într'atita în cît cînd
au ajuns acasă și după ce sai desmeticit, abia
a fost în stare să exclame unul din ei: «prea
mult jum, prea mult zgomot, prea multe case,

grozav de multă lume».
Atenţiunea e condiția ordinel şi precisiune! în
"gindiri;

de la ea depinde

puterea

în reflecţiune, cît și amănunţimea
Prin

observaţiune

atentă, omul

de pătrundere

observaţiunei.
pote

descoperi

mai multe asemenări și deosebiri de cit de la
prima vedere; cu modul acesta, simțurile se desvoltă şi mintea se oțelesce, preparând
rilor descoperiri omenescl.

calea ma-

Dar atenţiunea are o mare importanță și în
vicța de tâte zilele: omul atent e prevădător, e
aședat, căci își cumpănește vorbele și faptele; de
acea el se bucură de o mate încredere și stimă

-
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din partea concetăţenilor săi. Viţa lu! nu se scurge

în pustii, ci e roditdre; el nu se plinge de urit—
acea goliciune nesuferită din creer, ci simte că

trăesce; iar la bătrinețe, frumâsele amintiri de
modul cum și-a împlinit rolul în viâță, dau o:
mîngăere bine meritată ultimelor sale zile. Fericit,
acel ce a dat atenţie timpului, a știut să-l pre-

țu6scă şi să-l întrebuințeze bine; fericit, acel ce-.
a susținut cu lărie lupta nobilă de t6te zilele:
el merită bine-cuvintarea urmașilor şi cunoscuților săl!

Faţă

cu rolul imens,

în viţa

n6stră, nu

îngrijire să

pe care îl are atenţiunea.

rămine

deprindem

de

cita căuta

cu

pe copil

să fie atenţi

—

cînd trebue — combătând pe cit e cu putință.
moliciunea sai zburJălnicia lor. In lecţiunile. precedente .am vădut prin ce mijlâce putem aţiţa și
susţine atențiunea copilului; educaţia atenţiei constă în a întrebuința cu măsură în fiecare zi aceste
mijlâce. Și din momentul în care mama saii institutorul a isbutit

să

capete

pentru

atențiunea sinceră a copilului, din
e asigurat

progresul

lui.

citva

acel

timp:

moment

Lecţiunea
PROGRAAI:
păstrarea,

VIII.

Aemoria.— Eacemple.— Ce este memoria :

reproducerea

şi

recundscerea.

— Condiţiu-

nile fisiologice ale memoriei.—Condiţiunile psihologice
ale memoriei: Asociaţia.

Dintre nenumăratele stări sufletesci care se pe-

trec în om. în cursul vieţel sale, unele mai slabe,
nu lasă nici o urmă de existenți lor — «ca și
cum nu Sar fi întîmplat»; cele mal intense însă
se păstreză în mintea omului constituind un fond

de cunoștințe.
Astlel, diferitele specii de percepțiună

se

păs-

treză în mintea n6stră și ne pei mit să cun6scem
lumea: pe acâstă posibilitate se întemeiză știința
—căci dacă mintea ar perde cunoștințele pe dată
ce şi le-ar forina, sar asemăna

se deşârtă în măsura

cu un

vas

care

în care se umple.

Tot astfel se păstreză în mintea
mentele, care înlănţuite in ordinea

nostră sentiîn care sati

produs, constitue istoria vieței nostre.
Hotăviîrile se păstreză de asemenea în mintea
n6stră; probă, mulţumirea sufletâscă sai remuș-

carea ce o simțim cind ne amintim de ele.
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Cum vedem dar, tâte categoriile de stări sufletesci pot să se păstreze în mintea n6stră; pe
acestă putință se întemei6ză chiar vorbirea, căci,

fiind-că omul a învăţat că fie-care cuvint exprimă
un lucru, o cugetare, sai un sentiment și fiind-'
că ţine minte t6te acestea, el se pote adresa semenilor săi şi pote fi înţeles de el.

Acestă facultate: a mânței nostre de a păstra și reproduce stările suflelescă trecute se
naumesce memorie; îar stările sufletescă re- produse de memorie şi recunoscute ca stări
ce ai avut loc în trecut, se numesc amintină
sati suvenire
Intre un suvenir şi starea. Sufletâscă primitivă
pe care o reproduce, nu'este o deosebire de natură—cum ar fi, de exemplu, între un portret şi
originalul ce-l represintă, ci numai o deosebire

de intensitate

Suvenirul este starea primitivă mal

palidă şi cu trăsături ma! puţin precise. Aşa, de
exemplu, să căutăm să ne amintim o poiană fru-

m6să unde am petrecut în lunile căldurâse și ni
se va presenta ca o vedenie slabă înaintea ochilor; tot astfel amintindu-ne o arie de musică, o

simțim parcă în pavilionul urechei.—Ni se va obiecta, pâte, de ce un suvenir mai intens nu se
confundă. cu o percepţiune similară, însă mal

slabă ?-—Causa

e că suvenirele

sunt

însoţite

de

conștiința că represintă stări din trecut, iar
actuale—act ce se numesce recunbscere.

nu

“ Prin urmare, deosebim în memorie 3 acte bine
determinate: 10 Păstrarea stărilor suflelescă în

MEMORIA

minte,

20 Reproducerea

89

lor ca suvenire

şi 30

Recunoscerea suvenirelor ca stări ce ai avut
loc în trecut.

Păstrarea stărilor sufletesci. — Păstrarea.
mal

temeinică

şi mal

fidelă

a

stărilor

sufletesci

depinde de următârele două condiţiuni:.
10 De starea

spiritului

nostru

în

momen-

tul când memorisăm. E ştiut de toți că

o im-

presiune plăcută se păstreză, se ţine minte mult
timp. O pagină interesantă din istorie se învaţă
numai de cit. De asemenea j6că un mare rol a-

tențiunea ce o punem la memorisare: un şcolar
distrat p6te repeta lecţiunea de zece or, fără
ca să-l rămină nimic în minte. Proverbul latin:
«cine lucrâză cu tragere de inimă, lucreză may

ușor>* e foarte înțelept.
20 De repetirea acelorași stări sufletesci în
aceași ordine. Pentru a. învăţa o lecţiune, o repetăm

de ma!

multe ori; —

mijlocul

atit de sigur, în cit copiil învață

acesta e

lecţiunile

fără

să le înţelegă.
Reproducerea stărilor sufletesci ca suvenire. — Reproducerea stărilor sufletesci depinde de asemenea:
|
De starea spiritului nostru în momentul când
„ne amintim. Cind voim să ne amintim ceva,

trebue să fim

atenți şi să chemăm

în gind tâte

stările sufletesci în legătură cu cea căutată, sustrăgându-ne la orl-ce causă de distracţiune: de
aicea vine obiceiul de a inchide ochii cînd voim
să ne aducem aminte de ceva.
*) „Qui amat, non laborat“,
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Recundscerea

suvenirilor.

—

Pentru a re-

cunâsce o stare sufletâscă nu numai ca suvenir—
adecă ca, fiind o reproducere a unei stări trecute,
ci anume cînd sa petrecut, ne alegem ca
punct de plecare un alt suvenir ma! însemnat—
despre care ştim cînd sa petrecut și cercetăm
dacă a avut loc înointea sau în urma acelui
suvenir,
Aceste puncte de plecare sunt stările sufletesci
cele

mai

intense

care,

prin

urmare,

se

păstrâză

mai îndelungat — luptând mai bine ca cele-lalte
în contra ultărei. Ele nu sunt alese de noi,cini
se impun: astfel unele întîmplări din copilărie,
un examen strălucit, căsătoria, etc. sunt eveni-

mente pe care omul nu le uită nici odată şi care
îi servesc să-l lumineze trecutul săi, căci pe lingă
aceste stări principale se grupâză o mulţime de

alte stări secundare—care înșirându-se în ordinea
apariţiei

lor,

formâză

întregul

istoric

al

vieței

n6stre.

Explicaţia memoriei: A). Condiţiuni fisiologice.—Stările sufletesci,. cînd se produc pentru
întiia-și dată, lasă nişte urme în creer, prin mo-

dificarea

unora

din

elementele

sale

(celule : şi

fibre); aceste urme se păstreză ma! mult saii mal
puțin timp, după intensitatea stărilor sufletesei

care le-a dat loc—și

a-și aminti,

însemnă a re-

suscita, a reinvia aceste urme, restabilind legătura
dinamică primitivă.
Acâstă explicaţiune se întemeieză pe cazurile de
bâlă ale memoriei, în care sa. observat că per-

MEMORIA

derea

parţială a memoriei

9!

corespunde

cu

atro-

fiarea unei regiuni a creerulul.
Operaţiunea nervâsă e aceiași în percepţie ca
Și în suvenir şi se petrece în aceleași elemente;
—proba e că suvenirul obosesce creerul ca și
percepţiunea.
|
„Sar putea obiecta însă, cum de pot persista

aceste urme față de reînoirea substanţei
lut prin nutriţiune și apol unde
jtitea urme pentru nenumăratele

—La
cea

creeru-

ar avea loc astări sufletesci?

prima obiecțiune, trebue să recunscem că
mai

mare

parte din urme

dispar, unele însă

mai intense resistă în mijlocul schimbărilor continue

de

nutrițiune,

după

cum

de

exemplu

se

păstreză semnele de vaccină !6tă vița. Cit despre a doua obiecţiune, privitâre la posibilitatea
de a coexista atitea urme pe care le-ar presupune
memoria, răspundem cu succes că creerul posedă

o jumătate de
miliarde

miliard

de

celule

și ma!

multe

de fibre.

B). Condiţii psihologice: Asociaţia stărilor Sufletesci.-—Explicaţiunea fisiologică a. memoriei nu
ne lămuresce de cît asupra condiţiunilor de _reproducere în general a stărilor sufletesc!. Trebue să ne întrebăm acum, pentru ce, din nenume&ratele suvenire ce le păstrăm, ne vine în minte

cutare suvenir—și nu altul.
|
Rațiunea e în ideea precedentă a suvenirului,
care tinde să recheme t6te stările sufletesci cu
care a mal fost în legătură. De exemplu, mă
gîndesc la tunet; de ce? — Pentru-că văd fulge-
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rând. Experiența ne-a învățat că aceste fenomene
sunt nedespărțite, și de aceia cînd ne gindim

unul din ele, ne vine în

minte

şi celă-lalt.

la

Tot

astfel un cuvint de la începutul unul vers ne
aduce aminte versul întreg sai chiar o strofă.
Copiil uită de obicel cuvintele de la începutul
strolelor, fiind-că între acestea și ultimele cuvinte
ale strofei precedente legătura e ruptă prin o
pausă,

-

|

.

2

Acestă proprietate ce o ai stările sufletesci de.
a se rechema una pe alta, în cazulcind una din
ele a apărut în conștiința n6stră, se. numesce a-

sociaţia stărilor sufletesci.

Lecţiunea

LX.

PROGRAIL: Diferențe individuale în felul de a
păstra împresiile.— Diferite feluri de memorii.—Conscient, înconscient, uitare.— Memoria la copii.

Diferite feluri de memorii. — In actul memoriei ne putem aminti [ie representarea obiectului sai fenomenului, fie numa! cuvintul care
îl traduce. Astfel zicem că ne-am adus aminte
de o persână, cind ne-a venit în minte fisionomia. sa, saii cînd ne-am amintit numele său. De
asemenea fulgerul, de exemplu, ne amintesce fie:
cuvintul lunet, fie representarea sa—iîn care caz

ni se pare că simţim tunetul

întrun

care în urechile n6stre. Deosebim

de memorii: memoria lucrurilor
melor şi memoria cuvintelor.

grad

6re-

dar două feluri

sai

fenome-

Memoria lucrurilor şi fenomenelor pârtă deosebite numiri după felul obiectelor la care se aplică: astfel se zice, memoria locurilor, memoria.
întîmplărilor, memoria. fisionomiilor, memoria su-

netelor etc.

.

Memoria cuvintelor se pste raporta de asemenea, fie la cuvintul scris, fie la cuvintul vorbit.

”
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Reminiscenţă şi recundscere.— Un suvenir
nu e complet de cît cind apariţiunea sa e însoţită de conștiința că a mat avut loc în trecut;

altfel portă numele de reminiscență.
îmi

vine

seamă
torul

în minte

de poesia

un

vers,

fără

De exemplu,

ca

să-mi

din care face parte sau

dai

de au-

et; în zădar mă muncesc-să-mi aduc aminte

cel puţin

dacă

l-am citit sai

auzit cind-va,

pen-

tru a nu-mi însuși dreptul altuia — și dacă de
fapt -nu e o creaţiune a mea proprie, avem un
caz de reminiscență.
În cazul cînd suvenirul, în loc de a

fi căutat,

se presintă de la sine, resuscitat fiind de

însăși

percepțiunea care i-a dat nascere, - în' acest caz
suvenirul portă numele de mecunoscere. De exemplu, cînd întălnesc o: persână care mi-a fost
cunoscută odată, dar pe care o uitasem, de 'odată -

reinvi€ză în mine

imaginea

fisionomiei sale din

trecut, în cît îmi daii seamă de cine e vorba; în
cazul acesta se zice că am recunoscut acea
pers6nă.
|
|

Memoria

la copii.

— Incă din virsta în care

copilul începe a vorbi, memoria sa se arată destul
de energică; ea are însă o mare lipsă, acea de
a nu fi recunoscută. Pănă pe la 5—6 ani imaginaţia fiind cea mai desvoltată dintre tâte facul-

tățile

intelectuale ale copilului, influențeză foarte

mult suvenirile sale, ba chiar şi percepțiunile.
Așa se explică pentru: ce copiil sunt supuși

atit de des la ilusiuni

și la percepțiuni superfi-

ciale: imaginaţiunea 'lor fiind foarte activă, împru-

DIFERITELE

FELURI

DE MEMORII
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mută din tonul săi percepţiunei, în cît o alter&ză.
Dacă copiii se înșâlă la cea-ce aii sub ochi, e
ușor de înțeles că cu atit mal mult se vor înșela
în suvenirile lor. Dese oul ei amestecă realul cu
imaginarul, adecă cea-ce ai simţit cu cea-ce șiau închipuit numai
De asemenea se înşâlă în
apreciarea timpului: un eveniment întimplat de o
lună îl povestesce.ca şi cum ar fi avut loc eri.
Nu mal amintesc confusiunea ce o fac ei între

«azi» și «mine»;

căci

degrabă

precisiune

prin

lipse! de

aceste

cuvinte,

de

acâsta se

datoresce

mai

a ideilor exprimate

cît une! lipse de recun6s-

cere a suvenirului.

Tocmai
devine

la virsta

în îl6re,

între 6 şi 10 ani,

scăpată. fiind

memoria

de influența supt&-

"rătore a imaginaţie! și dobîndind o deosebită putere de tărie și precisiune. La acâstă vîrstă mintea
copilului e deschisă de tâte părţile, gata să primescă ork-ce impresiune; în cit sa zis cu drept

cuvint că «el e numa! ochi şi urechi».

De acea

educatorul trebue să veghieze cu deosebită îngrijire ca atmosfera morală înconjurătâre să fie sănăât6să, cu alte cuvinte ca-nu cumva copilul să

vie în atingere

cu servitori

de la care numai

nici audi.
La acestă
memoria,

și copil răi crescuţi,

lucruri frumâse

nu pâte vedea:

etate copilul are într'atit desvoltată

în cît memorisâză

multe cuvinte pe care

nu le înțelege. Ni se istorisesc cazuri ulmitâre în
acestă privință; așa o copilă de 9 ani ştia geografia pănă

la cele mat mici detalii: orașele, riu-
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rile și munţii cei ma! neînsemnaţi, mal mult încă,
știa şi populaţiunea fie-cărul oraş. Ea ajunsese la
acestă perfecțiune de memorie, întrebuințând bucățele de hirtii pe care avea însemnat fie-care
nume de oraş cu detaliile sale: capitala cărui județ e, riul de care e udat, populaţiunea sa, etc.

ce folos însă că după terminarea
perdut

tot acest bagaj

examenului

de cunoştinţe. De

nea 'ni se istorisesce cazul unei

a

aseme-

fetițe care

știa

de minune franțuzesce, nemțesce și englezesce, în
cit era în stare să convorbâscă ori cit în fie-care
din: aceste limbi, dar nu putea să răspundă de

cît în limba în care era întrebată. Explicaţiunea
acestul fapt e ușcră, dat fiind că ea legase învățarea acestor limbi numai de memorie, virsta
nepermiţându-i

să asocieze

cuvintele

similare

în

jurul ideiei pe care o traduc: nechibzuiţii părinți
însă, credeai

câ o face acâsta

din încăpăținare,

forțând-o cu ori-ce preț să răspundă în altă limbă
de cît acea în care era întrebată: din acâstă causă

copila se înbolnăvi și muri.
Dar cine nu cundsce destui copil care să știe
cite 2—3 limbl? Putem întrevedea după acum
că acestă încărcare a memoriei copiilor e vătă-

măt6re sănătăţel lor, şi dacă natura

nu

i-ar

fi

înzestrat întradevăr cu o deosebită ușurință de
memorisare, mortalitatea ar fi încă mai mare
printre el.

„_

Diferențe individuale . în felul de a memorisa.— Felul de a memorisa varieză nu numai

după virstă, ci chiar la individil de aceaşi etate.
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Fie-care

posedă

în grad

deosebit

97

ușurința de

a-și întipări ceva în minte, tăria de a păstra
cit mal mult timp un suvenir, fidelitatea, adecă

reproducerea cit mal exactă și detailată a suve„nirului și în fine,“uișurința de a-şi aminti.
De obicet aceste calități de memorie vari&ză în
raport invers: aşa unul care învață cu ușurință,
ultă de grabă; în timp ce altul care învață mai
grei, ţine minte ma! bine; tot astfel uită de grabă

şi cel care învață pănă la delalii neînsemnate.
Darul de a ţine bine în minte suvenirul Și

de al reproduce

cu fidelitate, constitue

o 11610-

vie de talent; iar ușurința de a-și aminti un suvenir la timp, dă loc la acea ce se numesce presenfă de spiril.
Din contra, fie-care din cele patru calități ale
memoriei, avute

într'o măsură

titue un defect. Astfel cel
şurință se zice că are o
care uită de grabă în cit
și îl ese pe cea-laltă» se
vie fugitivă, iar cel care

mică de tot, cons-

care nu învaţă cu umemorie -gregie, cel
<îl intră pe o ureche
zice că are o memoîși aduce aminte ane-

voe și după multe frămintări— căruia
vintul pe limbă» și totuși nu-l p6te

«îl stă cuspune, se

zice că are o memorie îndărătmică.
In sfirşit, înspre bătrineţe, creerul perde ork-ce

“putere de a memorisa lucruri noi, fiind obosit,
iar pe de altă parte ocupat cu suvenirile din:

trecut; așa în cit bătrinul trăesce în trecut mal
mult de cit în present. Numai în felul acesta se

pote explica cum

lui i se

pare

|

presentul în de-

7
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cadență față de trecut; şi cum ne istorisesce o
aceiaşi întimplare de zece 'orl: căci ţine minte
istorisirea, ca fiind întipărită încă din tinerețe, dar
uită că ne a: mal spus-o: de atitea ori.
_ Conseient, inconscient, “uitare. — Fie-care
posedă un număr de suvenire conștiente, adecă
presente spiritului, astfel că le pâte reproduce ori
cînd cu cea mal mare ușurință. De exemplu, o

stare: de

lecţiune bine înv&ţată e un suvenir în
conștiență; de asemenea

cit şi

întimplările zilei,

cele mal însemnate din visţă,

în stare

sunt

de

suvenire conștiente.
“O mare parte din suvenire stai însă în o umbră
din ce în ce mal întunecată, după gradul lor de in-

tensitate și numai cind
sufletescă în legătură

vine

cu una

o

stare

din ele, pâte

să o

în

minte

aducă în cercul luminos al conștiinței; astiel desuvenire se zic inconștiente.
Restul de suvenire despre care nu ne putem
aduce aminte cu nic un preţ, în repetate rinduni,

se zic că sunt uitate. Astlel

pentru

toți menii

suvenirile din cel dintii trel an! a! copilăriei sunt
uitate: nimeni nu are nick o umbră de amintire

despre acestă peri6dă din vi6ță «ca şi
sar fi întîmplat».
Une-ori ultarea provine

une! stări de conştiinţă,

cum

nu
:

însă numai

care

să

fie

din

lipsa

în 'strînsă

legătură cu suvenirul căutat; în acest caz ultarea e relativă numai, căci suvenirul ne. vine în:
minte cu o altă ocasiune sai chiar. îndată după
ce am încetat să-l căutăm.

Lecţiunea
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Mijloce de desvoltare

ale memoriel.

memoriei.—Memoria

i6rea “tuturor stărilor sufletesci ale

e susţină-

omului;

dinsa nu ar fi cu putință cea mai mică

fără

licărire

de inteligență, de. sentiment sai voință. Memoria
e tezaurul cunoștințelor căpătate prin simţuri, cît

și a cunoștințelor prelucrate;

fără

dispare personalitatea, căci omul

de

dinsa

ar

nu sar mal re-

cunbsce în decursul vieţei sale.
Resultă

dar că rolul memoriei. e imens

ducaţiune, căci fără de ajutorul său nu

în

se

e-

pâte

face nici un pas înainte; prin urmare e de nea-:
părată trebuință să studiem cu îngrijire mijlâcele:
de a o desvolta.
Cum vom ajunge să desvoltăm memoria, adecă
să întărim puterea sa de funcţionare ?—De sigur,

desvoltând fie-care din cele patru însușiri ale. sale, care am vă&dut că sunt: ușurința întipărirei,
tăria păstrărei, fidelitatea și ușurința reproducerei,

„ Mijloce de a uşura memorisarea. — E un
fapt de observaţiune comună că cea-ce ne

inte-
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res6ză şi cea-ce ne place, ne intră
cap;

acesta

e un

principii

după

mai
care

uşor
se

în
pâte

determina gradul de ușurință al obiectelor de învățat de către aceiaşi copil. Intradevăr, dintre
două

chestiuni care ne interes6ză

în

mod

sebit întrun același moment şi care ne
duce plăcere întrun grad deosebit, se
vedea de mai înainte acela care ar
mal ușor și mal bine.
Cu

cilă

ușurință

învaţă

copilul

o

deo-

ar propâte prefi studiat

poveste

și

în schimb cu cită greutate învaţă alfabetul! Mai
de grabă ar prefera el să învețe 25 de poveşti
de cit cele 25 de litere ale alfabetului; și totușk
e lesne de înțeles că munca cerută memoriei în
cazul întii e incomparabil de mare față de cea
cerută în cazul din urmă. Care să fie dar farmecul ce-l face să prefere o muncă mai grea u„ neia mal ușdre?—De sigur că plăcerea: povestea.
ceptivâză copilul.în timp ce alfabetul îl plictisesce..

Dar acestă influenţă a interesulu! și a plăcere
nu se manifesteză numai în copilărie, ci se în-.
tinde mal departe în timpul tinereței şi al matu-

rităței, cu acea

deosebire

că

interesul

primeză

mai mult de cit la copil, care nu e în stare să-l
înțelegă pe deplin.
Din aceste observaţiuni, deducera necesitatea:

ca predarea cunoștințelor să se facă 'sub o
formă, interesantă și atrăgelore astfel ca în- *
vățarea lor să producă plăcere. Prin urmare,
învățămîntul trebue să fie clar, să procedeze de
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la cunoscut la necunoscut și de la uşor la

mai

grei, astiel ca să pâtă fi înțeles în. întregime.
Nimănul nu-l place, nici nu-l interesâză o chestiune ce nu pâte să o pricâpă; prin urmare, pro-

fesorul care explică lămurit și caută să stabilescă
legătura dintre lecțiuni, astfel ca:să formeze un .
lanț neîntrerupt, nu contribue “numa! la desvoltarea judecăţei elevilor, ci le ajută și memoria în

același timp. Tot cea-ce se învaţă pe înțeles şi
în' ordine, uşureză sarcina memoriei, căcl se întipăresce ma! uşor în minte și se uită mat grei
prin faptul că o singură cunoștință dă la iveală
întregul

lanţ

Mijloce

din

care

face

parle.

de a întări păstrarea suvenirului,

—Să presupunem că prin întrebuințarea mijlscelor schițate, am ajuns la deprinderea de a învăța

cu f6rte mare

ușurință;

nu

e de

ajuns

numai

atit, trebue să ne îngrijm ca cele învățate să le
păstrăm cit mal mult timp în minte, pentru ca.
orl cind am avea nevoe, să ne pâtă' servi. Ne
vom ocupa dar acuma cu mijlâcele prin care am
putea să înlăturăm. aplicarea maximei
generale <cea-ce se ciştigă ușor, uşor se perde» —i-

dealul nostru fiind de a desvolta memoria în aşa
“fel,în cit să întipărâscă uşor și să păstreze mult timp.
Dintre tte stările sufletesc! ale omului, acelea
care se întipăresc mal temeinic în memoria lui,
sunt de sigur cele care I-a mișcat: inima, cit şi
cele prelucrate de propria sa judecată. Cea-ce
ne-a zguduit puternic cârdele simţirei sau ne-a

-
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costat o lungă sforțare de judecată se înțelege
că.se vor.ulta grei.
Totuşi şi acest fel de suvenire slăbesc din. ce
în: ce,.perd: din detalil cu timpul, devin

palide și

“în cele din urmă cad pradă ultărei, dacă

nu -le

împrospătăm din cînd în cînd amintindu-ne de ele.
-Cu atit mai: mult au 'nevoe să fie repetate cu-

„noștințele, pentru a le asigura trăinicia lor. Incă
din - vechime s'a zis că repetiţiunea e sufletul invățăturei, căci prin acest mijloc se

împrospătâză

şi se dă putere de vi6ţă suvenirelor,
Modul cel mai nemerit
vedea odată cu învăţarea

IE

de 'repetire, e de a reunei lecţiuni, pe tâte

cele cu care stă în strinsă legătură. In. felul acesta

obiectul e în

totdeauna

present

în

minte

și nu mai e 'nevoe de acea sforțarea vătămătore
sănătăţel

ce se obișnuesce. tocmai

pe timpul căl-

durei și cînd creerul e mal obosit.
Cea ma! mare parte din elevi nu învaţă în tot
timpul anului, cit învaţă în ultima lună. Şi numai
cînd ved că pericolul se apropie de tot, deșchid
şi el geanta
— și asemenea celor zăpăciți în caz
de foc, care în loc să ia giuvaerurile, pun mina

pe lucruri de nimic,—tot așa şi şcolarul nostri
își umple capul cu chestiuni neînsemnate, aruncate la întimplare, de care se cotorosesce chiar

de a doua zi după examen.

Mijloce

de a desvolta fidelitatea memo-.

Tiei.— Sunt. cazuri în care e nevoe ca suvenirul
să .fie cit se pote de. precis și de amănunțit, pen-.
tru a representa imaginea fidelă
a stărei sufletesci .

-DESVOLTAREA* MEMEORIEI
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ce i-a dat loc. E de trebuință dar să cultivăm şi
acâstă însușire a memoriei, cu tâte că cu mai
puţină stăruință ca pentru cele-lalte.
Nimeni

nu

mal

pretinde astăzi <buchea cărței»

și am fi fericiţi să constatăm că tuturora le inspiră dispreţ acâstă metodă urici6să de a învăţa.
O lecţiune spusă bine cu vorbele sale, e o probă
că a fost înțelâsă. Să deprindem elevul să se
oprâscă în primul loc asupra ideilor și. apoi .asupra precisiune! cuvintelor. Mat cu seamă cind e

vorba de copil mici, ar fi o -greșâlă a insista asupra

modulul

lor

de exprimare,

dacă

suntem

convinși că știi ce voesc să spună. Mintea lor
fragedă nu e încă în stare să dea atențiune deopolrivă ideiel şi cuvintului; trebue să prelerăm
dar precisiunea în idel, căci precisiunea vorbirei

se va desvolta de la sine.
Cu tâte acestea definițiunile şi regulele principale din știinţi, teoremele din geometrie și for„mulele, trebuesc enunțate

cu precisiune.

- Ca mijloc pentru desvoltarea fidelităţei memopie! se întrebuințâză, se abuzăză- chiar, de recitațiună literare, adecă de bucăți de prosă şi
poesie ce se dai de invățat texlual. Pentru ca
aceste mijlce să-și ajungă scopul, trebue să fie
pe deplin înţelese atit ca fond cit şi ca formă
şi mai trebue păzită o strictă proporţie față de
gradul de desvoltare a. cugetărel elevilor.

Mijloce de a ușura aducerea aminte. —In
stirşit o ultimă calitate a memoriei care servesce
Greși cum de încoronare celor-lalte, e ușurința de
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a-și aduce aminte. Căci dacă

«memoria

mă ser-

vesce după gustul săi, nu după al mei», dacă
nu-mi pot aduce amin
la te
timp, atunci prea puţin
îmi folosesce.
|
Elevii se servesc de mijlâce care de care mai

ridicole ca să-și asigure aducerea aminte a unei
numiri mai greă de ţinut minte, a unei formule

sau a unei date. De obicei ei descompun numirea sai o asociază cu alte cuvinte mal des întrebuințate, care presintă asemănare în privința

sunetului. Se. înțelege că asemenea asociaţiuni
mecanice, de și reușesc pentru moment în scopul
lor, totuși sunt vătămătâre

inteligenței fiind-că o

întunecă. Singurul fel de :asociațiunei. mecanică
permisă e aranjarea cuvintelor de memorisat în
așa lel în cit să rimeze; așa de exemplu. versificarea excepţiunilor gramaticale,
care se raportă
la aceaşi regulă, uşurâză memoria fără să vatăme

inteligenţa.

e

Dar adevăratul mijloc recomandat de Pedagogie,

e asociarea

rațională a cunoștințelor, după. a-

deveratul -lor raport.

Conelusiune.—Ca încheere al acestui studii,
observăm că educaţiunea memorie! nu trebue
făcută pentru

ea însăși,

ci în .vederea celor-lalte

- operaţiuni intelectuale: memoria să fie ca o slugă
credinci6să

a inteligenţei, iar nu să o subjuge.

|

Lecţiunea

XI.

PROGRAI: Formarea noţiunilor : cuvintul. —Limdagiul la copii—Importanţa vorbireă pentru desvoliarea întelectuală,.

Formarea noţiunilor.
— Cu ajutorul percepţiunei şi a memoriel, mintea omenâscă își adună
o sumă de cunoștințe despre deosebitele lucruri
și fenomene din natură. Dacă omul sar mulţumi
numai să considere separat fie-care din aceste
cunoştinţe, mintea sa ar fi cutropită de mulţimea

şi varietatea lor, şi nu sar ma! putea ridica nici
odată mail presus, ca să şi le explice. El grupăză
însă aceste cunoștiințe răzleţite după caracterele

asemănătâre ale obiectului lor, extrage representarea lor comună, și lăsând la o parte însușirile
individuale ale obiectelor de același fel, își for-

mâză o noțiune despre ele.
Noțiunea e dar representavea caracterelor
comune ale obiectelor de același fel. O noţiune
se formeză

prin compararea

obiectelor de acelaşi

fel, făcându-se abstracţiune de însușirile lor deosebite. Aşa, de exemplu, am

în

minte

represen-

tarea unei cărți foarte frumos legate pe care am
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pe de altă

parte mai am

de representări relative la alte cărți
“9

pe care le am vE&dut: mal mari și mail mici, mai
grâse şi mal subțiri, legate și nelegate, cu figuri,
cu ţifre sai text curat, tratând despre deosebite
materii, etc. Dacă comparăm aceste representări
despre obiectul carte, găsim că tâte ai două

însușiri esenţiale prin care se asemână între dinsele, anume: că sunt: formate din coll de hărtie
tipărite și că aă de scop fie de a instrui, fie de

a distra numal; făcând dar abstracţie de însușirile lor secundare

privitâre la formă,

mărime

şi

“conţinut, ne formăm o moțiune despre carte. -

Trebuința de cuvinte

pentru

a fixa no-

ţiunile.— Noţiunile sunt dar un produs al minţei .
_n6stre; ele “fiind desbrăcate de orl-ce însuşire individuală, nu represintă nimic determinat în na-

tură, ci în mod indiferent tâte obiectele care a
caracterele comune cuprinse în noţiune. Astfel
noțiunea : «carte» “nu

represintă

o anumită

carte,

"ci însuşirea de carte în general; ea se aplică dar
ori cărui obiect îndeplinesce acâstă însușire.
Noţiunile fiind niște abstracţiuni la' care s'a ajuns cu

mai

mult

ței, Sar. perde și

sai

sar

mai puţină slorțare a Min-

amesteca

unele în

-:

altele,

un

cuvint. pentru

fie-care obiect
n

în

i

cite

Lp

avem
parte.

e

De altfel tâte cuvintele represintă numai noţiuni şi nu sunt în stare prin ele însăși să exprime individualitatea; căci ar fi cu neputinţă să

i

dacă .nu le-am fixa cu ajutorul 'cuvintelor.
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vorbirei. pentru

desvoltarea

intelectuală.
—De sigur că vorbirea .e darul cel
mal. preţios al naturel” omenesci. Singur. omul e

in stare să comunice lumina inteligențel şi focul
inimei sale. Vorbirea

putință
. societatea

solidaris6ză .6menil, face cu

şi e prin:. urmate ':condiţiunea

civilisațiune!și a orl-cărui: progres. Fără :de .vorbire omul: :nu 'ar fi ajuns “stăpinul. Pămîntului,

căci ştiinţa nuar. fi fost-cu .putinţă. Să recun6scem insă că în tote aceste cazuri vorbirea e: ajutată de scriere, arta minunată care vorbesce ochilor. cu un glas :puternic. și neperitor ce se pote

adresa la orl ciți Gmeni
viitor,

din. present
a

”

ca şi „din
,

In afară de cunoștințele comunicate “prin vor=
bire care contribuesc. indirect a. desvoltarea n6stră intelectuală, vorbirea e un instrument de per-

fecţiunarea gindire! pentru însăși cel ce o exprimă.
Intr'adever, scopul vorbirei
altul o cugetare a n6stră,
zăm gindirea n6stră, să o
şi mal clară pentru ca să

fiind: de a deşștepta în
e nevoe ca să analifacem cit mal precisă
o putem traduce cit

mal bine prin cuvinte, astfel. ca să

fim: înțeleși.

Are drepiate proverbul cînd zice: <gindește şi apol vorbeşte» pentru-că altfel suntem expuși a

nu fi înțeleși sati a spune inexactități: Omul

își

înțelege. gindul săii fără să-l mai analizeze, pen:
tru a-l exprima însă altuia, trebue să-l preciseze

şi să-l clarifice.:
“Dar nu numa!
doneze și închege

a
atit. Vorbirea trebue să orelementele gîndire! despărțite
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prin analiză, făcând sinteza lor. Pentru a deștepta cit mai fidel cugetarea nâstră în altul, nu
e de ajuns numa! a traduce perfect-ideile .nâstre,

ci e nevoe a traduce şi raportul lor. Sa zis cu
drept cuvint dar că <ordinea și precisiunea vorbirel e simbolul ordinei şi precisiunei in gindirl> ;
prin urmare căutând să explicăm altora o ches-

tiune, ne luminăm no! înșine ma! bine asupra e).
Limbagiul la copii.— Limbagiul
de semne

cu ajutorul

cărora

mul stările sale sufletesci.
luri de limbagiuri:
birea.

limbagiul

își

e o grupă
exprimă

Deosebim

două

o-

fe-

exclamativ și 2or-

Limbagiul exclamativ traduce primele emoțiuni
ale omului în momentul producerel lor chiar. El
se compune din sunete nearticulate și strigăte,
adecă din acea-ce se numesce în gramatică interjecţiuni.
Probabil că la început omul nu avea de cit
acest fel de limbaj, de 6re-ce mintea sa nu ajunsese la gradul de desvoltare pentru a-și putea

forma noțiuni și fiind-că, după cum se
el nu era în stare să articuleze sunete.

susține,

La copil, de asemenea, acest fel de limbagiă
se desvoltă ma! întil.' Nici odată copilul nu se

- înş6lă în traducerea emoțiunilor sale prin inter" jecțiuni. Nici odată nu confundă el strigătul de
„mirare și de bucurie îii cu strigătul de mustrare
“aaa! Copilul ne înțelege la început.. ma! mult
„după

tonul

vorbirel, de

cît

după

cuvinte.

Cine

n'a observat cum ţine el ochil ţintă cînd e ocă-

-
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ca să vadă

dacă

ne-am

103
supărat

în-

tradevăr, și cum isbucnesce el îndată în plins,
saă. în ris. Glumele sunt de asemenea foarte bine

înțelese de copil: aceleaşi cuvinte zise cuun ton
deosebit, provâcă în el sentimente deosebite.
Vorbirea, singură, e în stare

să traducă

tâte

stările suiletesci ale omului atit din present cit
şi cele pe care și le amintesce din trecut; ea se.
servesce

în acest

scop

de

țelese de toţi cei ce ştii

sunete

articulate,

aceiași

limbă,

în-

sunete

numite vorbe.
Incă de la virsta de opt luni, copilul incepea.
pronunţa întruna silabele ma, ta și da, care
prin reduplicare îi vor servi apol să desemneze

cele trel ființe scumpe din jurul săi: mama, tata
și doica. Virsta de cînd copilul începe să vorbescă

cu. adevărat, varieză

voltare naturală a minței

după gradul

şi

a

cârdelor

de des-

vocale

(din gitlej); în termen mijlocii putem fixa însă
etatea de 2 ani.
|
Primele cuvinte pe care le învață copilul sunt

cele care desemnâză lucrurile şi fiinţele din jurul
săi, adecă substantivele. Numindu-i lucrul pe
care i-l arâtăm, el ajunge cu timpul să-l nu-

mescă la rindul săi cind îl vede sai să şi-l închipusscă cind aude pronunţându-se numele săă,
Două adjective pe care le înțelege de timpuriit
copilul sunt <gigea» pentru a exprima însuşi-

rea de bun și frumos și «cih» pentru a exprima
- contrariul.

„Ceva mal tirziă începe a întrebuința

verbele:

|
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cele mai. uzitate:

a minca,

a: bea, a se juca;—

să nu credem :însă că: verbele ati -pentru copil
exact același înțeles: ca pentru noi, căci el nu

în stare încă să .înţel6gă sensul 'lor dea

e:

arâta o

lucrare, stare sai fire, cea-ce. exprimă abstrac=
țiuni de ale minţei c6ple; probă e. greutatea
cu
care înțeleg copiii chiar în clasa. II. primară, definiţiunea verbului. Pentru copil «a bea» însâmnă
lapte

saii apă,

<a minca»

însemnă mîncare

și a

se juca îns&mnă <jucărie»..
Se amintim cu acâstă ocasiune obiceiul general

de a se adresa copilului întro limbă stricată 'și
mincând din cuvinte. E o tendinţă neinlăturabilă
în noi de a ne adapta limba după felul vorbirei
celui căruia ne adresăm::
cu. ungurul vorbim în

felul limbei unguresci, întonând primele silabe ale .
cuvintului; cu evreul vorbim. lungind vorbele și.
cu copilul, mîncând

metodă

din vorbe. De.sigur că acâstă

exercită o influență rea pentru desvolta-,

rea vorbirel copilului, de acea trebue

ţăm a o evila.

să ne.sfor-

Lecţiunea
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Judecala.— Exemple de formarea ju-

decăților. — Intuiţia ca punct de plecare. — Tendința
copiilor de a generalisa, — Importanța lecţiunilor de
lucruri.

Ce este judecata.-—La
tuale pe care le am

tâte facultăţile intelec-

studiat pănă acum, vorbirea

de tâte zilele le atribuia exact același inţeles ca
şi definiţiunea științifică. Inţelesul însăîn care se
ia cuvintul

«judecată»

e cu mult ma!

în vorbirea

de tâte zilele,

restrins ca cel științific. Așa, de

exemplu, cînd se zice de cine-va că «are judecată»
sau că ce om cu judecată»? — Atunci cînd se
deosebesce de Gmenii de rind prin puterea de
pătrundere a inteligenței sale sai cînd judecă de

“obicei cu singe rece fără să se lase condus de
nimic străin preocupăre! sale. In vorbirea comună
se înțelege dar prin cuvintul «<judecată> numa!
drâpta. judecată sai judecata solidă. Cind cine-va
cere sfatul, adecă judecata altuia într'o chestiune,

pretinde multă .cumpănire
caz cînd

e om

a binelui de r&i şi în

e satisfăcut, își zice:

cu judecată.»

«întradevăr, cutare

|

112

LECŢIUNEA XX.

In ştiinţă însă, înţelesul cuvintului judecată
e cu mult mal larg: cînd cine-va a exprimat o:
observare cit de simplă, cum de exemplu: <acâstă |
hărtie e albastră» sai «tata nu e acasă>—zicem
că a făcut un act de judecată. Judecata este dar

în natura orl-cărel inteligențe omenesci, numa! atit că vari6ză în intensitate de la un individ la
altul.
3
Să cercetăm acum în ce constă operaţiunea.
judecăţei astfel înțelese; pentru. aceea să luăm
proposițiunea <acâstă hărtie e albastră», proposițiune ce exprimă o judecată!) şi să analizăm ce
Sa petrecut în mintea n6stră înainte de a o e-

nunța. Simţul v&dului ne-a procurat o sumă de
sensaţiuni identice cu a obiectelor ce le numim
<hărtie> și în plus încă cite-va sensaţiuni: de
formă, de culdre, etc. Mintea nstră fiind preocupată de o anumită însușire a obiectului hărtie
—voind să căutăm, de exemplu, o câlă de hărtie albastră—iîndată ce i se presintă acâstă în-

sușire, o despărțesce de cele-lalte și atribuind-olucrului cărui aparţine, își zice în minte sai se
exprimă

cu vorbe: «acestă hărtie e albastră». Să

luăm acum cea-laltă judecată
şi să cercetăm

«tata nu e acasă»

ce sa petrecut în

mintea

n6stră

înainte de a.-forma-o. Fiind întrebaţi dacă e tata
acasă, ne am dus de am căutat dacă ființa ce
corespunde: representărei tatălui nostru se găsesce
în casă, și resultatul fiind negativ, ne am format
1). Prin «judecată» se înţelege atit puterea spiritului de a judeca
—atit facultatea judecăţel, cît şi produsul judecăţel. . .
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proposiţiunea:

«tata

nu e

acasă».

„ Esenţa operaţiunei judecăţei e dar aceaşi în
aceste cazuri deosebile—cu tâte că în cel dinti!

se afirmă și în cel din urmă se nâgă şi cu tâte

că in cazul întil se atribue o însușire pe cind în.
cel de al doilea se atribue un raport;— prin' ur:

mare operațiunea judecăței e aceaşi în icte
cazurile şi constă în a atribui unui obiect (fi-

ință, lucru, fenomen sait noțiunile lor) însușirea
sati raportul ce presiută.

Judecata la copil.—Judecata intră în exerciţiii de îndată ce copilul începe

a-și

de impresiile ce primesce de la lumea

da

seamă

înconju-

rătâre. Astfel copilul deosebesce de timpurii apa
de laple, numa! după înfăţişare; de asemenea Judecă despre depărtarea lucrurilor de: la dinsul.

Ceva ma! tărziii începe a întrebuința

și noțiuni

în formarea judecăților sale; să nu credem însă
că noţiunea are la copil înţelesul precis din vorbirea n6stră, ci cit se pote de general şi confuz.
Astlel «gigea> însemnă pentru întiia-şi dată la

copil, tot cea-ce e bun, frumos, dulce, plăcut, bătător la ochi, et.

O greșclă însă a tuturor copiilor, cînd

se în-

„cercă peniru întiia-şi dată să expr
o ime
judecată,
e omiterea verbului: astiel e! zic: «Costică cuminte» sau «Costică r&utăcios> în loc de «<Cos-

lică este cuminte» saii «Costică este răutăcios;
acesta din causă că ei nu-și dau seamă de înțelesul verbului

<a fi.

.
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Intuiţia ca punct de plecare în exercitarea judecăţei la copil. — Judecata se pâte
aplica fie la o noțiune, lie la. un obiect anumit;
de exemplu: «apa este un licid> și «acestă apă
e sărată». Din observaţiunea că copilul pricepe

tocmai tărzii înţelesul precis al noţiunilor, resultă
că trebue să avem în grije -ca primul material
pentru exercitarea judecăţei sale să i-l procurăm

din lumea sensibilă și ânume acele obiecte pe
care le-a vădut în deajuns sai le-a pipăit.
Vom deprinde mai întil copilul să vadă şi să
pipăe cu atenţiune i6te lucrurile

său şi apol
despre

îl vom

îndemna

dinsele, ajutându-l

zii îl vom

din

să-și

împrejurul

dee

seamă

noi cîte puţin. Mai tăr-

cere să ne explice și nouă aceste lu-

crurl şi să le definâscă;

în acest

scop, ne

vom

preface că nu știm ce este scaunul, masa, uşa,
ferestra, cînele, pisica şi alte lucruri și ființe cunoscule
ca,să

lui, spunându-i
le putem

să ne explice în

recunâsce.

plică confuz, îl vom

numi

In

caz

așa fel

cind

ne

ex-

obiectele 'ce

se

mal

pot cuprinde în definiţiunea.
lui, pănă cind ajunge
să enumere t6le caracterele deosebildre ale obiectului. In felul acesta nu numa! că-i exercităm
vorbirea, deprindendu-l să se exprime corect, dar
în același timp îl întărim puterea de observaţiune

și-l exercităm. judecata.
Cercetarea obiectelor de la îndămina copilului
trebue să exercite ma! întil judecata sa,. pentru
cuvintul că pe acestea copilul le înţelege, mai

bine și fiind-că pe de altă parte, în domeniul

"JUDECATA

lume!

sensibile (lume!

"145

materiale)

totul 'e lămurit,

căci cade sub simțurile n6stre. Mintea omenâscă
procede de la concret

la abstract; în același. fel

trebue. să ne ridicăm în educaţia judecăţel.:copi-

iului; adecă de la obiectele -vidibile - și pipăibile
treptat la noţiuni din ce în ce maj. generale,

Se ințelege

procedare,

însă

că

chiar-in

felul

acesta . de

copilul va face multe judecăţi “greşite;
pi

în loc de a ride insă de slăbiciunea : minţei

lui,

vom câula să-l îndreptăm şi să-1 dăm. curaj înainte, după cum pastrea îȘI încurajeză pui! -să

zbre

putem

tăm

din cuib. Dacă suntem
prevedea

neisbinda

la timp şi să-l

întradevăr

sa; astfel ca

înlesnim

dibaci,
să-l aju-

calea, “fără: ca

să

simtă copilul de loc. Numai atunci capătă el
curaj și încredere în cugetările lu! cind vede că
reușesce prin el insuși—de şi în realitate e ajutat pe sub minecă poate.

Tendinţa copiilor de a generalisa. — Generulisațiuneu este operațiunea mintală
prin
nu:e

care ne formăm
dar de cit un caz

noțiunile,
particular

căci ştim :că noțiunile se formâză

generalisaţia
de judecată,

prin

reunirea.

punctelor.de asemănare a obiectelor particulare.
:-- Cum să ne explicăm prin urmare faptul că
copii! generalisâză' fârte de timpurii,
de cind ati
învățat primele “cuvinte;— căci de sigur nici nu
ne pote trece prin minte să le atribuim atita putere de judecată la acâstă virstă.
Pentru a putea da un răspuns la acâstă întrebare, să luăm vre-o cite-va exemple de genera-

.
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lisare la copil: aşa, copilul zice. «coca» (băet)
la ori-care copil” pe care îl vede, la un tablou ce
- represintă un copil sai chiar un. bătrin, la o fo-

tografie,la un mărţişor pe caree gravat Domnu!
Isus-Christos .etc.;
pară, .persică,, caisă,

numesce ' «măr». orl-ce: fruct:
mă&r,. etc.

-

"Din aceste cazuri. resultă: că “generalisaţiunea

copilului e confuză şi

desordonată;

ea

n'a luat

dar nascere .prin o operaţiune : de judecată; ci
numal din causa percepțiunei confuze şi a. lipsei de cuvinte.
De ce. nu -generalisâză copilul cuvintul <«ma=

mă» ? — Fiind-că

pe

ființa ce

represintă . acest

nume, o are întruna sub ochi,în cit i.sa. întipărit' adînc. în. minte. nu numai -figura ci şi sta“tura și. vocea: chiar. Din contra unii copil zic

“atată» ori-cărul domn

ce are 6re-şi care asemă-!

nare cu tatăl-săii: e destul

să-l

vadă cu

barbă

“şi mustăţi, pentru a-l zice îndată, «tata».
Copilul dar. nu e capabil de a generalisa cu
judecată; generalisările luk “constitue mai „mult: o:
greșelă de recunâscere, din causă că vioiciunea:
prea mare a representărilor despre obiecte -aruncă '0. penumbră asupra. conturului: făcându-le:
mal puţin precise. Iar alte-orl copilul, de şi.e: în

stare. să deosebâscă obiectele, totuși.
le :numesce:
cu o aceași vorbă din lipsă de cuvinte.: -. -:::

„ Lecţiunea XIII,
+

PROGRAM: Raţionamente.— Exemple:. Raţionasent înductiv şi deducliv.— Desvollarea „raționamentelor la copi.

Ce este raţionamentul. — Raționamentul
este o operațiune mintală prin care ne formăm
O judecată cu ajutorul altor judeccițăi ce ati
un raport între ele. De exemplu, dacă pentru a

afla că
ne am

diamantul
convinge

arde,

am

face

experienţă și

despre acâsta, ne am format ju:

decata că «diamantul e combustibil. (adecă că
arde)» ; am fi putut însă indirect să ne formăm
aceași judecată, știind pe de o parte că «<orl-ce
cărbune e combustibil» şi pe de altă parte că
«diamantul e un fel de cărbune».

Am
însă,

fi raţionat astfel:
....

.

prin urmare,

|

Ori-ce cărbune. e: combustibil
a
Diamantul e.un fel de cărbune
Diamantul

e combustibil.

. Judecata pe.care ne am
nament. se numesce
cu. ajutorul cărora

- premise. .

:

format-o prin raţio:

contlusiune,. iar judecăţile
ne

am

format-o “se: numesc

o]
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căuta

să închidem

aer

întrun balon şi să-l cintărim pentru a afla dacă
“e grei, pâte că n'am reuși; prin -mijlocul raţionamentului însă ajungem îndată la resultat.

In acest caz am raţiona astfel:
Știm că
însă
“prin urmare,

T6te corpurile sunt grele
Aerul e un corp
Aerul

este grei.

Cum vedem, raţionamentul nu e de cit o formă
superiGră de judecată, căci în loc de a afla ra:
portul între noțiuni, află raportul între judecăţi. .
Pentru ca raționamentul să fie însă valabil
trebue
ca judecăţile luate ca punct

de plecare să

fie adevărate: în: întregime şi să aibă un astiel de
raport între ele, în cit

conclusiunea

să

urmeze

de la sine. Exemple de raționamente falșe intălnim zilnic,
nu atit din causă că premisele
sunt adevărate; ci fiind-că conclusiunea nu
mâză logic, .<e trasă de-păr> —cum se zice.

nu ur- .

Raţionament inductiv. şi deductiv. — Deo: .

sebim- două. feluri. de raționamente: raționamentul: inductiv şi raţionamentul deductiv. .
ă
Raționamentul:

cînd conchidem

se

zice

deductis,: atuncă.

de la adevăr ură generale

la

cazuri. particulare,
Așa. de exemplu, este un adevăr general pentru tâlă lumea că «tot cea-ce are un inceput

are și sfirşita fiind-că nimeni. nu-și pote închipui
un lucru cu un capăt numai; de la acest adevăr
general se pâte conchide o:mulțime de adevăruri
din ce în ce mal puţin generale precum și nu-
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caz particular.
Așa putem deduce

treptat că «tot ce șe nasce are un

sfirşit> apol

că <orl-ce om are un slirşil» și în cele din urmă
că «cutare om are un sfirșit>.

Raționamentul ar fi sub forma acesta:
|
însă

Tot cea-ce are început, are și sfirșit
Tot

prin urmare,
Tot

cea-ce

se

nasce,

cea-ce, se

nasce

Raționamentul se. zice

are

are

un

început

un

inductiv,

slirşit,

cînd

de

la adevăruri particulare conchide un adevăr
general. Asttel fisicianul a observat cum cad diferitele corpuri pe pămint şi întrunind tâte caracterele lor comune, formul&ză un adevăr general, o lege, ce se aplică căderei orl-cărul Corp
pe pămint. De asemenea naturalistul a observat
că fie-care specie din animalele mamifere presintă
caracterul de a avea o col6nă vertebrală, el este

prin urmare îndreptăţit să conchidăcă «t6te mamiferele sunt vertebrate».
|
Cînd e vorba de fenomene, “inducțiunea are
a
o
valre sigură, căci se întemeieză pe principiul ordinei din natură: așa de exemplu, cit timp vor
cădea corpuri la suprafața Pămîntului, li se va
putea aplica legea din Fisică.
Nu tot astiel se petrece, cind e vorba de adevăruri relative la obiecte, căci aci .un .caz. neob-

servat pote desminţi inducţiunea. Aşa de

exem-

plu, din observarea mamiferelor din Europa se
indusese că «lste mamiferele sunt vivipare (nasc

pul)>; acâstă inducțiune nu mai prețuesce astă zi,
căci s'a descoperit în Australia un gen de ma:

Ă

a
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In ştiinţele

descriptive dar,

d

miere care fac ouă.

aa
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inducțiunea nu valoreză de cit în starea actuală
a ştiinţei, pentru că este
măr

determinat

conchisă dintrun

de cazuri "particulare.

_ Raționamentul

nu|

la copii.—E uşor de

înţeles

că copilul care are în capul lui numai fapte par-

liculare, va fi aplecat ma! rmult să inducă de cit
să deducă. Deducerea este operaţiune 'de spirit
matur, care și-a format o sumă de adevăruri gelerale,
ticular;
minune
fară de

astfel că le pâte aplica orl-cărul caz par:
inducţiunea, din contra, se potrivesce de
cu mintea copilărescă care generaliseză
măsură.

“ Indueţia copilului este insă tot așa de șubredă

o

mpa

a

ca” și generalisările lui, căci se sprijină numa! pe
aparențe: așa dacă sa intimplat odată să albă
vre-un neajuns de la un om cu barba roşie, in-

duce că «toți Gmenil cu barba roşie sunt r&utăcioșI»; de asemenea dacă s'a întimplat să se în:
târcă din drum, pe cind

voia să mârgă

la şcâlă,

şi apolsă nu ştie lecţia, induce numai de cit că
«nu e bine să te întorci din drum»

și cind i se

va mal înlimpla să se întârcă din drum, se va
duce atit de -descuragiat la 'şcâlă, în cit intrade-

văr nu va şti lecţia--cu tâte că o învățase bine
In genere tâte superstiţiile nu sunt de cit.nisce
induceri sprijinite pe întîmplări fără de nici un
raport între ele; superstiţiile sunt “dar. cel mal

mare dușman
josesc

omul

al rațiune și afară de

acâsta

în-

şi il face jucăria întimplăret. Nu este,

nic pete fifi 'vre-o legălură intre ziua de eMarţte

_.
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începută

în

acea'

zi:

Marţea este tot așa de favorabilă ca orl şi care
altă zi; nu de la zi, ci de la om atirnă reuşita
întreprinderei, zilele sunt așa precum şi le face

omul: bune pentru

cel buni

și muncitori,

rele

pentru cel-lalți. Ba de fapt Dumineca e cea mal
rea pentru 6menii vicioşi, fiind-că în acestă zi”
«işi uită el de necazuri» —afundându-se încă în
prăpastie.

Prin urmare e o datorie de întiia ordine pentru părinți de a veghea ca nu cum- va să se înculbeze în sufletul copilului acest şarpe care îl

și

învenineză moralitatea, îl întunecă inteligența
îi slăesce

neintemeiată

frica

puterile, prin

ce o

întipăresce. :

O altă causă a raţionamentului greșit la copil, :
o întălnim chiar la punctul de plecare, adecă în
„preinise. Copilul judecă mal niult cu inima de cit: -

cu

mintea

şi conducându-se în raţionamentele

sale de astfel de judecăţi

şubrede, se înţelege că

va ajunge la o conclusiune falşă. Aşa: cun6scem
cazul unul copil care a judecat

uimitâre ;o faptă
cînd

insă

cu 'o pătrundere

urită: a: unul. coleg-de: şcolă;

a venit vorba

să

judece - aceași

faptă

făcută de astă dată de-un prieten, inteligența i sa
întunecat ca prin” minune și el deduce că nu e
vinovat. Amintindu-i-se atunci sentința pe care a
dat-o cu cite- va zile: mal înainte întrun caz iden=
tic, el nu-și mal putu ascunde starea sufletescă

ce-l

stăpinea şi exclamă; «păcat

prieten !>.

Sa

săracul,

ml-e

Ia
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„Pentru

a îndrepta „copilul. de aşemenea greșel),

e bine să ne adresăm

treptat mal. mult inteligen-

ței sale şi .cind a devenit
prindem

mai

mărișor

să-l

de-

să facă și el același lucru. In tot cazul

ar fi prea barbar să luptăm pe. laţă ca în
tra superstițiunei;. trebue să avem în

con-

vedere că

nu. e înger ci e copil și nu trebue să cerem prea
mari

In

sacrificii de la tinăra sa. inimă.

sfirșit,

o

altă

greșâlă

de

raţionament

la

copil, pe care pare că, părinţii, o cultivă. zilnic, e

acea .de a; căuta, argumentele în vederea conclusiel. Intradevăr

ce se petrece în mintea copilului

cind caută el să-și îndreptățescă o greşâlă 2—E1
plâcă de la greșela făcută — care îl servesce

de

conclusiune

să

şi caută

cam

cu

ce

argumente

probeze că nu putea face altfel Și că prin urmare nu e vinovat.
=
“Ne vom feri dar de a pune. copilul în aseme-

nea încurcătură de logică, care cu timpul îl pote
falșifica raționamentul — şi pentru acesta nu e
nevoe de a-i trececu vederea greșelile, ci numa!
de a nu-l cere să le indreptățescă.

Desvoltarea, raţionamentului Ia, ; copii. —
Raționamentul copilului se desvoltă prin exerciții
cu. condiție numai ca să nu întrecă puterile sale.
De aici'ca primă observaţiune, vom căuta a exercita mai cu seamă raţionamentul inductiv, care
predomină în: copilărie. In acest scop ne: vom
„servi de cazurile concrete din jurul săă, pentru

a-l procura primele noţiuni de. ştiinţă.
La șc6lă de asemenea,

un profesor dibace gă- |

|

RAȚIONAMENT

,

123

sesce în fie-care zi ocasiunea să exerciteze raționamentul copiilor. Şi mai nu e obiect de studii
unde să nu se găsâscă un exerciții pentru raționament; așa de exemplu în Geografie și Isto-:
'rie, unde sar părea că raţionamentul mare ce
căuta, încă i se pâte face un loc. In Geografie

căutând

a explica

felul

pămintului

şi a climel

prin posițiunea geografică a ţărei, felul de pro- ducţiune agricolă și industrială. prin felul pămiîn-

tului şi a climei, etc. In Istorie

de asemenea se

pot pune o sumă de întrebări în povestirea unul
eveniment: s'a procedat bine sau r&i, pe drept
sai pe nedrept---și în acest caz cum trebuia să

se facă?

De

|

Cit despre exercitarea raționamentului deductiv,
acesta

își găsesce un model perfect în

Matema-

tici, cărora se dă o importanţă bine meritată
învățămint;— păcat numa!
vederea acesta.

în

că nu sunt predate în

me

Lecţiunea XIV.
- PROGRAM: Imaginaţia. —
delerminalivă şi creatore*),

Exemple:

Se numesce imaginaţie

Imaginaţia

operațiunea mir:

tală prin care ne representăm lucruri și întimplări ce nu sat presentat nică odată sim-

“țurilor ndstre:;Putem deosebi două

feluri

de

imaginaţiuni:

după cum representarea la care dă loc-e un
produs al- minţei n6stre proprie, sai a fost pro-

vocată de o descriere. În cazul întii imaginaţiu:
nea se zice creatore, fiind-că representareaa fost
plăsmuită cu propriele elemente ale minței n6s-

"tre; iar în cazul al doilea, imaginațiunea se zice
delerminativă, fiind-că representarea a fost determinată de imaginele cuprinse in o descriere.
Imaginaţia determinativă, explicaţiunea
sa. —: Imaginaţia delerminativă ne [olosesce
de
cite ori căutăm

să

ne

representăm

în

minte

un

lucru sai un fenomen necunoscut nouă, după
descrierea ce ni se face; de exemplu, cînd voim
-*) Imaginaţia representativă ne fina de fapt de
memorie,

se găsesce tratată sub acâstă formă

cit un

caz

în lecţiunea IX.

de
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să ne' închipuim un animal după descrierea sa
“sau cînd ne închipuim peripeţiile unui roman ca

şi cum

s'ar. desfășura înaintea n6stră; — acelaşi

„fel de imaginaţie întrebuințăm
o clădire după planul săă,.

Operaţiunea

imaginaţiei

cînd ne închipuim

constă

determinative

în a deștepta imaginele inspirate de descriere și

a le- combina în așa fel ca să reproducă cit mal
exact representarea celul ce ne-o descrie. :
- Puterea imaginaţiei determinative se manifest6ză foarte. deosebit de la un individ

la altul —

după darul săi natural și după cultura ce o are:
același roman sai aceiași bucată de poesie e
gustată în sute de feluri.

Imaginaţia creatore.—Cu
ţiunel creatâre

omul.

îşi

ajutorul

imagina-

închipuesce un

viitor

mal bun pentru dinsul și semenii lui, își închipuesce mijlâcele cu care să pătrundă mai adinc
secretul naturei, își: închipuesce, în sfirşit, o lume
cu culori mal vil— spre a-și patoli setea pentru
tot ce e noi şi interesant.
Imaginaţiunea

are

dar

un

intreit

rol: 10

în

viâța de tâte zilele, 20 în știință și 30 în artă.
Rolul imaginației în vicța privată.— Rolul
imaginaţiei în viâţa. de tâte zilele e de a ne închipui un viitor şi în același
care să-l putem realisa.

10 imaginaţia

timp

viitorului. —

mijl6cele prin

Nevoea. cea

mai imperi6să a omului, e de a-și plăsmui un
viitor pentru dinsul: omul trăesce mai mult cu

gindul de cit cu fapta. Inti'adevăr cel desorientat,
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cel care nu-și:pune nici un scop'îni lumea acâsta,—
omul pasiv cu tote că agitat, e purtatde valurile
întimplărei, în: neputinţă

de a se feri de prăpas-

tia ce-l aștâptă. El:vede t6te în negru, un nimica
il neliniștesce, zefirul .chiar-îl pare o furtună.*)
Din contra, omul care are un scop, care iși trage
o linie de. purtare, împărțindu-și activitatea zi cu
zi, întrun cuvint, omul care îşi conduce vița
după preceptele sănătse ale rațiune, nu pote să
vadă natura de cit în culori vesele; —căci omul

se oglindesce în natură: dacă îl surid!, îți suride.
20 imaginaţia mijlâcelor. — Imaginaţia
ne mai servesce să concepem 'mijlâcele prin care
să ajungem la scopul dorit și cu cit imaginaţia
mijlOcelor va fi ma! vie și ma! practicabilă, cu

atit și scopul devine mal realisabil.
Rolul imaginaţieiîn arte. — Scopul artei

e

de a ne crea o lume ideală sai numai o lume
fictivă* care să ne atragă prin proporţiile sale
nerealisabile. Imaginațiunea are dar un mare rol
în artă: atit în creaţiunile fictive, unde ne represintă

alt-ceva'ca în natură, cit și în creaţiunile ideale unde ne represintă perfecțiunea în cel
mail înalt grad.
: *) Poelul graşesce cînd zice că
Nu pote avea un ceas de mulțumire

Fiind-că se uită prea adînc în omenire,
Dacă ar cerceta întradevăr

adînc

nenorocirile

omenesci,

ar

găsi sai că sunt iremediabile — și în acest. caz ar fi mal cîştigat
să le înfrunte cu hărbăție de cit să se plingă în zadar; sai că
nenorocirile omenesc! se pot îndrepta—în care cazz desigur că ar fi
mai bine să se lupte-în acest scop,
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artă, " deosebim

două momente: concepţiunea

operei şi exe:

cuțiunea e. Si
Concepţiunea operel.— Concepțianeă4 o:
perek implică la rindul ei două operaţiuni: :concepţiunea scopului şi. concepțiunea mijlâcelor. Orice artist se pune la lucru în vederea unui scop
anumit ce-l are în minte şi numa! după ce are
la îndămiînă un număr indestulător de mijl6ce.
Alegerea subiectelor, chiar a celor mai sublime,
e foarte Ușoră: ori-cine ar putea gasi cit de. multe ;

greutatea stă însă în aflarea mijlâcelor de tratat:

“în acâsta

constă

meritul geniului.

Subiectul

o-

dată conceput, artistul își îndreptă atențiunea asupra ideilor pe care le stirnesce — pănă cînd acestea ajung: în “număr îndestulător ca să constiiue

opera

sa.

|

.

Execuţiunea operei.—Rămine ca artistul
să al€gă materialul adunat şi să-l dispună conform regulelor genului artistic din care face parte
opera sa: dacă e vorba de o poesie, de exemplu,
trebue să aibă în vedere regulele gramaticale, a-

celea de metru, rimă, armonie, etc.
Rolul imaginaţiei în știință.—ln slirșit imaginaţiunea creatre ma! are un rol însemnat acolo
unde

Sar părea la prima

vedere

că nu pâte avea

nici un loc
— în ştiinţă. Adevărurile științifice nu
cer, ce e drept, de cit sprijinul raţiunei; însă pănă
au fost găsite și stabilite; aii avut nevoe de ima:ginaţie: imaginaţia, sprijinită de rațiune, plăsmuesce atit ipotesele cit şi mijlâcele de verificare.
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Invenţiunile și descoperirile ştiinţifice nu sunt întimplătore, ci sunt fructul unei îndelungate cercetări: Newton întrebat cum de a putut descoperi
legea atracţiunei corpurilor ceresci, răspunse: «gindindu-mă în totdeauna»..
|

Explicaţiunea imaginaţiei creatâre. — In
orl-ce act de al imaginaţiei creatore, deosebim
două lucruri: 10 materia, adecă felul suvenirelor
pe care le-a întrebuințat și 20 forma, adecă schimbările aduse acestor suvenire.

al imaginaţiei

Cimpul de operaţie

se

întinde

asupra tuturor stărilor sufletesci; întradever, tote
stările sufletesci fiind cu putință de reamintit, pot
servi de măterie imaginaţiei,
_. Rămine să vedem, care este natura schimbă-

- rilor pe -care le sufere suvenirele întrebuințate ca
materie imaginaţiei.
în nume&r de trei:

Principalele

procedeuri

sunt :

10 Prin mărire și micșurare. — Fie-care se
pâte închipui ma! bogat de cum este sai mai
iinăr de cit nu-i; de asemenea e un păcat al

lucrurile şi întimplă-

celor mai mulţi de a mări
rile pe care le povestesc.

Aproape

toţi copiii ai

acest obicei şi de acea le plac.lor atit de mult
poveștile, căci acolo găsesc; în deajuns cu ce săȘI adape imaginaţiunea lor cea ardătâre: in poveste, adesea numai epitetele de «mare», «foarte

mare»

sunt

deajuns

ca

să

le producă

plăcere.

Tot prin acest procedeii se crează puteri supranaturale: cai ce sbră cu călăreţi prin nouri, uriașii şi balaurii.
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combinaţie de su-

venire de același fel, imaginaţia pote crea o mulțime de opere: acest procedei se întrebuințeză
în combinarea culorilor unul tabloii, în composi-

țiunea unei drame, etc. Dar mai mult încă e intrebuințată combinarea suvenirelor de ordine deosebite; în deslegarea problemelor de geometrie ne
“închipuim în totdeauna o figură particulară —
combinând astfel în imaginaţie abstractul cu concretul. Tot prin combinarea abstractulu! cu concretul sai format simbolele, unde găsim ideile
cele mai abstracte representate prin ide! concrete:
astfel dreptatea se represintă prin o balanţă.

39 Prin construcție.—Dar forma cea mai superidră

a imaginaţie! se realisează prin procedeul

construcției

care

consistă

în

a combina

unele

părți dintro idee cu părţi din alte idei; în felul
„acesta se formâză idei cu totul noi — adevărate

creaţiuni. Astfel cit e de deosebită idea de om
şi de frunză, totuși aceste idei ai părți asemănătore ca: idea de organisaţie, de vitță și de
morte, etc. —- şi prin apropierea acestor părți asem&nătâre, s'a putut zice că «generaţiile 6menilor
se succed ca acelea ale frunzelor».

Lecţiunea
PROGRAM:

XV.

Imaginaţia la copii. — Desvollarea î-

maginaţier”).

Imaginaţia la copii. — Imaginaţia se manifestă la copii foarte de timpurii; încă de pe la
3 ani, în termen mijlociii. La acestă virstă, facultățile intelectuale propriă zise ne. licărind încă,
imaginațiunea domnesce în mod absolut, fără de.

nică un control. Chiar și percepţiunea cit şi memoria sunt influențate şi puse.în serviciul imaginaţiunei, în cit

trăesce,

în

am

adevăratul

putea

zice

înțeles

că copilul

al

cuvîntului,

nu

ci

vis6ză.

Imaginaţia se manifestă - la copil în jocurile lor,
în poveşti şi în frica de misterios.

Manifestarea imaginaţiei în jocurile copiilor.
—In jocuri, imaginaţia copilului se conduce în
plină libertate după capriţiul său; și acele jocuri
încîntă mal mult pe copil, care impun o mal pu-

ţină constringere zborului imaginaţiei sale. intr'a*) Chestiunea c<ilusiuni şi halucinaţiuni» e tratată în lecţiunea III.

-
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devăr s'a observat că jucăriile pe care le născo-cesce singur copilul, îi plac ma! bine de cit cele

cumpărate şi acâsta din causă că imaginaţia

sa

se exerciteză în plină libertate în cazul întil, în
timp ce o anumită jucărie nu-i pâte servi de cit.
la un singur fel de joc. Așa, de exemplu, în timp

ce o culie de soldaţi nu-l servesce de

cit a se

juca înşirându-i în monotonie pe masă, cite-va bețe
- înfipte în: pămînt îl distreză de minune, fiind-că
în acest caz el e liber să facă r&sbol aruncând

cu pielre în soldaţii lui

inchipuiţi

și călcând in

picire pe cel ce nu.i-a putul ochi. Afară de ac6sta băţul îl servesce în tâte jocurile, făcând din
el un cal, un biciii, o pușcă: tot ce poftesce.

Care băiat în copilăria lu! n'a «călărit pe băț»?
Și cine na vădut cum își hăţuesce el calul lui
imaginar,
cum îl bate și cum apol îl domolesce,
dacă a luat prea tare vint. El e întratita capti„Nat de obiectul închipuirel sale, în cit cea mai
mică conlrazicere din partea realitățel îl: supără

amarnic.
Dar copilul nu desesperză

la

venirea

iernel:

își găsesce îndală calul în casă. la un scaun, îl
l6gă cu aţă și calul e gata: uitaţi-vă numa! cum il
hățuesce şi-l bate cu biciul şi apol nu care cumva să nu-l lase cineva <căluţul să mergă în pace»
căci se face roş de minie și-l ameninţă 'cu calul
lu! nărăvaș.

Manifestarea
vești. —Vara,

imaginației

copilul nu

copilului În

prea simte

plăcere

popen-
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tru povești, căci își petrece ziua

mult

mal

bine

cu jâca; iârna însă arde de dorința de a audi şi
a spune cit mal
- De

sigur

că

multe
povestirea

povești.
e pentru

ei

mai

mult

o afacere de imaginaţie de cit de memorie, căck
altfel ar. rămânea inexplicabil farmecul ce-i încîntă

la ascultarea povestei, Vorbele sunt niște schelete:
g6le fără de corpul imaginel ce represintă; copilul trebue prin urmaresă vadă în felul lui des-

fășurându-se scenele din. poveste şi o altă probă
o găsim

în întreruperile lui:

«cit de mare?»>, «cit

de frumos?» la care se arată mulţumit de i se
răspunde: «mare cit casa asta» sai «frumos de-ţi
lua ochii».
Iuchipuirile misteridse la copil. — Copilul
fiind un 6spe noi pe lume, e explicabilă firea

„lui timidă și sfiiiciosă față de necunoscut,

cit și .

închipuirile lui misteri6se. Aşa, făcând grimazuri .
înaintea unui copil mic, el va ride cit timp recunâsce persâna; de îndată ce însă coritracțiunile: |
feței urmeză mai repede, astiel: ca. să nu. pâtă
deosebi figura adevărată a” persânei, copilul se

schimbă la faţă și caută să se ascundă. De asemenea .cind are bombâne întro cutie, îl deșchidemereii capacul ca să se convingă dacă nai perit, cu t6te că n'a lăsat un singur moment cutia |

din mină.
Mal toţi copiil ai (cică de iantome, de stafir
şi de alte bazaconii de felul acesta; de sigur că
natura

lor îl

predispune. la

asemenea

|

credințe,
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însă cind acestea ai luat un corp în imagina:
țiunea lor, atunci trebue să căutăm causa în afară de dinșil, în poveştile fiorse ce le aii auzit

sati în barbarul mijloc de a-l înfricoșa cu intenţie
pentru a-i aduce la ascullare. Acâstă chestiune
fiind însă prea importantă, ne va ocupa in special în lecţiunea despre <sugestiune».

- Educaţiunea imaginaţiei. —
resultă că în prima

peri6dă

Din cele spuse

a copilăriei, imagina-

țiunea e atot puternică, e vie şi desordonată. Nu
pote fi dar vorba să o mal

vom

desvoltăm

încă,

ci

căuta numai să o regulăm şi să o cultivăm.

„Vom
nând-o

ajunge să regulăm imaginaţiunea puîn acord cu judecata crescândă a copilu-

„dul; iar pentru a cultiva imaginaţiunea îl. vom
da o alimentaţiune al6să şi sănătosă.
|
Mijloce de a regula imaginațiunea copilului.
— Imaginaţia copilului e de un gen aparte, ea
are foarte puţine legături cu realitatea, de acea
am putea-o numi ral bine fantasie. După firea copilului, deosebim două tonuri în fantasia

sa: unil sunt zburdalnici, iar alţii în număr mal
mic sunt <aședaţi».
Nu

trebue

să ne bucure

de loc firea copilului

tăcută şi liniștită, căci acesta se datoresce în cele
mal
unul
lingă
griji

multe cazuri, unei constituţii slabe sait chiar
germen de b6lă; unui asemenea copil, pe
ajutorele medicale ce-l vom da, ne vom însă-l inveselim firea îndemnându-l la jocă
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sau ațitându-i imaginaţiunea

prin

basme

bine a-

de călătorii şi prin fabule.
lese, prin istorisiri
In cazul fericit însă, cînd acestă fire aședată,
nu se datoresce constituţiei slabe, ci unei inteligențe

premature,ar

=

184

fi păcat să căutăm a-l îndopa

cu prostul material de fantasie, inăbușind aptitu|
dinea sa deosebită.
Să venim acum la copiii zbardalnicl: aceștia
- se jâcă și în vis și viseză şi în j6că. Să avem în
grijă dar de a dămoli acestă apucătură fantastică
în măsuraîn care cresc; altfel ne vom irăzi că

avem niște «copiil mari» în loc de 6meni serioşi. Cine nu cunâsce tineri cărora le-a crescut şi
«măseaua de iminte» fără ca totuși să le fi venit.
minte:el viseză citen lună şi în stele saă din .
contra

văd

totul în negru. «Băiatul mamei» care a

trăit numai în desmerdări și în o lume fantastică e foarte r&i pregătit pentru viâţă: firea luk
molatecă

cînd

va veni în atingere cu valurile

a-

gitate ale lumei, i se vor părea - 'amare de tot și
desnădejdea cea mai adilică va înlocui” dulcele j-

lusil ce-și făcuse; despre -visţă.

2.

ef”

Pentru a impedeca imaginaţiunea copilului să
ajungă visâtore, trebue a o ocupa în măsura putere! sale 'cu jocuri sai cu istorisiri; de asemenea
mal trebue să pretindem copilului ca în momenul cînd ne vorbesce 'lucruri seri6se să nu fie
distrat, ci să se gindâscă la cea-ce voesce să zică;
în felul acesta începem a-l deprinde să-și stăpi"-nâscă fantasia pentru un moment cel puţin și a-

DESVOLTAREA
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pol încetul cu încetul va ajunge
domineze cu totul.

Mijloce de

alimentare

135

de la sine să o
|

a iniaginaţiei

copi-

lulată
— Printre
mijlcele de alimentare a imagi.
naţiei copilului, în primul rind vin jocurile. In
jocuri desfăşoră copilul o imaginaţiune plină de

vi6ţă; și cu cit acestă desfăşurare e făculă în o
mal

mare

libertate și după

capriciul lui, cu

î produce mai multă plăcere.

Fetiţelor,

de

atit

ase-

menea, le plac mai mult o păpuşă simplă de
cit o alta gătită; şi acâsta fiind-că păpuşa gătită
nu le p6te:distra în deajuns: după ce o aplâcă
de cite-va orl ca să închidă ochil sati după ce o
string de cite-va ori de piept ca să ţipe, sai săturat de dinsa — în timp ce păpuşa negătită le
dă de lucru în fie-care zi: acum o îmbracă în-

trun fel, mîne într'alt fel, aşa

că

în fie-care

zi

găsesc plăcere jucându-se cu dinsa.
Basmele apoi produc o plăcere nespusă copiilor, mal cu seamăîn timpul ernei. E bine să le

salisfacem acestă dorinţă însă numa! în măsura
în care le pâte învăța; de acea, înainte de a le
spune un basm noii, le vom pretinde să ne .istoris6scă şi ei pe cel care i l-am spus în rindul

trecut. In felul acesta se exerciteză inteligența
și vorbirea lor și în același timp ne asigurăm
că nu le vom încărca mintea spunându le prea
multe basme. Mal trebue apoi să alegem basmele, evitând pe cele fiorâse sait mistice; în par-
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ticular copiilor sfiicioși le vom

spune basme

de

vitejie.

Sa atribuit o prea mare influenţă poesiei în
desvoltarea imaginaţie; în realitate însă plăcerea
copilului pentru poesie nu se datoresce faptului
că ar gusta-o, ci mal mult rmusice! ce resultă din
rimarea versului: e conslatat că copiii nu pot
memorisa

"O

poesil

adevărată

cu

versuri

lungi.

influență asupra

imaginației copi-

Jalui o mai ai fabulele, parabolele,

anecdotele

bine alese cit și clasicele 'bucăţă din Biblie, care
păcat numai. că nu se găsesc scrise într'o limbă
mal atrăgătore.

Lecţiunea

AVI.

PROGRAM: Ordinea de desvoltare a facultăților.—
Armonia facultăţilor.— Conclusie pedagogică.

Ordinea. de desvoltare a facultăţilor. —
Mintea copilului se asâmănă cu o fl6re ai cărei
boboci nu se desvoltă de o dată, ci treptat—în__cepând de la tulpină în spre virf. După cum nu-

trițiunea și prin urmare desvoltarea unul boboc
„depinde de starea de saturație a bobocilor din
josul. lui, tot-astfel. şi desvoltarea une! facultăţi
sufletesci a copilului atirnă de gradul

de desvol-

tare a facultăţilor inferidre.
Așa ne spune. rațiunea că trebue să aibă loc;
rămîne să cercetăm numai dacă realitatea confirmă prevederea n6stră. Dar mai înainte trebue
să lămurim ce înțelegem prin cuvintul «facultăţi
inferidre», căci dacă prin asemănare cu desvol-

tarea bobocilor, am numi facultăţi inferidre
pe cele care se desvoltă mai întil, n'am făcut nimic—căci tocmai acâsta căutăm să aflăm.

” Vom determina însă erarhia facultăţilor conducendu-ne

de

aceleaşi

principii

ca

în

clasificaţia
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erarhică a organismelor. “Un organism se zice mai

inferior ca un altul cind are o structură mal simplă şi nevoi mal puţine de cit cel-alt: melcul e
mai inferior ca dia, fiind-că are o -organisaţiune
mai simplă și ma! puţine nevoi pentru conservarea viețel; omul care e organismul cel mal superior din cîte sunt pe pămînt, are mai multe
nevoi ca ork-care pentru întreţinerea sa.

„Tot astfel
va avea un
voe de mai
cât cea-laltă.

o facultate va fi inferidră alteia, cînd
mecanism mai simplu și va avea nepuţine facultăţi în exercitarea sa, de
Facultatea cea mai inferi6ră va fi

“ dar acea care nu are nevoe de nici o altă facultate pentru exercitarea sa şi care prin urmare
presintă mecanismul cel mal simplu; din contra

facultatea cea mai superioră a omului va fi acea

care are nevoe de concursul a cît mai multor fa- :
cultăți şi operaţiunea căreia presintă prin urmare
mecanismul cel mai complicat.
Călăuzindu-ne de aceste principii, să căutăm
acum a stabili erarhia dintre cele patru mari facultăți intelectuale ale omului, adecă dintre: percepţiune, memorie, imaginaţie și judecată. Am v&-:
dut că judecata presupune memorie, pe de altă
parte judecata “în formele sale superidre, are nevoe şi de imaginaţie: prin urmare judecata e 0.

facultate superioră atât memoriei cît și În aginației. Imaginaţia la rîndul eX ar fi cu nepu-

tință să se exercite fără materialul păstrat de memorie: deducem

dar că imaginația e o facul-
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Memoria

însă nu face:

alt-ceva de cit păstreză şi reproduce. stările de
conștiință ce i sai incredințat; ori primul material pentru

cepțiune:

exerciţiul săi

prin

urmare

îl e

procurat

memoria

de

per-

e o facultate

superioră pevcepțiunei. Ordonând: acum - raporturile erarhice găsite între aceste facultăţi, avem:
percepțiunea e inferidră memoriel, câre e inferidră
imaginaţiei, care la rindul său e inferidră judecăței.

Obiectul acestei lecţiuni e să aflăm ordinea de
desvoliare a facultăţilor intelectuale la copil; pănă
acum am ajuns să găsim ordinea erarhică a a-

cestor facultăţi. Rămîne să vedem
raport între ordinea de
și ordinea lor erarhică;

dacă există un

desvoltare a facultăților
orl raţiunea ne spune că

este un. raport și anume că facultăţile

inte-

lectuale se desvoltă în ordinea lor erarhică. Intradevăr, nici nu ne-am putea închipui cum o facultate s'ar desvolta înaintea alteia mai inferidre de care depinde; cum. imagi-

naţia, de exemplu, șl-ar putea lua sborul fără ca
mal întil să fie hrănită cu material păstrat de
memorie..Să stabilim

dar că ordinea

tare a facultăților e: maă

întii

de desvol-

percepțiunea,

în urmă memoria, apoi imaginația și în urmă
judecata.
Pentru a putea fixa cît de aproximativ virstele
în care se găsesc desvoltate fie-care din aceste

facultăți, trebue
observaţiunea

să

apelăm

unul copil de

la -observaţiune.

Și

inteligenţă” mijlocie,
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ne conduce să considerăm

patru

faze caracteris-

tice in .desvoltarea facultăților „sale:
-:10. Prima fază, care ţine pănă pe la 4 any,
e caracterisată prin deosebita ackivitate a simturilor copilului; la acâstă virstă copilul e setos
de impresiuni: el caută să vadă tot şi să pipăe
„tot ce vede.

20

A două fază, care ţine de la acestă vîrstă

cam pănă pe la [1 an), e caracterisată prin ușurința de memorisare şi prin puterea fantasiei;
la acâstă virstă copilul e în stare să memoriseze
o mulţime de lucruri pe care nu le înțelege şi
în același timp e jucăria fantasiel sale—am putea zice că e fantastic.
30 A treia fază, care ţine de la 11 pănă la
15 ani, e caracterisată prin acea că judecata în- cepe a înlocui puţin cite puţin fantasia.

- 40 A patra fază, care ţine de la 15 ani îna“inte e caracterizată

prin

precumpănirea

judecă-

ț6ă: adolescentul capătă incredere în cugetările
sale și caută prin sine însuşi să se convingă de
adevăr și erdre.

- Armonia facultăţilor. :— Există o strinsă legătură

între facultăți,

în cit perfecţionarea uneia

influenţeză şi pe cele-lalte. Puterea de observațiune uşurâză. sarcina memoriei şi de fidelitatea
memoriei atirnă soliditatea judecăţei. Cind zicem
despre cine-va că are o judecată solidă, se presupune că are de asemenea o memorie fidelă și
puterea .de a observa corect,
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Dar cantitatea de energie intelectuală a fie-căruia
e mărginită; ne.e cu nepulință prin urmare a .

desvolta de o-potrivă pe tâte aceste facultăți. Dacă
am

căuta,

de

exemplu,

să cercetăm pănă în amă-

runţire t6te lucrurile pentru a desvolta puterea
de observaţie, memoria nu ar fi în stare să păs-

ireze t6te aceste detalii şi nu +am ajunge .nică
odată să ne ridicăm la causele. și legile lor. Tot
astlel dacă

ne am încărca memoria cu o mulţime

de cunoștințe, nu am
şi să le orinduim.

fi în stare să le înțelegem

Aşa

dar, puterea

minței ome-

nesci fiind mărginită, întinderea cunoştinţelor împedecă

aprolundarea

lor.

Conelusiune pedagogică.— Cercetarea ordinei
de desvoltare a “facultăţilor intelectuale la copil e
de o importanță

capitală în Pedagogie,

mite.a fixa metodele

căci per-

educaţiei sale intelectuale.

Intradevăr, creerul .copilului desvoltându-se foarte
repede, aduce an cu an schimbări uimitâre în
inteligența lui, in cît un lucru pe care-l înţelegea
sau îl. memorisa. anevoe întrun timp dat, ajunge

să-l înțelegă sai să-l memoriseze

rință după un an numa.
Știind însă

cu „mare, ușu-

|

|

epocele în care predomină. fe -care

din facultăţile intelectuale,

vom

putea

profita de

momentul cind o exercită cu mai mare uşurinţă
ciştigând astfel din timp.
Prin urmare, în prima fază, în care predomină
percepțiunea, vom da cea mal mare îngrijire edu:

caţiei simţurilor copilului. In a doua fază, în care

.
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vom da
predomină memoria şi imaginaţiunea,
astfel
copilului cunoștințe folositâre în viţă, alese
sa. In a
- ca să potă fi legate de imaginaţiunea
treia

vom

ata,
fază, în care predomină memoria şi judec

profita de manifestarea judecăţei

întipări şi restul de cunoștințe

pentru

a-i

necesare ce sunt

faza a patra
în legătură cu judecata. În sfîrșit, în
cupa cu
în care predomină judecata, ne va preo

deosebire exercitarea. judecăţei.

ivăm .
Nu urmeză însă ca în primele faze să cult
ele însăși, percepțiunea. şi memoria numai pentru
ca.
ci chiar după atunci trebue să ne preocupe
nel şi a
să le desvoltăm în vederea imaginaţiu

crejudecăței. Memoria trebue să fie servitorea
săe
trebu
dinci6să a. judecăţel şi prin urmare ea
să
şi păstreze forțele pentru stăpinul săi iar nu

nu reţie ajute.și pe vecini. Memoria trebue dar să
u ede cit cea-ce e necesar pentru visţă şi pentr

xercițiul judecăţei

sait al imaginaţiunei — după

felul de ocupaţie a persânel ce o posedă.

Ni

Imaginaţiunea şi judecata sunt cele două facul

în jurul
tăți principale ale inteligenţei omenescl şi
prin
lor trebue să graviteze cele-lalte, pentru-ca

lacă
căldura şi lumina ce. le-o îriprumulă, să le
ve
roditere. Educaţiunea intelectuală trebue să culti

urmare
în. copil atit pe logician cit şi poetul, prin
şi cea
trebue să predee' atit partea științifică cît
.coliterară, pentru ca orl-care direcţie va apuca

pilul, să găsâscă calea bătută. .
eee

PROGRAM.

Lecţiunea

XVII.

Surmenagiul

intelectual.

Munca intelectuală nu e o energie gratuită, ea
obosesce tot atit ca şi' munca fisică. Cel mal ușor act mintal, o percepțiune, o amintire, nu se

săvirșesce

de cit prin consumarea
unel cantități

de ţăsut cerebral; singele năvălesce atunci ca să
repare perderea și o urcare de temperatură are

loc. E destul de a înfățișa ochilor o culre
„vie, sai

de a audi

un sunet

ascuţit, pentru

mai
ca

celulele cerebrale să intre în activitate şi să ridice tonalitatea vieţei n6stre. Experiența a probat
că în astfel de împrejurare puterea pâte cresce
cu a cincea parte din forța sa de mai înnainte,
dar în curind după acea urmâză o obosslă
care. pâte ţine ma! multe ore. In regulă gene-

rală deci, excitanţii (aţițătoril) sistemului

nervos

- reușesc pentru cit-va timp să învioreze omul; dar
în propria sa pagubă, căci nu după mult timp aduc
o 'slăbiciune generală.

„Acestă observaţiune e de cea ma! mare importanță, căci ne dă mijlocul de a munci în deajuns fără

-
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IE

să obosim.

Intwadevăr,

fie-care din noi ştie greu- -

tatea ce o simte de a lucra la o oră în carenu
e obișnuit: îl trebue atunci o mare sforțare de
voinţă pănă”ce

încetul cu încetul îi vine «gustul»

de lucru, dar acestă excitare de către voință con-

sumă

foarte mult, une-ori ma!

mult chiar de cit

lucrul de săvirşit.

|

-La cel dar care nu-şi aii ore regulate de lucru, -

organismul sufere zilnic, desordinele în funcțiunea sa devin din ce în ce mal. adinci, și atunci se

declară o teribilă b6lă, numită sumnenaj intelec-

tual, adecă o obosire adincă a sistemului nervos.
Cum vedem dar, a avea surmenaj intelectual,
însemnă a fi ruinat din temelie, căci sistemul
nervos ia parte atit la iuncţiunile fisiologice cit
şi la cele spirituale. Cine presideză bătăile inimel ?
Cine presidză digestiunea ? Cine presideză respiraţiunea ? — lată dar cum cele trei mari func-

ţiuni ale vieței trebue să sufere de asemenea, Şi
acestă deducție e confirmată pe
tomele acestei bâle: bătae de
lipsă de poftă de mîncare; apol:
de cap, curgeri dese a 'sîngelui
tate

deplin de simpinimă, dispepsie,
ameţălă, durere
pe nas, nervosi-

şi miopie.

Cum vom putea preveni dar acestă nenorocire?
— Imlăturând causele care 0 produc: neregulari-

tatea şi excesul de muncă. Vom căuta dar pe
cit e cu putință a avea ore amumite pentru în-.
zăţat în fie-care zi. Cu chipul acesta. creerul se
deprinde

a se congestiona

automatic,

astlel că e

,
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gala să intre în activitate fără a ma! fi nevoe de
9 sforțare voluntară cea-ce constitue o mare e-

conomie de forţă.
“Acest fenomen al congestionărel automalice la
timp, prin deprindere, se cunoscea de mult pentru

stomac; astfel știm că doctorii recomandă: cu
insistență la persânele suferinde de stomac, să
aibă anumite ore de masă, pentru ca astfel prin
deprindere stomacul să se congestioneze și să
secreteze sucurile la timp, făcându-se o mare economie a forțelor sale. Același fenomen se pe-

trece însă și 'n creer, şi dacă pănă acum n'a fost
- cunoscut, causa e că întregul mecanism
era ascuns sub un văl. misterios.

“De fapt însă el.a fost practicat de
getători ce onorâză

omenirea,

care

cerebral

mari!

cu-

timp de zeci

de an! de zile, cu un zel neobosit se găseau

la

aceași oră la masa de lucru.
|
Regularitatea activitățel asigură sănătatea, primul element de fericire;

Regularitatea activităței formâză. energia caracterului, al doilea element de. fericire;
In slirșit, de la regularitatea activităței depinde,
în mare parte, progresul şi unitatea de
—şi acesta e secretul operelor geniale.

vederi;

Regularitatea activităței trebue, să fie dar deviza
școlarului ce se gîndesce la viitorul săi. El nu
va neglija deci lecțiunile «cînd e ascultat» nici va

învăța peste măsură
asculte»,

ci va. învăţa

«cînd știe.că trebue să-l
după

puterea

lui

lecţie
10
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cu lecţie; în felul acesta nu numai că lecţiunile
se I&gă între ele şi devin mal:uşor de ținut minte,
dar și creerul se deprinde cu purţia- sa: “de muncă

regulată, astfel că o execută mal bine și mal
„i
UȘOr.
Dar chiar activitatea executată la timp 1
trebue prelungită după ce se simte obosâla; iar

cînd începe durere de cap

sai

ameţelă, trebue

întreruptă cu ori-ce preţ. Durata puterei de a
munci variâză de la unul la altul; în generai
putem spune însă că în clasele primare - timpul
de învăţătură e bine să se mărginâscă la cel petrecut în. şcâlă, cu alte cuvinte nu trebue să se

cră copilului să mal înveţe și acasă; în șc6lele

secundare, pănă la virsta de 15 an! ocupaţia va
putea fi de 1—2 ore în afară de șcâlă; iar de
la 15 ant în sus, de cel mult 3 ore.
Elevil care cu tot zelul ce-l depun, nu dovedesc lecliunile în acest timp, vor face mult mai
bine a-și alege activitatea manuală, ne mat perdendu-și vremea şi sănătatea prin gimnazii pentru a ajunge în: cazul cel mal favorabil un ne-

norocit funcţionar!
O a treia condiţiune higienică a activităţel intelectuale e ca materialul învățat să fie înțeles;

altfel nu e de cit o îngreuiare' a minţei, care
nu numai că nu servesce la nimic, dar e încă

vătămătâre. Nu mulțimea cunoscinţelor hotăresce
valărea unul om, ci felul cum le-a înțeles. Dacă
o chestiune

nu

e înțelesă, fie din causa

greută-
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ţel ce o, presintă, fie din | causa timpului prea
mult ce-l cere, e ma! bine. a o . lăsa la oparte

sau a o. studia numal în parte.
Se 'nțelege însă că nu tâte obiectele cer exer-

citarea raţiunel:
face mal

limbele, geografia,

mult cu memoria;

istoria, ai a

există

însă . și

aici

metode de a-le învăța mal raţional, în tot cazul
mal puţin mecanic. Astfel, în istorie, faptele se
vor învăța după legătura lor causală; în geografie,

localităţile se vor lega de imaginea posiţiunei lor
pe hartă, _producţiunile

țărei se vor

pune

în le-

gătură cu solul şi cu clima; în învățarea limbelor
se va întrebuința de asemenea metoda comparadivă, adecă se va învăța odată tâte cuvintele cu
aceleași rădăcini, regulele gramaticale

comune se

vor înlănțui de asemenea iar excepțiunile se vor
explica

prin deosebirea

In resumat,
pote reduce

higiena

spiritului limbei; etc.

activităței

la 3 proposiţiuni:

intelectuale se
activitate

regu-

dată ținută în marginea puterilor, înțelesă şi
înlănțuită cu cunoștințele avute.
Ac6sta este partea preservativă a higienel cerebrale, adecă partea care caută să păstreze buna

activitate a minţei; partea a doua caută să mărescă acâstă aptitudine la lucru.
|
Mal înti! în trăsuri generale, higiena corporală

e folositâre și minței; în plus însă muncitorul
intelectual ma! are de săvirşit exerciții fisice. Să
nu uităm că omul nu e numai spirit, el are şi
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muşchi; şi aceștia trebuesc exercitaţi în măsură
irebuinței de a-și păstra sănătatea.
Exerciţiul fisic nu trebue făcut cu scop de a
.desvolta mușchii, cea-ce nu ar putea avea loc de
„cit în paguba forțelor intelectuale;-ci trebue făcut Ă
în stricta măsură necesară pentru nutrirea muş“chilor și împedecarea stagnaţiilor singelul. Nu a-

vem nevoe prin urmare de exerciţii de forţă, nick
de cele care cer intervenirea creerulu! (tirul, scrima

etc.), ci numai exerciţii recreative care să dea mlă:
diere şi vioiciune corpului: cu alte cuvinte noi
nu cerem de cît. o snzinate săndtosă înt”uu co p

sănătos.

BDUCAȚIUNEA MORALĂ

PROGRAM:

Ce se înțelege prin educațiunea morală ?

Educaţiunea morală are de obiect să
formeze conștiința copilului și să-l deprindă
apoi să urieze

nani

după

glasul

conștiin--

ței sale.
“Ne

vom

ocupa

dar mal întit cu formarea conș-

tiinţei copilului —' desfășurând înaintea sa senti-

mentele omenesci și deosebind pe celă bune

de

cele rele; apol. vom

nu

căuta să-l deprindem
'să

“asculte de cit de vocea conștiinței sale —căci nu
e de ajuns să-l facem să cunâscă Adevărul, Binele și Frumosul, ci mai trebue să-l dăm în a- celași timp şi puterea sufletâscă, voinţa, ca să le
practice.
Educaţiunea

morală

se imparte

prin urmare în

educuția sentimentelor şi educația voinței.

A) EDUCAŢIA

SENTIMENTELOR.

Lecţiunea 1.
PROGRAI:

Sentimente.

— Exemple : Plăcerea şi

durerea. — Efectele lor asupra [uncţiunilor mântale şi
corporale,
SA

Sensaţiuni şi Sentimente.— Omul nu e un:
privitor liniștit - în natură,

care cu sînge rece ar:

căuta numai să-şi explice lucrurile și fenomenele:
ce-l înconjsră, ci el. este mișcatîn același: timp,
simte plăcere pentru unele: și , durere din partea
altora..
“
po
" Ce este însă plăcor ea şi ce e dur ered?

„Sunt două speci! de stări sufletesci pe care:
nimeni nu. le confundă, fiind-că cu toţii le am:
încercat și le cunâscem; nu putem dar să le de:
finim :mai bine de cît. cu însăși termenii prin care:
le exprimăm.
i

Plăcerile și durerile
după

cum

provin

se împart

din o. causă

în două clase,

organică, saii din

o causă sufletescă. Cele. care provin din o causă

SENTIMENTE

organici, se confundă cu
plu : plăcerea unul miros
suri, etc.;—iar cele care
fietescă, portă-numele de
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sensațianile; de exemplăcut, durerea unel arprovin din o causă susentimente; de exemplu,

plăcerea ce o simţim la vestea morțel unul amic, etc.
Se mamesce dar sentiment, plăcerea
duverea isvorită dintio stare suflelescă.

sait,

Clasificaţiunea sentimentelor. — După obi-

ectul la care se rapârtă,
în

sentimentele

se împart

trei grupe:

1) Sentimente

egoiste

personale,

sai

acelea

care se rapârtă la noi înșine—şi care se datoresc iubirei de sine;
2) Sentimente altruiste sai sociale, acelea care

se raportă la semenii nogiri—Și care se datoresc
iubirei de. specie;

3) Sentimente superiore sai ideale acelea care
| depășind sfera atragerilor personale, se rapârtă la
idei; aceste sentimente se datoresc iubirei de a-

devăr, frumos, bine şi credinţă.

Efectele sentimentelor

asupra funcţiuni-

lor mintale.—10 Asupra. inteligenței. — Sensipilitatea influențâză foarte mult stările intelectuale,
dând mai multă vioiciune unora din ele şi întunecând pe altele — după cum aceste stări. sunt
sati nu în armonie cu sentimentul dominant. Cind
suntem indispuși, priveliștea cea ma! plăcută nu

e in stare să ne miște; totul pare că .se întunecă înaintea ochilor: vedem şi audim, fără să
înţelegem nimic. Din contra, cind suntem bine
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dispuși, un lucru de nimic ne face plăcere, pentru-că în acea stare de vioiciune, răspîndim în
jurul nostru raze de veselie, care se reflecteză
asupra acelui lucru și ni-l arată plăcut.
De asemenea cea-ce place' omului, înțelege mai

ușor și mal bine şi se întipăresce mai

adinc în

memorie. Cine nu ştie ușurința cu care învață
copilulo poveste și pe de altă parte, cît de greii
învață alfabetul! Deosebirea vine de la plăcerea
ce o simte pentru poveste, în timp ce cu învă=
țarea alfabetului i se ur&sce amarnic. Plăcerea
inspirată de un studii, e un motor puternic care

desfăşoră tte forţele intelectuale ale omului, dându-i o mal
morisare.

mare

O influență

putere

contrară:

de

pătrundere

și

me-

exercitâză. sensibilitatea

asupra stărilor intelectuale ce o contrazic, întune-

cându-le și apoi înlăturându-le din memorie. Ast"fel se ştie cum în momentele

de fericire, evităm

aducerea aminte a stărilor care ar putea-o tulpura; cum, din contra, la supărare sai la furie,

nu ne vin în minte de cit stări cu care se pâte
hrăni;—de acea omul care judecă liniștit, nu: se
înfurie nici odată. Pe de altă parte, durerile cele
mai îngrozitâre se uită,în timp-ce momentele de
fericire ne. însoțesc pănă la pragul mormiîntului!
Mai mult încă, stările sufletesc plăcute devin mal
pure cu trecerea timpului, fiind-că memoria, ca

un maestru dibace șterge 'tonurile care: le

întu-
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necaă—iînlăţişându-le astfel, din îndepărtare, may
vii și mai plăcute.
Judecata indulgentă a mamei, care iubinducşi
prea mult copilul, nu-i recunâsce greşelile și zi-

, ne
căldrea că <omul judecă pe alţii după sine»
arată în deajuns

pănă

la ce grad

inteligența

o-.

mului pâte fi influenţată de sentiment.
20 Asupra voinței.— Sensibilitatea influențâză
de asemenea asupra voinței, dându-i avint, cînd
-e vorba de o lucrare ce e în armonie cu sentimentul dominant şi împedecând-o în caz contrar.
Idea trebue încăldită de sentiment, pentru a putea

pune în lucrare voința.
E știut că cea-ce ne place, facem ma! repede
şi mal bine. Nu e sacrificii pe care să-l cru-

țăm pentru o pers6nă iubită. Și cil elevi nu învaţă un obiect ce le displace numai din simpatie
pentru profesor! Lunga răbdare a geniului e sus-

ținută de plăcerea cunoștințelor descoperite și de
speranța

dobândirei

altora în viitor.

Efectele sensibilităţei asupra funcţiunilor
corporale. — In genere, plăcerea e însoţită de
-0 crescere

a puterei

n6stre

vitale,

circulaţiunea

devine mal activă și respirațiunea mal adincă;
-expresiunea veseliei zugrăvesce fața sa şi raze
-de vioiciune se răspîndesc în jurul săi. Din contra, durerea obosesce, slăesce forţele organismu-

lui, inima bate ma! încet și
mind

însuficientă, aduce

dese

respiraţiunea
oftărl;

figura

devetră-

«deză acâstă frămintare lăuntrică și cel d'imprejur

154

”

LECȚIUNEA NXXVI.

nu întirzie:
de. a se.întrista şi el..Grijele şi necazurile slăbesc și o constituție de fier.
Fiind-că sensibilitatea înfluențeză mai cu seamă
„imima,de

acea

în

<vine de la inimă».

vorbirea zilnică

se

zice

că

Lecţiunea
PROGRAM:

Caractere

II.

generale

ale

sensibilitățez

copilului.

Nestatornicia

simţirei la copil.—Copilul

e

jucăria împrejurărilor: mintea lui fragedă şi neexperimentată e ulmită pe fie-care ceas de

noi care îl mișcă în chip deosebit.
câsta, memoria sa

fugace nu

pote

lucruri

Afară de aţine: în loc

valurile emoţiunilor pentru a se adăpa mal mult
timp cu un acelaşi sentiment, de acea emoţiunile
copilului sunt scurte.
Sensibilitatea copilului fiind determinată mal
mult din afară, e schimbăci6să ca şi cursul împrejurărilor în care se află. “Acum îl -vedI plâiigând şi după puţin timp începe a “ride 'cu aceași
ușurință, căci memoria fragedă a copilului nu e în

stare să ţină în loc” emoţiunea, «care
să se scurgă.
|
Nestătornicie

la minte

nu întirzie

ca și la corp, acesta

e caracterul copilăriei.

Superficialitatea simţirei la, copil. — Sensi_bilitatea

copilului

e mai

mult

aparentă

de

cit.
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reală; și nici nu ar putea fi altfel, dat fiind că
“sensibilitatea distreză copilul, în timp ce pe noi
ne obosesce. Așa se explică pentru ce, cînd co:pilul nu mai! are de ce să plingă, îşi îr6că ochil:
puţin plins-îl distreză; .în general, de cite ori
-observăm că copilul mal rnult miriîe de cît plinge
-şi se întrerupe din cînd în cînd, e semn că a-

„cesta decurge dintro. trebuință a nature lui;—
“vom face dar ma! bine lăsându-l in pace.
Intradevăr, observăm că emoțiunile cu cit
„sunt mai puternice, cu atit sunt maă mute; în
primul moment cind cade în prada lor, omul
rămîne «ca trăsnit>. De îndată ce însă prima

lacrimă udă

obrazul, e 'semn că

emoțiunea

s'a

potolit, treptat, treptat, urmeză suspinele, fringe„ile de mină, vaetele, cînd în suflet a mal rămas

-0 urmă

slabă de emoţiune. Cu cit dar

„nile se manifestâză

mal vii, cu

“slabe în lăuntru.
„Copilul e mal puţin simțitor

şi traducend

emoţiu-

atit sunt

mai

|
de cum se crede,

manifestările sale după felul nostru

„de a vedea, îl vom atribui sentimente pe care. nu
le aie. Mamele aii putut observa momente de
sensibilitate vie cînd copilul, lăsând de-odată jocul,
le sare în git și nu se mai satură sărutându-le—
cea-ce ar exprima un sentiment adînc, dacă pe
dată n'ar începe să-și sărute cu același nesaţ, şi

păpuşa.

Inceputurile moralităţei la copil. _1a

ce

|
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vîrstă a copilului încep a se arâta primele semnede idee morală?
Răspunsul e grei de dat, întru cit alirnă în
mare parte de gradul inteligenței sale şi de edu-caţiunea ce a primit-o. In general, putem spune-

că semiînţa moralităței nu încolțesce
grabă

după

cum

cred

mamele

atit de de-

nerăbdătâre

de a-:

și vedea copilul cit ma! mare şi după cun ai:
“credut chiar unil cugetători. Greșâla vine de acolo:
că nol traducem actele și manifestările copilulutdupă

felul nostru

primă

de a simți, pe cînd ele nu

în realitate de cit o sensibilitate

ex-

superfi-:

cială, fără de nici o legătură cu vre-o idee morală.

Aşa, ni se istorisesce cazul unui copil de dot:
ani și jumălate care mincă în ascuns o bucată de:
zahăr, cea-ce el ştia că nu ăre voe; și fiind sur-:
prins, se schimbă la față. Acâstă schimbare deînfăţişare a copilului s'a atribuit «luptei între plă-

cerea de a minca zahăr şi a2 început de remușcare», adecă une! idei morale că a săvirşit”

un fapt răă.

Ori cilă bună

înțelege că nu

putem

voiriță am avea, se:

atribui schimbarea

la faţă

a unul copil de doi an! şi jumătate vre-unel idei:
de remușcare. Departe de a fi semnul unul început de moralitate, acestă expresiune a figurei co-..
pilului nu arată de cit tâma de care e cuprins,

căci el a înțeles că a fost vădut și se aștâptă la:
pedepsa
aceași

Dar

pe care a mai

indurat-o

și altă dată în:

împrejurare.

dacă

trebue

să credem

istorisirea (aptulut:
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unei copile de cinci ani, care fiind odală

lăudată

- de mama el îl spuse: «mamă, a-şi dori să, te văd
încă ma!
bună;

mulțumită,

dar spune-mi,

a-și voi

să fiii. totdeauna

de ce nu potfi în totdeauna:

bună» ? și un alt: caz în care un copil nu se
“socotea pedepsit în deajuns pentru o greşelă ce
0 făcuse,.şi care cerea, printrun fel de sentiment
de dreptate, o pedâpsă mai mare; trebue să con-

siderăm aceste fapte ca niște excepțiuni onorabile în care scinteia moralităței începe a licări
atit de curind.

Natura copilului. —Dar dacă e stabilit că ideile morale se formâză tocmai! tirzii, ne putem
totuși întreba dacă copilul e din natură înclinat
spre bine sau în spre r&ă,
cu alte cuvinte, dacă
actele sale, fără a fi morale în sine, se potrivesc

sai nu cu ideile nâstre de morală.
_ Răspunsulla acâstă întrebare e. de mare în“semnătate pentru educaţiune, căci ne arâtă calea

-ce trebue să urmăm: dacă copilul fără de

ştirea

lui ar, fi înclinat numal. spre bine, dacă ar săvirşi numai! fapte ce se potrivesc cu ideile n6stre

morale, n'am avea de cit să încurajăm și să desvoltăm

tendinţele sale; iar dacă copilul

ar fi încli-

„nat numai! spre r&i, ar trebui să căutăm să des-rădăcinăm

răul şi să plantăm -binele.

Observaţiunea ne-arâtă că copilul nu are numal tendințe bune sai numai tendințe rele, ci le
posedă

în grad

deosebit pe amindouă,

-depinde de starea

de moralitate a

grad care

părinţilor

şi

SENSIBILITATEA COPILULUI
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bunicilor săl. Părinţii imorali dai nascere la copii
înclinați spre rele, iar părinţii onești daii nascere

la copil buni din natură; și educaţiunea fiind dată
de aceași părinți, influențâză tot în același sens,
mărind

r&ul

în cazul întil, desvoltând

cazul din urmă.

|

binele

în

Lecţiunea

III].

PROGRAM: Factori internă și externi în desvoltarea sentimentelor la copii. — Mijloce generale pentru
desvoltarea sentimentelor : exemplul, comunicarea sentimentelor, înfluența îdeei, exerciţiul.

Factorii interni în desvoltarea sentimen-

telor la copii.—Desvoltarea sentimentelor (bune
sau rele, după natura copilului Și educațiunea ce
o primesce) la copil se face în măsura în care
inteligența sa progres6ză. Acestă legătură dintre

_ desvoltarea consciinței

morale și desvoltarea in-

teligenţei se explică ușor prin faptul că pentru a

face cu ştiinţă

bine sau

sebâscă

adâncit

cit mal

răi, trebue să se deobinele de r&u, cea-ce

tirnă de gradul de desvoltare: a inteligențel.
La inceput,

cînd

e cea-ce îl place

sensibilitatea

copilului

a-

domnesce,

bun

și r&i e cea-ce

nu-.

place. Treptat apoi, cînd copilul începe a înțelege
și a căpăta încredere în părinți, bun e cea-ce îi
spune părinţii și răi de la cea-ce îl opresce. Ajuns

la virsta șcâlei, dacă institutorul şi-a atras simpatia — fără de care nu pâte influența de loc

SENSIBILITATEA

moralitatea,

atunci

COPILULUI

copilul

socotesce

161

de

bun

cea-ce il învaţă institutorul.
La un grad

mal înalt de desvoltare, bun e cea-

ce aprobă şi laudă lumea, iar răi este cea-ce aduce dispreţ. In sfirşit cînd consciința morală a
ajuns

la

maturitate,

binele

și r&ul e

judecat

la

lumina rațiunet! sale.
Factorii externi în desvoltarea sentimentelor la copii. — Am vedut că factoril interni,
adecă sufletesci, de la care atîrnă desvoltarea
morală a copilului, sunt: 10 apucăturile sale na-

turale ma! mult înspre bine sau înspre răi şi 20
gradul de inteligență. Factorii din afară care influenţeză desvoltarea morală a copilului sunt f6rte

mulţi: tote ideile și împrejurările

naintea sa. Toţi acești factori

ne

desfășurate

pot

în-

servi ca

mijl6ce pentru educaţiunea morală a copilului; de

acea vom studia pe cei ma! însemnați.

Mijloce generale pentru desvoltarea sentimentelor.—Juflutența exemplului. —Unul din
cele mal puternice mijloce întrebuințate în educaţiunea morală a copilului e influența ce o exerciteză exemplele

asupra

sa. Copilul e ca o

mai-

muţă, el imiteză tote, el e imaginea în care se
oglindesce starea de' moralitate a casei părintesci.
Acestă apucătură de a imita tot ce vede şi aude,
se datoresce slăbiciune! ființei sale care, având
un fond mic de cunoscințe și o voinţă slabă, nu
pâte lucra numal

din capul

săi, ci are nevoe să

imiteze.
1

|
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La o virstă ma!
toresce

mal

înaintată

mult

imitaţiuriea

simpatiei,

care

se

îl împinge

dasă

iacă cea-ce vede făcând cel-lalți copil. De aici nevolea de a veghia cu atențiune moralitatea copiilor cu care

vine

în

atingere,

îndepărlând

pe

cei răl, căci merele rele strică și pe cele bune. Vom
opri apoi şi pe servilore să stea de vorbă cu
copilul, căci numai lucruri frumose nu pote audi
de la ele.

Dar părinţii însăși sunt
ochii copilului şi

dese-oul

nişte
e!

îl

exemple
pot

vil în

inspira

cu

fapta cea-ce nu reușesc cu vorba. Astfel morala
de a-și iubi fraţii nu pâte fi mal bine înfilirată
de cit prin exemplul de armonie dintre tatăl și
mama.
|
Tot astfel și. cele-lalte virtuţi pot fi întipărite
în copil prin exemplul purtărei părinţilor să. Un
filosof roman ne spune că el a învățat răbdarea

de la moșul să, modestia de la tatăl săi și mila de la mama

sa.

|

„Învățătorul de asemenea va câuta să dea exemple cu fapta, va profita cu dibăcie de ste întimplările dintre copil pentru a le arita deosebirea
dintre bine și r&i, dintre drept șiz.nedrept. .Căci

nimic

nu

pătrunde

ma!

ușor

şi mal

adinc. în

spiritul copilului ca exemplul.
Comunicarea sentimentelor. — Sentimentele sunt comunicative; binele și răul e molipsitor ca

și bâla: Omul virtuos împărtășesce moralitatea şi
altora prin influența pe

care o

exercită

prin

i

deile şi faptele sale; din contra, omul vițios răs-

SENSIBILITATEA

pindesce
p6le

în jurul s&ă. o

molipsi

pe cei ce
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stricată

care

ce

să o

o inspiră.

Inima copilului e .deschisă celui

ştie

câştige; copilului nu-l trebue iubire filosofică pe
care el n'o înțelege, el se orienteză numa! după
aparenţe; îți citesce în față: în timpul unei po-

„veţe, numai de cit își îndrâptă ochil st micuţi
spre figura mamel, şi îndată a înțeles . dacă e
supărată

sau

nu.

Ne vom purta dar cu copilul așa precun
cam dori să fie, ne vom preface chiar că nu înțelegem unele din capriciile sale; căci mijlocul
cel mai bun e de a-l insufla sentimente bune, în
loc de a-l bănui pentru apucăturile sale rele. Căci,
după cum am mal spus, copilul face multe rele
fără să-și dea seama; oprindu-l nu facem de cit
să-l atragem atențiunea asupra. răului, deșteptân-

du-l curiositatea și determinându-l să ma! repete
de cite orl va profita de lipsa n6stră; educatorul
dibace se preface că nu-l vede şi-l îndepărteză
de la vorbirea sai fapta acea, insullându-i altele
sănătose..
De asemenea pentru a deştepta în copil simpatia, ne vom purta nol înşine. cu dinsul astfel,
nu însă numai în momente de disposiţie, ci în
totdeauna.

Influența ideei asupra sentimentelor „—ldeea
influențâză de asemenea asupra. sentimentelor,
căci aducând mai multă lumină asupra obiectului

lor, le încăldesce in același timp:. cea-ce omul
cunâsce mal bine, iubesce mai mult, Pentru a

164%

însufla

|
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de exemplu,

nu

sunt

de

a-

juns numai lecţiunile sentimentale, ci vom căuta
să-l facem cunoscut patria, făcând descrierea
sa pitorâscă şi istorisirea faptelor strămoșesci.

Pentru a deștepta iubirea de mamă, se va da o
idee de starea

nenorocitului

orfan..

:

Așa ni se istorisesce că o institutâre vEdend
că un copil căruia abia îl murise mama, ridea
nepăsător

cu conșcolarii.
să, ţinu o cuvintare

-

la

sfirșitul clasei în care înfățișa starea nefericitului
" copil—cea-ce

mișcă într'atita inimile

copiilor,

în

- cât sat făcut mal ascultători de părinți. :
Exerciţiul moralităței.— Copilul ajuns odată
Ja un grad de desvoltare morală, îl vom pune să
facă ucenicia

el însuşi

moralei, adecă

cea-ce no!

i-am

îl vom

arâtat

pune să facă

prin exemple.

Pentru acâsta vom căuta să-l dăm ocasiune unde
să se exerciteze şi ne vom îngriji să-l procurăm
mijlcele. Practica iubirei nu se pâte face mai

bine de cit acasă faţă de rude şi la şeâlă cu colegii. De asemenea,

dând

de pomană,

învaţă milos şi servind pe altul se

copilul

se

învaţă înda-

toritor.

Vom

observa numai

ca

aceste

exercițiuri

să

„fie potrivite minţei sale; astfel ca să înţelâgă însemnătatea lor și să pâtă gusta plăcere - îndeplinindu-le.
Na
Acestă ucenicie bine îndeplinită, îi deschide ca-

lea la fapte încă mai mari

și mal

nici un

sacrificii nu va putea

datorie!

împlinite.

nobile,

cumpăni

cînd

plăcerea

e

.
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PROGRAM : Sentimente egoiste:
mândria, cnibiția, sentimentul de demnitate, modestia, invidia, or-

:goliul, fiivolitatea, vunilatea.—lijloce de a împedica
„desvollarea celor rele şi de a le combate cînd 'le obSertăm

la copil.

Din iubirea .de sine bine

înțelâsă,

mulțime de sentimente bune,

isvortsc

care aduc

o

mulţu-

mire în present, formâză un trecul nepătat şi asigură fericirea în viitor, Fericirea omulu! stă în
inima luj: e dar în putinţa tuturora s'o cucerâscă;
averea, deslătările, onorurile, învăţătura chiar, ni„mic dar nimic din afară nu pâte să o formeze
„prin ele-insăși. Cu privire la acesta, o. anecdotă

me spune că un Șah al Persiei

simțindu-se

în-

truna nefericit, hotări să câră sfatul astrologilor.
Aceștia il spuseră că singurul mijloc de a se face

fericit e să pârte cămașa

unul om

ricit. Se trimese pe dată să se caute

cu

totul

fe-

printre

6-

„menii cel mal bogați din ţară, dar în zadar: nu
sa găsit nic unul care să se crâdă întradevăr
fericit. Pe cind se întorceau fără de nici un re-
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împărat, întălnesc din întimplare un
lipsit de avere, dar bogat la suflat, care:

întrunea condiţiunile cerute. El era atit de fericit
în

cit ar

numa!

fi

putut

că n'avea

împărtăşi

împăratului,

păcat

cămașă.

Iubirea ințelâptă de sine e dar o datorie
rală ce intereseză societatea, fiind-că

ricirea fie-cărul membru
tuturora

la un

asigură

al el şi prin

loc. Pe de altă parte,

cu putință ca un om ce nu

mofe-

urmare
cum

se iubesce

pe

ar

a
fi

sine.

și prin urmare nu-și îngrijesce de cel mâl apropiat suflet, care e al săi, să iubâscă pe seme-

nil să?

|

Tot din iubirea de sine bine înțelesă, isvorăse
şi sentimentele superidre; sufletul nostru pentru
a fi pe deplin fericit, are nevoe.să guste pe lingă

mulțumirea de sine și mulțumirea resultată din:
iubirea semenilor, o altă mulţumire ma! eterică,
mal sublimă, care dă un caracter mai nobil şi
celor-lalte sentimente, mulţumirea gustată în lu-.
mea

Îdeelor—care

tre, și. Credinţa —
să se

lărgesce

orizontul vederei n6s-

aromatul ce împedecă pința

conrupă.

Adevărul e că mal toți 6menil se iubesc pe
sine dar mal mult orbesce. Sunt puţini muritori
care își îngrijesc. de seninătatea sufletului lor și
care caută zi cu zi să se perlecţioneze moralicește şi materialicește! E rar acel curaj sufletesc
de a-și examina zilnic faptele, ca și cum ar fi:
ale altuia și a căuta îndreptarea celor rele şi e-

SENTIMENTE

vitarea lor "pe. viitor! De
pe Pămint!
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acea e rară şi fericirea

Sentimente isvorite din

iubirea

de

sine

virtsă.— Primul sentiment pe care trebue să-l
deștepte adevărala iubire de sine e sentimentul,
demmităței. Demnitatea e un sentiment ce înspiră

omului

respectul

de sine şi în genere

personei omenesci.
Vom deștepta simţimintul demnităţei
făcând

apel mereii

la

dinsul:

«un

a

|
la copil

copil

ce

se

respectă nu face nicl-odată așa» — îl vom zice.
Dar în același timp noi înşine trebue să-l dăm
exemplu de consideraţie pentru persona sa; avea
multă dreptate proverbul latin că «cel mai mare

respect se datoresce copilăriei». Și totuși cit puțin se urmeză acestă metodă: cite odată «se
suie copilul în cap»

şi nu

după

mult

timp

pen-

tru o mică greşâlă i se aruncă o căutătură bar:
bară şi i se dă pedepse ce-l umilesc.
Trebue ca copilul să se simtă

ajutat, mai mult

de cit condus; trebue ca el să vadă în poveţe
un ordin al raţiunei ce și l-ar impune singur
dacă

ar avea

inteligența

mal desvoltată,.iar nu o

voință caprici6să ce-l poruncesce. Și să nu se
crâdă că sentimentul demnităței astiel educat, ar
face pe copil neascultător: din

pilul
rirea
nite
tință

e învățat să
binelul săi,
la timp şi-s
să aibă loc

contra,

cînd

co-

vadă în poveţe numal urmăși cînd aceste slaturi sunt vedate cu bunătate, e cu nepuîncăpăţinarea.
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de demnitate nasce ambiția, a-

„decă acel sentiment care ne ațiță să. devenim
ce în ce mak

perfecţi,

pentru

multă stimă în ochii lumei.

a

câștiga

Ambiţiunea

din
maă

astfel

înțelesă nu-e: numai un sentiment legitim, e o
virtute, e caracteristica omului ce ţine la demnitatea sa.
|
Să

deșteptăm

dar în

copil

trece în fie-care zi pe el
să-l arâtăm progresul ce-l
cea-ce îl rămîne de făcut,
trebue să urce pentru a
facă -cinste părinţilor—ca
îndurate pentru. dinsul.

ambiția

de a

se în-

însuși, şi în acest scop
iace și în același timp
înfățișăndu-i treptele ce
ajunge un om care să
mulțumire a sacrificiilor

Din satisfacțiunea simțită

în

urma

unul

pro-

gres realisat nasce mândria, adecă acel seutiment care me înalță în proprii noștri ochă. .

Sentimentul de mândrie trebue ţinut în sine şi
nu trebue, manilestat întru nimic, afară numai
prin expresiunea senină a îrunței; allfel işi perde
| din, caracterul săi. moral. Mândria care caulă să
„se răslringă asupra altora, întălnesce resistența a-

cestora și resultatul e:că tulbură pacea sufletescă.
„ Mândria

trebue însă cumpănilă

de sentimentul

modestiei, care îl opresce avintul și îl arâtă adev&ratul

merit. Omul. care se entusiasmâză pentru

tote nimicurile, nu pote fi capabil
un lucru

mare;

ziază în loc de a-l da' noi
In convorbiri,

să

săvirșâscă

el e orbit de glorie care îl întirmodestia

forțe

pentru

muncă,

înd&mnă

de a-Și

expune
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cu reservă părerile, gata de a primi pe ale altula,
dacă ne par mai bune; ea determină sinceritatea

convorbire, ne ascundând

lucrurile neştiute, căci

nu e rușine a nu ști, ci a arâta că știl ceia-ce în

realitate nu ști; iar în caz de greşel), ridând singur mal întil, cel-lalți vor ride ma!

puţin.

Sentimente isvorite din iubirea de sine
viciosă.—Din iubirea
de sine bolnăvici6să isvor&sc

sentimentele

egoiste

vici6se

care

aduc cel

mal mare r&ă sufletului .ce le hrănesce și înjosesce pe om .în fața concetățenilor devenind obi-ectul lor de ris.
a
Unul din aceste sentimente bolnăvicise e vamitatea, adecă preocuparea de a fi remarcat
Pentru lucrurile cele maă neînsemnate.

S&mința vanităței e sădită de către

mame. de

i6rte de timpurii. Se laudă copilul în fața sa pen-

tru cele mal mici lucruri. De cite orl nu sa întimplat

„către

ca în mijlocul

musafiri,

de vanitatea

laudelor

vanitâsa mamă
copilului:

«mamă,

pe care l-am zis azi dimineță»>,

aduse

copilului

să fie întreruptă
spune

și lucrul

Mulţi copil cred

că se vorbesce despre ei, de cite orl se vorbesce pe!
ascuns, fiind-că ati observat lucrul acesta une-ori,

De asemenea gătela la copil nu e de

cit o imi-

laţie a părinților: copilița, care după ce a fost
îmbrăcată, se duce fuga la oglindă ca să se contempleze, nu face de cit să maimuțărâscă gestu- |

rile pe care le-a v&dut la mamă-sa. Și la o asemenea

priveliște caraghi6să,

mama

îşi

fire, o desmârdă, accentuând înca râul.

ese

din

170

LECŢIUNEA XXIX.

Arătând

originea și desvoltarea vanităței,

mij-

I6cele de îndreptare urmeză de la sine.
Orgoliul

e părerea

exagerată.

a meritelor:

sale. Acest sentiment urit predispune la aroganță
în t6te convorbirile; cea-ce face pe orgolios de:

nesuferit în ochi! tuturor. Il vom seca dar de la:
origină,
-Dar

împedecând
de

sigur,

cea

copilul
mal!

rea

să

se laude singur.

din

tâte

e invidia,

adecă sentimentul de ură ce are cine-va pentru un om superior lui. Invidiosul caută: prin
t6te mijlcele să tirască pe rivalul săi în noroiul
în care se tăvălesce; el e paralizat în activitatea

“lut de viermele ce-l râde adinc și este întro stare
de tulburare

'sufleiescă ce-l sdruncină

Invidiase arată de obicer

încă din

sănătatea.

copilărie

din causa nechibzuinţei părinţilor care arată mal
multă iubire copilului cel mic saii celui mal deş-

tept. Aşa ni se istorisesce cazul unei fetițe de
2 ani care a mușcat pănă la sînge .braţul fratelui.
său noi născut, din causa invidiel.
Va trebui dar să 'explicăm copiilor mai măriȘory, că dacă îngrijim mal -mult pe Îratele lor mat
mic, no facem din o deosebită iubire pentru el,
ci din causă că e mal slab și are mai multă.
nevoe de ajutorul nostru, Intru cit privesce. nechibzuinţa de a iubi mai mult pe copil mai bine:

dotați de la nătură, e condamnabilă din tote punctele de vedere; din contra trebue să se dea mal
multă” atenţiune celor ma! slabi, ușurându-le astfel nenorocirea lor
— căci, în definitiv, vinovaţi
sunt

însăși creatorii lor.

|

Lecţiunea
PROGRAM:

Sgârcenia,

V.

mânia,

crudimea.

—

Mij-

loce de a le combate.
— Frica.— Educaţia curagiuluă.

Sgârcenia.

—

Sydârcenia

e sentimentul

de:

idolatrie pentru bani; ea tiranisesce omul lipsin-du-l de lucrurile trebuincidse, numai pentru ne- .
saţiul de aur; cit despre a face bine culva, acesta
nu se pâte aşiepla de la un sgârcit.

* Sgârcenia e mai mult viciul

Gmenilor maturi,-

de cit a copiilor. Copilul nu pste fi sgârcit, fiindcă “el simte mal multă plăcere pentru lucrurile:
ce le capătă în schimbul banilor, de cit păstrând
„moneda,
Copilul e din contra risipitor, căci ne-având.
idee de munca ce o represintă banul, e atras de:

plăcerile ce i le procură
ușureză buzunarul.

cheltuirea și repede își

E mal bine dar a-nu da parale în mina copilulu), îngrijind însă de a-l satisface no! înşine:

tâte trebuinţele sale legitime; și chiar cînd îl vom:
da, îi vom

pretinde să ne spună

pe ce vrea să
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le cheltuâscă ; cu care ocaziune pâte avea loc o
povaţă asupra valorei banului cit Și asupra lucerului ce vrea să-l cumpere..
Cumpătarea cheltuelelor e o virtute; căci dese-

or se risipește odată cu banul și viţa.
Mânia.— Mânia

e unu sentiment violent pri-

cinuit de o causă reală sati închipuită- care
pare a fi supărătore. Mânia e slăbiciunea acelora

mal

cu

“stăpinescă

seamă

pe sine

care

nu

sunt

în stare

astiel ca să judece

cu

să

se

singe

rece causele supărărei şi mijlâcele cele mai ne„merite de îndreptare, ci dai drumul instinctului
animal

tunecă

ce-i pune

într'o atitudine

sălbatecă, le în-. -

inteligența, și le slăbesce voința. Omul -la

mânie nu-'mal e: slăpîn pe sine, el lucrâză
Să-și

dea seama—numat

după

impulsiunile

fără
pati-

mel ce-l stăpinesce.
Mânia nu numai că nu e o tărie de caracter,
ci e o slăbiciune; acâstă afirmare pare în contrazicere cu

manifestarea

violentă

a

mâniei;

destul însă să observăm că în acestă stare omul
e stăpinit de partea animalăa lui, iar

e

cea su-

fielescă e paralizată întratita în cit nici nu-și dă |
seamă.de cea-ce se petrece. Intr'adevăr, omul slab
de caracter e ma! ușor cuprins de mânie, fiind“că el nu e în-stare să se stăpinâscă pe sine și
să-și păstreze calmul; și reciproc, mânia aduce!
slăbiciune sufletescă, atingend demnitatea și subjugând voinţa, pe lingă slăbiciunea trupâscă pri-

„„cinuită de forțele pe care le-a consumat.

.
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Ințelegem dar de ce copilul se minie cu atita:
ușurință pentru un lucru de nimic. Mijlocul cel
mal nemerit de a combate mânia la copil, e de:
a o lăsa' în pace pănă se potolesce și apol a ne:
adresa la judecata copilului arătându-i că a fost
la mijloc un lucru de nimic, că tâte strigătele și
gesturile sâle caraghidse
nu ai slujit la nimic, că
din contra, dacă Sar fi adresat cu bunătate dela inceput, Sar fi putut înlătura causa Supără- rel sale.
Principalul e de a-l lăsa în pace pănă cînd s'a:
liniștit pe deplin, ne arătând nici un semn de

neliniște, prefăcându-se chiar a nu-l lua în semă.
A căuta să-l liniştesc “în toiul mânie sale, nu:

numai
vine

că e zadarnic,

dar e un r&ă. fiind-că

de-

încăpăținat.

„Din nenorocire însă, nu numai că nu se observă acestă regulă care lovesce bunul simţ, dar

părinții par a-și găsi: o plăcere
reutăcios.

Il necăjesc

făcând

copilul

fără de nici un motiv, îl iai:

jucăriile, îl contrazic şi fel de fel de lucruri care
il supără. Ce să mai zicem

cind. părinţii însăşi devin

de exemplul ce-l are

obiectul mâniei!

-

Institutorul: are de :asemenea datoria de a-și:
păstra sîngele rece în tote împrejurările din clasă,.

acesta nu însemnă că nu trebue să pedepsâscă;
dar trebue să n-o facă cu răsbunare și violență,

ci din contra să arâte părere de 'r&ii și să pre„tindă de la şcolar făgăduinţa că nu-l va mai da
ocazie în viitor la asemenea nemulţumire. Ni se-

174

LECŢIUNEA AXX.

istorisesce că şcolarul unul mare filosof, venind
acasă, găsi: pe tatăl săi furios, și fiind surprins
-de manifestările lui aut de sălbatece, exlamă cu

mirare: «acâsta nam vă&dut-o nici odată-la
fesorul mei». Fie ca şcolarii noștri în fața
deiași privelişte regretabile să zică de

«acesta n'am vădut-o

proace-

asemenea:

nici 'odată la domnul

-stitutor» !

in|

Crugdimea.—Mal e învinuit copilul că ar fi-crud,
.că ar fi fără de milă pentru alţii în timp ce lui
nu-l place să sufere răul.
“ Trebue să observăm de la început că copilul

nu ştie r&ul ce-l face; el chinuesce fluturele fără
-să-și dea seamă de suferința acestuia; proba e
că dacă îl explicăm r&ul ce l-a săvirșit, începe a
plinge și caută să repare greșâla mingiind victima. |
Se 'nțelege că avem în vedere un copil mic;
«cit pentru cei mai mari, aceştia nu fac de cit să
urmeze obiceiul format 'din copilărie;,e! își dai

sseamă de suferința ce o impun, darli sai im„petrit inima

prin deprindere.

In educaţiunea obișnuită însă, nu numai că nu
-se combate cu înțelepciune crudimea la copil, dar

„părinţii însăși îl deprind cu răutatea: de cite ori
n seu dă un b&ţ:copilului ca să bată lucrul de
-care sa lovit! Metodă care păcătuesce în două
privinţă: întil, însuflețesce lucrurile, în loc să de:prindă copilul a fi ma! atent, căci altfel aşa pă-

ţesce, şi al doilea, se învață r&sbunător şi r&ută.cios: acum își bate lucrurile ce par că-l fac r&i

-

MÂNIA,

CRUDIMEA

ŞI FRICA

şi pe urmă își va

bate : conșcolarii

contrazice.
„Vedem dar

sistema

e rea

din

cum

temelie

și cum
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care il

vor

obișnuită de educaţie,
în

mare

parte, părinţii,

iar nu copil, sunt de vină; părintele care se plinge
de purtarea copilului său, își dă 'singur pe faţă
incapacitatea de a-l educa.
Sa

Frica. Educaţia

curajului. — Prica

«e seuti-

mentul ocasionat de așteptarea sai, de îuchipuirea uneă întîmplări vătămitore. Frica e un
sentiment mai mult înăscut, dar contribue în bună
parle şi educatorii noștri la -desvoltarea sa. |

Cine n'a avut ocasivnea să vadă părinţi și mal
cu s6mă

servit6re inspirând copilului [rică în scop.

de a-l liniști. E amenințat copilul cu fel de fel de
animale imaginare sau reale, cu săracii care iai
în traistă copiil neascultători, cu zoomote ascunse

și alte lucruri care îngrozesc o minte matură. Ba
une-ori se merge mai departe: se ch6mă un
cu traista de-a spinare, care se preface că
să ia copilul, spunând că a audit că nu
minte. E lesne de închipuit spaima sărmaneli

sărac
vrea
e cufiinţe,

care nu-și găsesce locul unde să se ascundă! Nu
e de mirat dar ca vi6ța întrâgă a unui om să fie
influenţată de frica înlipărită din copilărie.

Mama morală, cu durere
ţămintul datoriei de mamă,
pilul pe mina

de inimă şi cu simnu va lăsa dar co-

servitârelor, căci

de la ele nu

se

p6te aștepta educaţie—mai întil fiind-că sunt prâste
și pe lingă

acesta

mal sunt şi de rea credinţă;

136
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ci singură va procura primele elemente de cunoscință copilului, va căuta să-i explice după mintea
lui, făcând

să-i

„._Ne. mutăm

dispară din cap frica

de

misterios..

întro casă nouă, şi cu tâte că sun-

tem cu mintea c6ptă, totuși simţim un sentiment.
de nelinisce şi chiar de temă; dar .copilul “care

peniru întiia-și dată vine pe lume, slab. la minte
ca și la corp, ce impresie

albă !

de misterios: trebue să

o

|

Educaţia bună caută să înlăture acest sentiment,
arătând raţiunea tuturor lucrurilor, şi desvoltând
veselia și curajul. Cu modul acesta se asigură
copilului un element de fericire în viitor, căci dacă
omul întreprind&tor se înșâlă cite odată, apoi îri- -

cosul se va înșela în totdeauna.

-

Lecţiuuea
PROGRAM:

VI.

Sentimente altruiste: Simpatia.—Aij-

loce de u desvolla simpatia la copii.
— Mila pentru
cei nenorociți şi pentru animale. —Ind
ulgenţa.

Simpatia. Isvorul comun

al tuturor sentimen-

telor altruiste e simpatia. Simpatia
e tendința
Omului de a se identifica cu semenii
săi și
chiar cu cele-lalte fiinţe, împărtășind
plăcerea

„și durerea pe care o simt dânșii.
Omul simpatisâză pentru toți semenii să! în!
general și acesta se pote observa ma! cu seamă
pentru

cel care

inspiră

milă,

dar

în

particular

simpatiseză cu cel cu care are Greși-care

rapor-

turi: cu părinţii, cu rudele Și cu amicii. În
special simpatia mame! pentru copil e cea mai
de-

votată din tâte; fie-care din

not

ce le îndură

copilul se

ea în caz cînd

știe sacrificiile
imbolnă-

vesce: cite nopţi nedormite, cite zile de frămintare; în cit multe mame ar dori ma! bine să sufere ele în locul copilului! [n al doilea plan vine.

iubirea copilului pentru părinţi. De ce iubesce
copilul părinții ma! mult de cit pe ork-cine? — Pen12
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tru-că lor le datoresce vi6ţa și crescerea,

pentru

că trăesc la un loc şi împărtășesc împreună bu.
curiile şi nevoile și în sfirşit ca un reflect al iubirei părintescl.
De asemenea simpatia e
acei care suferă, de cit de
cine-va a cîştigat la loterie
cînd la audul că o familie a

atrasă mal mult
cel fericiţi. Vestea
ne lasă indiferenți,
rămas pe drumuri,

de
că
pe
ar-

dându-l casa, suntem mișcaţi: pănă în adincul

i-

nimel. Pentru
“să ne

misce,

ca vestea bună
trebue

să

avem

despre o

personă

Gre-carl

raporturi

cu dinsa, în timp ce nenorocirea unui om necunoscut ne deştâptă îndată simpatie.
Simpatia mai vari6ză după cum întimplarea
sa petrecut 'de curind sau de mult timp: suntem
mal mult mișcaţi pentru peripeţiile unul r&sboi
actual, de cît pentru ale 'unuia din trecut.. De asemenea altfel simpatisăm cu o întimplare din o-

rașul nostru, de cit dintrun alt oraş

şi cu

atit

|
mai puţin din o altă țară.
Simpatia e tendinţa omului de a trăi în sacietate; sa zis cu dreptate că omul e un animal
sociabil şi moral. Nevoea de a se grupa ființele
e cu

atit mai

mare,

cu

cit organismul

lor e mai

desvoltat; înțelegem dar de ce acest instinct de
grupare a luat forma cea mal superidră la om.
fi cu neputinţă unui singur om.-și chiar unel
familii să petrecă în singurătate felul de visţă

“Ar

din societate. Un moment de reflexiune ne arâtă
că tâte. mijlâcele de tra ne sunt. procurate de
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cel-l- al Gmeni și că cea ma! mare parte din. ele
ar fi cu neputinţă să le facem nui singuri. Felul de viță de astă-zi e atit de perfect, cit nici
n'a

putut

lrece

prin

minte

strămoșilor

noştri:

„cită siguranţă trăim acum! cită suferință se alina
acum graţie medicinei! şi ce orizonturi Sati des-

chis vederei omului! Aceste tâte numa! graţie so-

cietăței. care a făcut cu putință cultivarea știin-.
(el prin împărțirea lelului de muncă intre 6meni.
Și ce fior dulce ne cuprinde cînd ne gindim cele
ce vor mal vedea strănepoți! noștri...
Inţelegem dar de cită insemnătate e cultivarea
simpatie! la copil, căci simpatia e legătura. invi-

"“sibilă dintre Omeni, ce. face cu putinţă socielalea
Și viitorul speciei ndstre depinde nnal de la

forma

cil mai perfectă a. socielățel.

La inceput copilul iși iubesce părinţii numai
pentru binele ce primesce de la ej, căci nu de. pu-:
ține ori 'sau vădut copil iubindu- ȘI mal mult

doica. Incetul cu incetul iubirea sa de părinţi de-

vine mai luminată și acâsla se pâte observa în
sirigătele sale de ajutor. 'Tocmal mal tărziă în-

„cepe el a-și da seamă

de

binefacerile și sacrifi-

ciile ce le primesce de la părinți și atunci le acordă pe lingă iubire și respect.
Iubirea frăţâscă dintre copil se desvoltă de asemenea treptat. Viâţa lor la un loc, egalitatea ce
„0 simt între el, jocurile la care se dedat îm-

preună, t6le aceste fac să se stringă relaţiuni de

simpalie

intre dinșil.
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Mijloce de a desvolta simpatia la copii.—
Vom cultiva dar aceste începuturi de simpatie ale
copilului, care sunt baza celorlalte. Vom cultiva:
iubirea cître părinți, deșteptându-le increderea înv

ei, arâtându-le că nu le voesc de cit binele şievitând pe cit e cu putință ordinele capricidse. Copilul arâtă une-ori ma! multă isteţime de cit am
crede şi e de ajuns ca să prindă două poveţi contrare, pentru a. pierde încrederea în părinți și a-k

socoti chiar de dușmani a! libertăţei lor
a

„Peniru

cultiva

iubirea

între

frăţescă

copii,

vom arâta cit e de bine să aibă cine-va frați, în.
care va găsi singurul sprijin și mîngiiere după ce
părinţii nu vor ma! fi, îl vom deprinde de mick
să facă hatir unul altuia, dar mai cu seamă vom
- fi cu tâtă luarea-aminte să nu se ivescă între ek
|
gelosia,

Şi ca o primă disposiţie a simpatie! către străini,
vom deprinde copilul să răspundă cu politeţe la
tste întrebările musafirilor; ne vom feri însă să-l

ținem prea mult, dându-le vote să părăsescă camera,
fiind-că

ar

fi absurd

să. pretindem

copilului să

asculte ca o statue discuţiunile n6stre, în care et
nu găsesc nici o plăcere. O altă greșelă insă care
face pe copil sfiicios e tâma ce le-o inspirăm cu

venirea musafirilor:
te găsesce

«dacă vine acum

în halul acesta»

«dacă

cine-va

şi

vine acum ci-

'ne-va şi te-ar audi ce zici» şi alte ameninţări de

felul acesta, care tâte îi deştâptă ură în contra:
|
|
musafirilor.

|
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In slirșit, la virsta de şcâlă, se va desvolta în

copil simpatia pentru toți 6menil în genere, arâtându-i-se binefacerile ce le primesce de la societate și cum el însuși
e dator să muncâscă pentru
ca la timp să contribue cu partea sa de lucru.

Mila. — JMila e sentimentul ce ne cuprinde
în fața suferințe unei ființe, sentiment însoțit
de tendința de ai da mână de ajutor. Omul
incapabil de milă e un monstru: cel puţin nu

tremură la gindul că lul însuşi i se va putea întimpla aceiași nenorocire şi cit de grei i-ar veni

dacă Sar purta şi alții astfel cu dinsul!
Vom

deştepta simţimîntul

vățuindu-l să nu ridă
nenorocirile

ba din
dacă

de milă la copii, po-

nicl-odată

de

defectele ȘI

altuia căci li se pâte întimpla și lor,

contra

să-l

compătimescă

şi să-l

se pâte.

ajute
-

Să deprindem copilul să facă bine altuia Și
mulțumirea sufletscă ce o capătă, îl va însufleți

și mal

mult

pe calea

racter prețios în vi6ţă,

acesta,

formându-l

un ca-

Dar nu numat atit, să se. deprindă copilul să
nu vorbâscă de răi pe nimeni! în dos, chiar cînd

nu are în vedere nici o intenţie: în felul acesta
îl scutim de caracterul josnic de a intriga. Să se

gindâscă bine înainte de a judeca pe cine-va, apol să aibă curajul părerilor sale şi să-l spună

curat în față — în felul acesta trebuesc

copiil.
Ucenicia

educați

|
mile o vom face-o cu animalele : vom

|
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deprinde copiii să se pârte cu blindeţe cu animalele, spunându-le folosul ce ele ne aduc; le
vom arâla că animalele simt ca și omul și că e

Vom

păcat a le chinui în zadar.

învăţa dar co-

pilul să respecte visța sub orl-ce lormă Sar manifesta: să nu rupă măcar o fl6re de cit în ve-

derea une trebuințe,
- Indulgenţa. — Indulgența e sentimentul de
cave suntem călăuziți, cînd iertăm greşelile
cuă-va. Ea e de asemenea un semn de omenie
şi de bunătate sufletescă.. E o datorie morală
de a ierta de cite orl nu ela mijloco intenţie:
rea, căci trebue să ne. gindim că greșâla e pă-,

catul

omului. E destul în acest

în vedere
repete

preșcla şi să-l

în viitor:

caz să-i punem

povăţuim

remușcarea

ce

să no

o simte

mat

îl va

fi .

deajuns,
Să deprindem pe copil să fie indulgenți—și pentru acesia să ne purtăm noi înșine astfel cu et.

Lecţiunea
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PROGRAAI:. Sentimente superidre. —
intelectual, iubirea de adevtr.

Sentimentul

Mai presus de sentimentele egoiste şi altruiste
întălnim la om sentimentele superiore saă ideale.
care încoronâză Greși-cum pe cele-lalte.. Aveste
sentimente ridică omul în regiuni ma! înalte prin
caracterul lor eteric, curat sufletesc.
Sentimentele supericre se impart după obiectul
la care se referă în: sentimente întelectuale, sen-

timente estetice, sentimente morale şi sentimente
religiose.

Sentimentul intelectual e provocat de dorința
omului de a ști și a-și da -seamă de.tole. E o.
tendință înnăscută în om de a căuta să-și explice
tote, tendinţă care se arată încă din copilărie sub

formă de curiositate şi care e cu

atit

mal

ne-

sățidsă, cu cît e mal satisfăcută. Geniile, care sunt
îl6rea poporului: care l-a produs, ai în cel mal
înalt grad acest sentiment. Marele filosof grec
Socrate, fiind persecutat pentru ideile sale, zise

într'o'zi: «O Atenienilor, dacă mi-ați da să aleg

*
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între a nu mal filosofa -sai
punde:

vol ma!

a

muri,

vaș

răs-

bine să mor!».

E o datorie dar pentru fie-ce om,

orl-care

ar

fi ocupațiunea sa zilnică, să-și îngrijâscă de mintea lui, căci prin lipsă de exerciţii mintea slă-

besce. Cit folos n'ar avea
măcar

ţăranul

un ceas pe săptămină

nostru

dacă

ar buchisi o

carte

de agricultură. Chiar celor care ai o ocupaţiune
intelectuală le mal

trebue

o

cultură

generală,

care împedecă mintea de -a se îngusta numai
prin exercițiul aceleași ordine de idei.
In educaţiunea copiilor vom avea în vedere
nu numai să procurăm cunoscințe, ci să căutăm
să le organisăm, adecă să le orinduim, să arătăm legătura dintre ele și pe cit e cu putință să
le explicăm. inta n6stră principală trebue să fie

de a exercita și desvolta mintea mal curînd de
cit a o îndopa. Nu mulțimea cunoscinţelor de- .
termină. val6rea unul om —în acest caz un dicționar portativ ar aduce ma! mare folos, ci is-

tețimea și adincimea

minței

sale.

Științele

care

ajută mal mult la desvoltarea minței sunt: matematicele, pentru desvoltarea
raționamentului,

științele fisice, pentru metoda observaţiei şi științele naturale, pentru clasificațiune; predarea lor .
trebue să se facă astfel în cit să atingă în cea
mai mare măsură acest scop. Nu. învăţarea pe
din afară a une! teoreme e scopul predărei matemalicilor, nici buchisirea unei descrieri, scopul
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mintea în

loc de a o desvolta.

Logica

e o adevărată igienă

şi gimnastică

minţei şi din punctul el de vedere trebuesc

tate științele. Cunoștinţele care nu se

a
tra-

învaţă

în

acest scop, şi care nu aii vre-o valre în visţă,
nu numai că sunt nefolositâre, dar sunt o sarcină vătămătbre care îngreui6ză activitatea intelectuală.
"Să deprindem pe copil să-și dea sâmă de cele
ce spun şi pentru acea să-l învăţăm să se gindescă şi apoi să vorbâscă; lucrurile pe care nu

le știă sigur să le zică sub formă de întrebare
saii de îndoslă, căci nimic nu e mai uricios de
cit încăpăținarea de a susţine lucru pe care nu-l
ştie—căutând fel de fel de argumente doveditore;
în felul acesta judecata se pervertesce şi ajunge:
să formeze argumente în vederea conclusiei, în

loc de a-şi forma conclusia din argumente, după
cum face 'orl-ce minte luminată.
Să mal obişnuim pe copil să nu cugete cu
cuvintele, care sunt niște schelete gâle, ci să se

învețe să cheme în mintea lor ideile corespundă&tore,

care

dai

cugetărel

o

mal

mare

precisiune

şi vioiciune.
Iubirea de adevăr. --- Iubirea de adev&r
acel sentiment

e

care ne determină să facem să

corespundă limbagiul cu. starea sufielescă ce
voinu-a exprima. Tendinţa de a exprima adevărul e înăscută în om și pe acâsta se bazeză re-

186
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e o datorie

ce se acordă

dar.a

nu

a-

cuvintelor n6s-

tre; consciința aceste! datorii o ai

chiar

și cel

care ati păcătuit contra adevărului, cea-ce se pâte

observa prin grozava ruşine ce o: simt cînd sunt desmințiţi. Insuși cel care comite minciuna, îl cade

mal curind sau mal tirziu victimă, fiind-că inteligența sa se. pervertesce ajungând să-și credă
propriele sale neadevăruri, iar din partea seme-

nilor întălnesce dispreţ și neincredere,

nul din fabulă. Dacă

minciuna

ca

cioba-

ar fi practicată de

toți 6menii, societatea -n'ar mal putea exista.
Adevărul la copil. — Totuşi sa susținut că
omul ar avea din natură tendința de a minţi şi
că numai în urma educaţiune! Sar deprinde să
spună

adevărul,

aducându-se drept

probă

carac-

terul tuturor copiilor de a minţi. Falșitatea acestei păreri o putem

judeca

- 0 cerceta: Dacă tendința
adecă

să

spună

alt-ceva

de mai înainte, fără a.

omului ar fi să mintă,
de cit

cea-ce

cugetă,

„simte şi voesce, atunci la ce near mal fi inzes-

trat Dumnezeii cu darul vorbirel? Vorba e comunicarea. dintre sufletele omenesci şi se bazeză
pe: încrederea reciprocă de a fi traducerea fidelă

a stărei sufletesc ce o exprimă;— altfel vorbirea
ar răminea
și glume.

Dar acestă

cu tristul rol de a comunica

părere e greșită

fiind-că

basme

plecă de

la o observaţiune superficială.
Se pretinde că natura copilului e de a minţi: greș€lă! Copilul pănă
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nici adevăr nici minciună:

el vorbesce numai. Să observăm și ne vom convinge că la acâstă fragedă virstă, in care copilul
abea începe a minui gingașul instrument al vorbirey, nu-şi are fixate încă înţelesul precis. al cuvintelor, în cit se jâcă mai mult de cit vorbesce;
el găsesce mai multă plăcere de cit folos în vor-

bire şi de acea zice lucruri de neînțeles numal să
se audă vorbind. Afară de acâsta, copilul mic ne
având încă desvoltată arta amintire, este jucăria

cu cea-ce

imaginaţiei: el amestecă cea-ce a fost
este şi chiar cu

cea-ce își închipue

numaj,

căci

confundă trecutul cu presentul şi închipuirea cu
realitatea. Copilul dar greșesce şi se înș6lă, dar.
nu minte, căci a minţi îns6mnă a câuta să în_şell pe altul cu 'vorba.
Cit despre cel ma! mărișori, aceștia, de şi sunt
în genere conscienți de neadevărul ce ai să-l
zică, totuşi nu se pot opri, împinși de nevoea de

a comunica şi altora farmecul imaginaţiei
cîntă şi, pentru a fi ascultați, o dai şi
forma realităţei. Mijlocul cel ma!.nemerit
caz e de a le arâta că înțelegem gluma
Adevăratul
ciuna e cînd

ce-l îne! sub
în acest
ce o. fac.

moment în care pâte apare mincopilul a ajuns la o 6re-și care pre-

cisiune de idei şi cuvinte, și cind prin urmare i
se: pte presupune intenţiunea de a ascunde ade|
vărul.
Combaterea minciunei la copil. — Minciuna

intenţionată are dar un scop, fie dea

se

scuti

188
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de durere (negând o greşâlă de exemplu) fie de
a-și procura o plăcere (atribuindu-și un lucru pe
nedrept, de exemplu).

Ca şi cele-lalte viciuri, deprinderea de a minţi
se datoresce prâstei educaţiuni a copilului. Mal
întil, însăși părinţii se fac culpabili înşelând copilul, fie din prostul gust de a se distra, fie spre
„_a-ŞI ascunde propria lor nesciință sai lene de a

.

„explica, fie chiar din o rea intenţiune; se păcătuesce astfel în două direcțiuni: 10 se refusă copilului hrana sa sufletescă și 20 se deșteptă în
el neincrederea, căci mai curind sai ma! tirziu
va aila că a fost inșelat,.
Nu urmeză de aici că trebue să explicăm COpilului totul, căci el e cite odată f6rte indiscret
tocmai din pricina nesciinţei sale; vom trebui însă

să fim dibacă eșind din

încurcătură prin: schim-

barea discuţiei, iar cind -nu e chip de scăpare,
. vom spune că e vorba de.un lucru grei de

înțeles pentru dinsul.
O altă greșâlă a părinţilor-e că pun
mare încercare sinceritatea copilului, de
fi capabil pote cea ma! mare parte din
lor: «Cine a spart paharul acesta?» —

săm răstit
fiinţă,
că are
inainte
aștepta

copilului. «Nu ei» —

la o prea
care n'ar
domnia
ne adre-

îngiriă micuța

tremurând. Ce credea nechibzuitul părinte
să i se răspundă? Nu cunoscea de mal
pe culpabil? şi apo! în felul acesta se
să. capete mărturisirea de la un copil?

Trebuea -să se prefacă că nu ştie pe vinovat, să -

”
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casă, spunând că cel

care nu mărturisesce singur se mal! face culpabil
şi de un neadevăr
— și de sigur câ copilul venea
să-și câră ertare, cu care ocaziune i se putea da
un sfat pentru viitor.

Şi același părinte care cu un moment înainte
pretindea adevărul de la copil, e dispus să-l primâscă minciunile zise din vanitate!
|

Nu trebue să ne entusiasmăm de calităţile sale,
după cum nu trebue să desesperăm de defectele
sale. Trebue să ne păstrăm cumpătul ne-adorând
copilul ca pe un idol, cea-ce l-ar face . orgolios,
dar nici arătându-i dispreţ, cea-ce l-ar împinge şi
mai înainte pe calea r&ului.

Cit privesce despre

educaţiunea

adeverulul la

copil ar puteafi resumată astfel: părinţii să dea
exemplu prin vorba și purtarea lor de o perfectă

practicare a sincerităţei și să se acorde copilului
încredere prevenindu-l însă că în caz cînd va fi
prins cu o minciună, va perde încrederea,

_ Leoţiunea

VIII.

PROGRAAI: Sentimentul estelic, — ce este fritosul, ce este arta ?— Desvoltarea gustului pentru frumos la copii.
Ă

. Unul

din-cele

ma! nobile însușiri

ale

naturel

omenesci e și admiraţiunea ce o simte pentru tot
„ce e frumos,

numită. sentiment
. estetic.

Ce este însă frumosul?
—E acea calitate a
lucrurilor şi fenomenelor care deștâptă în nol un
sentiment .de admiraţiune. Sentimentul estetic de-

pinde dar atit de lucrurile ce-l provâcă, cil și de
persoana în care se deştâptă.. Lucrurile şi fenomenele nu sunt frumâse prin ele-insăși, ci prin
efectul ce produc asupra n6stră; ele ai însă un
caracter comun care face să deștepte. un senti-

ment de aceiași natură la toți 6menil. Un
"asupra . Îrumuseţei

căruia

lucru

există păreri. deosebite,

nu merită numele de frumos, ci cel mult
şirea de plăcut; lucrul întradevăr frumos

însunu e

«cel ce-l place omului», ci acela care deștâptă
sentimentul estetic la toți 6menil—de şi în grad
deosebit.
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Cea-ce. constitue caracterul de nobleţe al. sen“ timentului estetic e desinteresarea absolută, căci
cea .mal mică preocupaţiune întunecă frumosul şi-l
face chiar să dispară cu totul. De exemplu, cînd
t6mna eşim pentru preumblare la câmp și dăm
de 'un lan nesfirşit de griă,- ne perdem cu mintea în mijlocul aceste! priveliști, fiind 'stăpiniți de
sentimentul frumosului; îndată ce ne am gindi însă

la belșugulce va resulta și la alte consideraţiuni
practice, frumuseţea dispare. Din contra, sentimentul estetic e alimentat prin comunicarea lui

la cei-ce ne însoțesc: de acea simțim un neastimpăr şi prin diferite exclamaţiuni căutăm- să le
atragem atenţiunea asupra obiectului ce ne farmecă,

gustând

o vie mulțumire în caz cind şi cei-

lalţi simt ca şi nol. Așa :se explică pentru ce copilul cînd a învăţat o poveste nouă, arde de do-

rința de a o spune şi altora..Ințelegem

dar -im-

portanţa considerabilă -ce o jocă în societate sen-

timentele estetice, care prin năzuința lor de a se
revărsa în afară, dilatâză inimele și le pune în comunicaţie, îndepărtând” preocupaţiunile care le
separaii.
Ma! mult încă, sentimentul estetic are până la .
un punct un caracter moral, căci nu pote apare întrun suflet preocupat intruna de interese
materiale; iar pentru cei ce-l simt devine din ce
în ce mai nesăţios, astfel că-i îndemnă să caute

mijlscele de perfecţionare
.

a

frumosului

atit

în

192
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acțiunile sale cit şi în lucrurile din afară; din
acestă trebuință a eșit arta..
Ce este ar?ta
— Arta, în sensul vestrins al
„cuvântului, e mijlocele întrebuințate
de om pen-

tru realisarea frumosului. Arta e dar produ
cerea meșteșugităa frumosului; ea a luat
nascere

din

neindestularea

omului

cu

frumuseţea

preseniată de natură. Frumusețea în artă
ne deșteptă același sentiment ca și frumuseţea
din. natură și dacă produce une-ori mal mult
efect a-

supra

n6stră

de cît o frumuseţe

naturală,

causa

e că ne cere mal puțină sforțare ca să
o gus-

tăm, căci ea e trecută deja prin
prisma unui
suflet omenesc. Afară de acesta,
frumosul presentat de artă apare în tâtă puritatea
lui, curăţit
de unele pete ce-l întunecat și condensa
t pe o
întindere mică, cea-ce în natură
se presintă nemărginit. Dar puterea cea mare a
artei vine din -

eternalisarea, frumuseţei: frumusețea
în natură e -

trecăt6re,

arta intervine

însă

și

pind-o fatale! legi a distrucțiunei.

0

opresce,

ră:

Artele frumâse se împart în trei grupe
: .
10 Cele care se adresâză vederei: Arhit
ectura,

Sculptura şi Pictura;
20 Cele care se adresâză

Poesia;

N

audului:

Muzica

şi

30 Cele care se adresâză atit vedere
cit și
audului: Arta oratorică și dramatică,
Desvoltarea gustului pentru frum
os la
copii.—De timpurii se Schițeză la copil atit
ten=
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dinţa de a deosebi frumosul de urit, cit și -primele nianifestări ale nevoei de artă. Vom căuta
dar să cultivăm aceste începuturi estetice făcân
d
pe copil -să guste mai înti frumusețele naturale:
florile, insectele, pasările, iar mai tărziu îl vom
putea arăta diferite peisage, tablouri, figuri etc.
Odată copilul deprins să caute în tâte satisfacerea sentimentului estetic, va fi îndemnat a o
întruni în purtarea sa însăși, astfel că i se
deş-

„chide calea curăţenie! și a politeţei.

Dar după cum am zis, copilul are şi apucături
artistice: cine nu ştie plăcerea ce o. simt copiil
a desena

lucrurile

și

mal

cu

care le aii vădut? Nevoea

de

seamă

a

ființele

avea

„ochilor lucrul sai ființa ce le-ai produs
plăcere,
De sigur
presintă
de n'am

îl face ca să le
că pentru: noi
nimic și nam
afla-o din gura

o dată

mizgălâscă și el cum pot.
acea -mizgălitură nu reputea:o ghici nicl-odată
copilului; pe dinsul însă

îl mulțumesce în deajuns, căci el
imaginaţiunea sa.
|
„În

pe

înaintea!

în împrumută
|

loc dar de a ride de nadibăcia

sa, cum

a-

desea se obișnuesce, vom

trebui a-l ajuta în: în-

cercarea

mina

sa, conducându-i

și

rînd pe rînd părţile figure! desenate.

explicându-ă

|

Plăcerea de a audi cântând se manifestă la
„copil încă din leagin. La not în țară mal cu seamă
e un

obicei general

de a cinta

copilului

pentru

a-l face să tacă sau pentru a-l adormi Și fie-care

„a avut prilejul să vadă cum

el începe cu muzica
13
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sa de indată-ce nu i se. mal cântă. Pole chiar
din causa: acestul obicei gustul cintecului'e atit
muzicanți

de generalisat la. no! și avem
în timp:ce

artele plastice

puţinul gust: pentru

datoresce lipsei de educaţie în acestă
“- Ce.să mal spunem

de

destui,
se

direcţiune.

plăcerea ce o âii copiil

pentru basme! Sunt în stare orl-ce sacrificii să-și
impună, numa! să li se povestâscă un basm! Și
de acestă

ar trebui să ne folosim

ardâre a

co-

pilului pentru a-l face să fie mai cuminte şi mai
ascultător,

promiţându-l

că-l

spune o

vom

po-

veste frumâsă şi realisând-o din cînd în cînd. Co_pilului îi place însă să spună el însuși povești,
de acea cind vedem că nu are cul le spune, e omenesce a-l asculta, sai cel puțin a ne preface
că suntem atenți.

Odata cu pre-

„Educaţia estetică la sol,

'darea scrierel trebue să încâpăîn şcolă și
darea desenului, care e 6re-și

cum

mal

pre-

atrăgă-

tere şi: pote împrumuta din farmecul săi și scrie:
rel. Incepe-vom însă desemnul prin linii? Acesta
ar “fi metoda logică a predărei desenului; metoda
psihologică ne arâtă însă ca fiind mal bine a începe prin obiecte reale, simple de tot la început
și apol treptat mai grele.
"

Invățătura să fie Gre neplăcută în sine şi numhal folosul ce aduce

ne

face

să o

studiem 2—

'Talentele și geniile ce onoreză omenirea sunt gata _.
să o desmintă;

căci ce alt de cît farmecul cuce-

-zirel adevărului susține lunga răbdare a operilor
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lor? Dacă învățătura nu aduce nici un gust, causa

e reaua metodă a predărei, care disprețuesce metoda psihologică impunând metoda logică, care
e
bună pentru omul matur, dar nu și pentru copil.

Copilul care acasă incă de la 5 ant mizgălea
hirliile ba chiar şi uşile cu fel de fel de figuri,

de îndată ce se duce la șc6lă, unde sub numele
de desemn i se arâtă numai .linil şi unghiuri, perde

„gustul

chiar

şi -pentr
: micile
u

sale

caricaturl.:

Ar fi de dorit să se ţină în şcâlă- mat

socolelă de natura. copilului şi - treptata sa

multă
des-

voltare; altfel şeâla nu se va presenta în ochii
“să! de cit. ca un adevărat institut de tortură.
- Cintul e de asemenea de absolută. necesitate
“în Șc6lă, căci pe lingă . că înnobileză. inima, are
un efect igienic colosal pentru desvoltărea plă-

minilor, Acest exerciții se impune cu atit. may
mult cu cit vi€ța sedentară, atit. de' contrarie na- |
turet copilului, are de efect intre altele și scur-:
tarea respiraţiunei.
e
|
Toluși trebue să ne ferim a crede că timpul de

Șc6lă trebue

petrecut numai

în cîntece Şi

jocuri,

să se învețe jucându-se numai, ci aceste exerciţii

„se vor face la timpul
„predată cu plăcere.

lor, iar

învățătura. trebue

Lecţi unea IX
moral.—
.
— Criterii
PROGRAM: Sentimentul moral
la conoral
Sancțiune. — Desvoltarea sentimentului

„păi: exemple, exemple istorice, maxime:

Sentimentul

moral.

—

Inima omului care e

-un isvor nesecat. de sentimente, îl îndemnă să lucreze atit în vederea binelui săi proprii, cit și
pentru binele semenilor săi. Acest foc sacru care

încăldesce. ideile şi hotăririle nâstre şi le pune.in
acţiune e sentimentul

moral.

Sentimentul din care decurg acţiunile făcute în
vederea individului însuși, se numesce sentiment
egoist, iar sentimentul din care decurg acţiunile
făcute pentru binele altuia, se numesce sentiment

altruist. Sentimentul

egoist și altruist corespunde

cu cele două instincte pe care le găsim la. î6te
animalele: instinctul de conservare a îndividu-

luă şi instinctul de conservare a speciei, fără de
care vi6ţa ar fi cu neputinţă.
Ce deosebesce instinctul de conservare al animalului de sentimentul moral al omului?— Pri-

mul

e nereflectat, orb, adecă

animalul

nu-și dă

ă
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seamă: de scopul pentru care îl execută; apol
instinctul de conservarea speciei e limitat la un

cerc mic de ființe (la puil să! și la conviețuitâre), .
omul își dă insă în întregime seamă de scopul:
actelor sale și simpatia sa e largă, căci cupriăde.
intrega omenire existentă şi chiar pe cea din
trecut.

- Criterii moral.

—

Instinctul animalului, may

cuprinde însă și mijlcele de întrebuințat pentru
îndeplinirea sa; sentimentul nostru moral ne. în-

demnă numai să voim

binele,

fără să ne arăte

cum să-l realisăm, cea-ce nu e deajuns, căci am
putea fârte bine să voim binele şi să lacem r&ă.
O altă facultate a omului e însărcinată cu acâsta:

„raţiunea.
Rațiunea singură pote deosebi binele- de. rău;
ea singură pote sluji de criteriă, de călăuză în

acţiunile n6stre.

.

„Unul ce mal nobil se datoresc dar actele n6stre: sentimentului moral care îndâmnă şi rațiune
care călăuzesce; dar tocmai prin acest fapt că sunt
un produs superior al organisaţiel nâstre, urmeză

că nu sunt distribuite în aceași măsură la toţi
(cum e instinctul la aceaşi specie de animale), ci.
vari€ză după gradul în car6 le-a moștenit individul și după educaţiunea sa.
” Binele și r&ul nu se moştenesce numa),-ci se
şi învaţă: prin exercițiul binelui omul devine
mal bun—şi acâst
. este chiar
a
rațiunea de a fi a
educațiunei morale.

-
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Sancţiune. — Prin urmare, omul a cărui rațiune .nu .e. desvoltată
(fie din natură, fie din lipsă!
de. educație), astfel că nu pote întrevedea t6te urmările actelor. sale, se întimplă “să greșescă, să.
se

înșele în intențiunea

sa;

mal

mult. încă,

cind:

"însăși isvorul 'acţiunilor sale, sentimentul, e: slab:
şi bolnăvicios, pâte greşi intenţionat, pâte păcătui.

: Intrebarea este: Ce se. întimplă cînd omul greșesce. sau cind . păcătuesce? Ce se întimplă, din:
contra, cind. practică dreptul şi binele? Intr'un:
cuvint,

care: este. sancţiunea

actelor 'nâstre?

„Prin - sancțiune.

se. înțelege plăcerea sai du-.

-_rerea :ce: ne aduce

săvirşirea unul act sati numar

-intenţiunea de â-l săvirși.
După

proveniența

duvală, socială

sa,

sancţiunea

și divină.

pote

fi: 120-

.

- Sanețiunea naturală este plăcerea sai urerea isvorită în autorul însuși al actului. Ea, cu-:
prinde atit satisfacerea conştiinţei împăcate sau:
mustrarea, conștiinței călcate cit ȘI urmările fisicomorale .ale .actului. |
|
Astfel,

disprețuirea

datoriilor către sine, aduc:

alit slăbirea fisică și morală cit şi o remușcare,
o amarnică

“părere de'răi, a păcatului

săvirşit;;

de asemenea dispreţuirea datoriilor către semenit
săi, aduce mustrarea de cuget cit și slăbirea morală — tocmai din acestă causă glasul conştiinţei
se întunecă și omul e împins din .ce în ce pe
calea răului, așa în-cit e nevoe să intervină so-
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cietatea pentru a lua libertatea celor care -nu mai
“sunt

în

stare

să

o

cirmuâscă,

„ Sancțiunea socială se imparte la rindul să
în: sancţiunea eggală Și sancţiunea opiatiei pu
blice.
Sancţiunea legală cuprinde pedepsele .și recom=
pensele prevădute de lege pentru nerespectarea
drepturilor altuia -sai pentru un! servicii deose-

bit adus statului. Sancţiunea penală
de cit restricțiuni

bazate

pe. principiul

nu

impune
«nu

face

altuia cea-ce nică altulnu vrei. să-ţi facă ţie»:
Sancţiunea opiniel publice constă în lauda sati
hulirea semenilor noştri. “Ea regul6ză relațiunile
zilnice dintre 6men!.şi se .bazeză pe un: principi

pozitiv «pârtă-te cu altul, așa precum. al vrea să
se pârte și el cu tine».
i
Sancţianea divină implică pedâpsa. sai.

:
răs-'

plata în o vi6ță viitâre pentru actele nâstre. . :
Desvoltarea sentimentului la copii.—Precepl
— Sentimentul
e.
moral cuprinde sentimentul
dreptăţei care îndemnă «a da fie-căruia ce e al
său> şi sentimentul umanicare
tăţei
îndemnă «a. .
face binele, ori .de cite. ori e cu putință».
Știm, că cel puţin pănă la cinci ani, nu sea-!
râtă sentimentul moral în copil și nici n'ar putea
fi altfel, fiind-că pănă la acestă virstă rațiunea nu e în deajuns desvoltată pentru a distinge cit de

superiicial

binele de r&u. Educaţiunea morală tre-

bue să încâpă insă mai înainte de acestă virstă,

încă de cind copilul incepe a vorbi, cu acea deo-

200
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sebire că în loc de a 'ne adresa rațiune! lui, vom
căuta a-l mișca inima—şi pentru acesta e deneapărată trebuință a ciștiga încrederea și iubirea
copilului.
Cum vom putea căpăta încrederea copilului ?—

Aritându-i noi înși-ne încredere şi căutând a-l face

să înțelegă

că nu-i voim de cit binele.

să se deprindă copilul să nu

vadă

Trebue

în poveţe o

voinţă personală, ci un ordin al rațiune! pe care
şi l-ar impune el singur, dacă ar avea inteligența

mai desvoltată: capriciul și arbitrariul trebue

cu.

-

totul înlăturat. Copilul arâtă cite odată mai multă

istețime de cit ne inchipuim şi e destul să ne
prindă cu două poveţe contrare sai cel puţin să
se deștepte în el indoslă, pentru ca fsaturile n6stre să nu mal aibă nic un efect; el devine în acest caz încăpăţinat şi chiar cînd ne ascultă, o

face de silă și de frică, gata fiind a se sustrage
de îndată ce nu mal e sub ochil noștri.: „ Chiar cu observarea acestei regule, trebue

să

ne ferim a da copilului prea:

şi

multe

precepte

în tot cazul să-l cerem mai puţin de cit
mite natura

|

îl per-

lui; căci, de obicei, cînd se dai prea

multe ordine se“consideră ma! de grabă

folosul

părinţilor de cit al copilului. In deosebi, mamele
par a-și găsi o distracţie dând la poveţe copilului, Şi ce trebue şi ce nu trebue, în cit bietul

copil nu știe nici-el pe care să o facă mai

întil

„şi de acea nu face pe nici una sai în tot cazul .:
numai pe cele care i se repetă mal. adesea. Nu
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e de mirat dar ca mulți copil să-și iubescă mai mult
pe tatăl de cit pe mama lor — care «nu se îndură măcar un deget să pună pe el» (adecă să-i

Dată). Așa ni se istorisesce cazul unei fetiţe care .
a mărturisit în faţa mamei

sale:

«ce:

păcat

că

tata trebue să plece la manevre şi nu tul».
Nu trebue dar să impunem autoritatea: n6stră
copiilor, ci mal curind să o provocăm ciîștigând
încrederea şi iubirea lor.
Exemple. — Dar nu e de ajuns :a povăţui pe
copil, nu e de ajuns numai a-i arăta calea binelui şi dreptului, trebue a-l înfățișa și exemple,
care ating mal bine spiritul său neexperimentat:

Sa zis încă din vechime că «pe cit e de lungă și
-grea calea preceptelor, pe

atit

de

scurtă

şi

de

ușoră e calea exemplelor>. Să le dăm nol înșine
exemplu de virtuțile și calităţile cex povăţuim
să le cucerâscă şi vom reuşi mai bine; căci „copilul mai cu seamă are mai multă încredere în
cea-ce vede de cit în cea-ce aude.
Şi cind ne gindim la cite coniraziceri dintre
„vorbele şi faptele n6stre sunt ei martori, ar trebui să roșim ceva mal mult, plingându-ne de
purtarea lor! Nu mal zicem nimic de cazul cind

păcătuim şi cu vorba înaintea lor...
Exemple istorice. — Unde exemplele vil nu
sunt de ajuns, vom îngriji a înfățișa copilului
exemple istorice; faptele mari şi nobile ale 6menilor din deosebite timpuri, care au onorat ome-

nirea prin felul lor de a gindi şi de a se purta.

202
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„ Trecutul

umbră a
după

cum

nu e în totul perdut, ci el

existenței

sale

asupra

sa zis, în mulie 'privințe

conduc după cei morţi».
„Să înconjurăm

aruncă

presentului
«cel

dar copilul de modele

vii

o:

Și
se-

de prac--

ticarea virtuței de către 6menii mar! din irecut ȘI.
să-l facem să.respire din acele vieţi nobile care:

vor fi în totdeauna materia
pune energia morală.

din

care

se

com-

Lecţi unea
_ PROGRAM:

x.

Sentimentul patriotic: iubirea, de (cră,

de neam şi de limbă, — Mijlyce de desvoltare..

Omul își iubesce în totdeauna înainte de omenire, patria sa şi înaintea patriel!, familia din.care
face

un

parte
— cu

care

suflet. Pănă

acum

nu

este

de

cit un corp

şi

ne am ocupat de cullivarea

iubirei și a datoriei către om în general ;: rămine
să cercetăm datoriile către patrie și către familie
precum și mijlâcele de desvoltare la copil.
Să observăm de mal! înainte că, cu cit „cercul
simpatiei se. restringe, cu atit iubirea devine ma!

intensă și prin urmare

cu atit datoriile

morale

se precisâză, cresc, pănă a cere sacrifici! din partea

n6stră.

Cine nu aprobă sacrificiile făcute în lamilie?
Cine nu aprobă susţinerea demnităței familiei sale?
Cine dar psle reproba sacrificiile
- făcute -pentru
patrie?: Cine-p6te reproba susținerea demnităţei
naţiunei

cum

sale?

Omul
se. nasce

se nasce într'o anumită

luri nu-l

pot

spori

într'o naţiune, după

familie; aceste tit-

nici sdruncina întru, nimic ca-

-
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dităţile sale; cel mult pot
posibilitate a caracterului
ţilor; de îndată ce însă
„„virtos.şi capabil,
e .ridicol
originea sa. Omul care își

arăta niște indicii de
săi în faţa necunoscucunosci pe cine-va ca
a ma! avea în vedere
ascunde naționalitatea

“sau familia, căruia îl e ruşine

de originea sa, a-

cela e un om de nimic: nici o origine nu e demnă
de

un om

valoros;

pâte contrariul.

Fie-care să-și iubescă dar familia sa ca “pe sine
însuși, să-și iubâscă bucata de pămint, fie: mare
fie mică, unde a vedut peniru întiia- Şi dată lu“mina s6relul, unde a petrecut dulci. an! al. copi-

lăriei și unde şi-a nutrit corpul și sufletul. Nunial
petrecând -între străini, află cine-va: valdrea. țărel
sale, numai

atunci

isbucnesc - în :el focul patrio-

tismului
— exclamând
«Fie

«Tot
“Dar nu

ca poetul:"

pînea cit de rea,

mal bine în: ţara mea».

numal

țara în care ne am născut me-

zită. iubirea n6stră, ci şi neamul

din care facem

parte; căci ce valdre pote avea pămintul fără de
-Smenil ce îl însuflețesc? Şi prin iubireade ea:

nu înțelegem numa! iubirea concetățenilor,. ci a
întregel seri! a strămoşilor noștri care s'au luptat
și ai pus

umăr?'la

umăr

pentru

a

ne

asigura

starea n6stră de astăzi, cit şi a urmaşilor noștri
pentru care datori suntem a lupta la rindul nostru, asigurându-l de tot ajutorul ce ne stă prin
putință. Patria n6stră. este dar România din present, din trecut și din viitor.

SENTIMENTUL PATRIOTIC

Sentimentul

patriotic

numai
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atunci e complet,.

cînd pe lingă iubirea. de ţară și de neam,
cuprinde și iubirea limbei

mar:

cu care ne am

trezit

şi care pentru întiia-și dată ne a sunat armonios:
în pavilionul urechei n6stre. Și iubirea de limbă
se. manilestă în primul loc, întrebuinţând-o cu.

dragoste ori de cite oil putem fi înțeleși

de cei

|

«cărora ne adresăm.

Mijloce de desvoltare a sentimentului pa-triotie.—Sentimentul patriotic se bazâză dar pe
comunitate de teritorii, de trecut istoric și de:
limbă, pe comunitate

de obiceiuri, de legi şi

interese şi ma! cu seamă pe

comunitatea

de

simţi:

miîntelor şi a voinței. Cum vom desvolta dar sentimentul patriotic la copil?2—Plecând de la prin“cipiul, că «<cea-ce cunosci mail bine iubesci mai:

mult.»

.

Vom deștepta iubirea
lori vii posiţiunile. sale

Ma

|

de ţară, descriind cu cupitoresci,. dulcâța climei:

sale şi fertilitatea solului săi:

acesta e

obiectul.

geografiei. Pentru a mări încă efectul acestel descrieri, vom adăuga pe lingă hartă, dilerite peisage și monumente ce pot captiva inima
copilului. Sludiul geografiei care .se " mărginesce:

numai

la înșirarea numirilor

de

munţi,

riuri

orașe, pe lingă că se predă cu grei, nu-şi
plinesce principalul săi rol.

și»

înde-

Iubirea.de neam va tresălta. la audul faptelor:
mari ale strămoşilor noştri, la aflarea suferințelor ce ait îndurat ei şi lupta îndelungată

ce ai sus--

-
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ținut-o pănă la ajungerea: bunei
Şi politice “de

E

stări economice

astăzi. Se va aprinde

în copil focul

patriotismului cind va cunssce obiceiurile și in“stituţiile strămoşilor săi, precum şi doinele cu care
își. alinau el durerile.
In felul acesta.-trebue predată istoria: patriei în școlile:primare măcar, dacă

nu şin gimnazii, adresându-se 'mal mult .inimet
de cit memoriei, făcând buni patrioţi în: loc .de
erudiție şi. chiar din acest “din urmă punct: de
“vedere se.greșesce, căci trebue să se ştie că ceace atinge inima; se întipăresce mai adinc ca ceace se presintă ca un obiect curat -al: inteligenţei.

Nu-e

de mirat dar ca copii:
să învețe

.anevoe.și

cu -silă un manual .de istorie în "care nu găsesc
de cit numiri şi date.
-De asemenea cind ne vom cunâsce şi înţelege
limba îndeajuns, cînd fie-care cuvint nu va fi un
:sunet mort .în capul nostru, ci va „deștepta adeve&ratele “imagini .ce represintă, numal:atunici vom
putea

gusta

dulceaţa

«cu drag. Pentru

limbel.: şi o-vom întrebuința

a ajunge însăla acâsta, va trebui

a pune în mina copilului modele: de ale:scriitorilor
însemnați, observând a le citi cu atenţiune și a-și
da

semă

-deosebit,

atit în întregimea lor cit şi fie-care frasă

explicându- le cuvintele .neințelese,

nu

prin. alte cuvinte, .ci pe cit e cu putință prin conținutul lor. Vom deprinde. dar copiil. a simţi bu-căţile cetite,a respira. dre-și cum. parfumul: lor,

fără de care înțelegerea nu e completă. . -:
-

Progresul unel. naţiuni

atirnă

în bună

paite de:
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la înțelegerea membrilor săl; în acest: scop sunt
stabilite legi 'după care să se reguleze libertatea
fie-căruia după un principii comun al! libertăţei
pentru toți, .adecă hotărindu-se drepturile Şi “datoriele fie-căruia. :.
i.
E. nevoe prin urmare, a: face cunoscut copilului

aceste legi, a-le arăta cuvintul 'lor:de a fi, cit şi
folosul ce-l-aduc : asigurând liniștea și. progresul
națiune). Tot odată se va-'arâtă forma de guver-

nămint a statului și folosul! săit 'care: constă în
a executa

legile. şi-a

“lucra pentru. propășirea na-

ţiunei, explicându-se cu acestă” ocaziune şi: rostul
dărilor care e de a contribui fie-care după

putinţa

sa la susținerea cheltuelilor publice. T6te: aceste
cunoștiinți constitue” obiectul unul studii. numit
învățământul celățenesc, al cărui scop e de a în“lesni respectarea

legel..

Dacă cunoscerea
cesară

-:

....

.

Du

tradiţiunilor” naţionale e ne-

pentru aţițarea focului patriotic, cunâscerea

legilor în momentul în care :trăim e de trebuinţă
la întreţinerea acestei flacăre şi la practicarea
dreptăței şi iubirel
între concetățeni.
In clasele primare

tul cetățenese
măsura în care
dobindesce mai
Se vor:explica
îndămâna

nu trebue. predat învăţămin-

întrun . același -an, ci treptat,
. mintea. copilului se. desvoltă
multe cunoştinţe despre patria
mal întil instituţiunile
ce- sunt

copilului, adecă cele din- comună,

în
şi
sa.
la

apol

instituţiunile judeţene și-în urmă acele ale statului.
Dar patriotismui, ca orl-care sentiment,

trebue
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stăpinit de rațiune pentru a.nu degenera, din nobil şi legitim cum este, în un viciă. Principiile:
„după care îl vom regula, față de cele-l-alte naiuni, sunt aceleași ca principiile regulatorii a iu-

birei de familie faţă de concetăţeni. Cine ar aproba.
de exemplu

răpirea dreptului

altora in folosul fa-

milie! sale? Tot astfel nu pâtefi aprobată răpirea drepturilor unei naţiuni. în folosul. alteia. Și,
„din. contra, cine mar desaproba pe acela care,.v&-

dând

pe mama sa ameninţată de un criminal, ar

şedea cu rmînele în şolduri? Aceași datorie o are:
fie-care de a-și apăra Patriasa mamă în contra
încălcărilor nelegiuite ale străinului.. .
E un obicel r&ă la copil:mal cu seamă, de a-

ȘI huli unul altuia națiunea; educatârea înțeleptă
“va căuta să-l 'desveţe de acestă purtare urici6să,
care din j6că cum e la început, se transformă cu
timpul într'o ură - pasionată. Ma) întăi, de orl- ce

naţiune ar fi cine-va, prin însu-și faptul că e om,
despreţuirea lul se reflecteză și asupra birfitorului;
dar acesta e și contra intereselor patriei, care
are

nevoe

de

liniştea

şi unirea

întregel

țiuni, ale căror interese sunt solidare.

„Patriotismul bine

popula-

|

înţeles nu pote fi de cit în

armonie cu. interesele omenirei, după cum drepturile familiei nu sunt în contrazicere cu acele
ale naţiunei. Mai mult încă, aceste grupe sunt
necesare progresului, căci prin micimea. razei lor

şi legătura mal strinsă a raporturilor, aţiță omul
da lucru. Așa, de exemplu, dacă sar desfiinţa fa-.
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milia, luându-se copii! a fi crescuți în comun de
către Stat, ar mal exista ardoarea neobosită a

părinţilor
munci

la lucru? —

atit cît le trebue

bogaţil în mare

De sigur
pentru

că nu. EI vor

nevoile lor zilnice,

parte nu vor mai

lucra de loc,

alții chiar vor dispera de vi6ță, prin răpirea miîngăerel și speranţei ce și-o puneai în crescerea

copiilor lor. Tot astfel și idea de patrie e trebu-

inci6să

pentru

care pot
sunt

însă

progresul

înbrăţișa
in stare

omenirel:

puţini

sunt

iubirea. întregel omeniri; toţi
a-și

iubi

patria, cu

care

are

atitea legături şi pe care o cunâsce, contribuind

în același timp cu porţia sa de.lucru la prosperarea sa.

Naţiunile, ca şii individii, se , concureză Și caută
să se întrâcă una pe alta pe calea industriei, comerţului și ştiinţei și acesta e.o puternică îmboldire înspre progresul comun;

14

Lecţiunea XI.
PROGRAAM: Sentimentul religios. — Desvoltareu
sentimentului religios.— Valdrea sentimentului religios
pentru destoliarea morală.

Ştiinţa -şi Religia. — Mediocrităţile științifice,
cînd ai ajuns la cunâscerea fenomenelor de pe
_“Pămint, au credut că misterul a dispărut pentru
ei, că totul se explică de la sine și că, prin ur“mare,

nu

mai

nevoe

e

de

Acelaşi

Dumnezei!

lucru se observă și la unil elevi, care îndată ce
au învățat explicarea. fulgerului, tunetului și electricităţei, cred că: cunosc

ultimul

cuvint

din

cartea Naturei! .
Savanţii insă, acel care își petrec viţa

lor în-

tregă studiind Natura, simt din tâte părţile mar-

ginele ştiinţei peste care e cu neputinţă să trâcă
—şi

asemenea

spicelor

de

grii

își

pline,

nobila lor frunte în fața Necunoscutului.
savantul

știe cit de presus

e puterea

plecă

Numai

acele! Mini

maiestâse și splendorea cu care se manifestă în
nu e în
imensa Natură, în cit mintea omenescă
stare să-și închipue...
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de care se va lovi în totdeauna cerce-

omenesc!

e Causa

primă:

care

e originea

materie? Orl-cit și-ar frăminta mintea, ori în ce
chip. ar întoarce-o, fie că ar presupune că „Universul se datoresce <întimplărel», fie că ar pre“supune niște

«legi

după

care

materia

primitivă

sa ordonat în sisteme solare», rămine totuși aceași întrebare: de unde vine materia?
Şi cum materia nu a putut apare așa din se-.
nin—fiind-că minitea ne spune că din «nimic»
nu se:pâte face <ceva> de la sine, cum. pe. de
altă

parte

materia

nu

sa

putut

crea

pe

sine

—

Cea-ce presupune că a existat deja în momentul
creațiunei sale, rămine singura părere ce o pâte

- primi rațiunea
puteri

n6stră:

intervenția

unei

supra-naturale.

-

Știința proclamă dan sus și tare existența
luă Dummnezet şi nenumăratele stele ce . represintă

sunt

tot atitea

martori

Morala

sisteme. solare

ca

vădiţi al manifestăre!

al

nostru,

,

sale. .

şi Religia.—Dar pe lingă splendorea

ce se desfăşră

înaintea ochilor

noștri, în lăun-

irul nostru găsim glasul tainic al conștiinței
care mărturisesce cu aceeași tărie în favârea Ființei supreme. Altfel. cum. șar explica. la om scinteia acâstă divină?
Omul

nu

e dar

numa!

<un

animal

morala

: ci

în același timp și religios. Să-I răpim sentimentul
religios și i-am paralizat în mare parte tendințele

sale de a face bine,

mal

mult

incă i-am

sădit

|
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desnădejdea
în viâţă 'şi i-am luat ori-ce putere de.
lucru; ' căci, după cum zice proverbul, «cine lu-

cr6ză, se r6gă». Credinţa insuflă : omului putere:
la lucru: cu credința: că va culege râde, răscolesce pămintul țăranul cu sud6rea frunţei
- sale;
cu credinţa de a ciştiga, riscă negustorul averea
sa; în sfirşit, credința că va ajunge la-ţărm, dă

curaj marinarului a se aventura în largul mărelFără ds sentimentul religios, Universul ar fi oimensitate datorită întimplărei, unde glasul omului:
Sar perde în pustii şi unde vi6ța mar avea alt

scop de cît mortea! Fără de credinţă, vicţa ar fi
lipsită de farul. strălucitor "ce-o luminâză în trecăt6rea, dar conștienta ei stare pe pămint,
"Morala nu pâte fi dar completă fără de sentimentul

religios,

care

Li servesce Greși-cum

de:

“încoronare.
“Pe de altă cartă, religia se bazeză pe: morală;

căci fără de morală, religia nu e de: cito: superstiţie; fără de morală,

omul pretins religios nu e

de cit un linguşitor, un solicitator al fav6rer: divine.
Căci, prin religie, nu se înţelege practicarea. cul-

tulit extern: a merge regulat la biserică și a ţine:
cu sfințenie posturile; — ci îngrijirea simţimintului acela intern cu strictețe și evlavie, —: cultul
exterior ne exprimând de cit nevoea imperidsă
de a-l manifesta în afară.
Se ia drept om religios acela care se: râgă cu.

smerenie aducând laudă bunului Dumnezeii, în:
“timp ce, pe de altă parte, calcă glasul conştiinţei
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sale care îl arată legile divine! Cea mai înalță
“glorie ce stă în putinţa omului a o aduce lui
Dumnezeu,

e de

tele sănălose

a-și

petrece

ale raţiunei

vi&ţa

dupe

precep-

și de a căuta din ce

în ce a deveni mail bun.
'Grija zile! de mine, e cea mai preți6să pîne
zilnică cu. care se pâte hrăni sufletul ori- cărui
muritor: ea îl previne de multe rele, îndepărteză

spiritul de

înnobil6ză

la meditaţiile

vătămătâre

în cel mai înalt grad

ale zile! și

existența sa.

„- Desvoltarea, sentimentului religios la copil. — Sentimentul religios e acela care pune în
comunicare omul cu. Ființa Supremă. Acest sen-.
timent se găsesce sub diferite forme în inima tuturor Gmenilor; el apare la copil de îndată: :Ce a-cesta incepe a căuta. să-și dea s6mă.. de lumea
înconjurătâre. <Mamă, cine a făcut. srele?. cine
„a făcut păsărica care. cîntă atit de duios 2> — în-

ir6bă el cu nerăbdare. <Bunul Dumnezei> —i se
răspunde. <Dar. "unde e Dumnezeii ?> --întrerupe

el ardând

de curiositate.

<Sus în Cer; el a făcut

tot ce se vede și. pote face: orl-ce voesce»... „ŞI. a:cestea zise, se pote :obșerva. pe fața. luy impreșia
misteriosului.
E
i
Gum Yom desvolta sentimentul religios, la copil.
acest sentiment care: îl va servi de sprijin în
aa
SE
SEE
viţă?
Inainte. de. virşta; scâlei, „me vom. “mulţumi a
arăta. ordinea admirabila ce, domnesce în natură,

splendorea +zilel. senine, delicateţea . Şi mirosul plă- |
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cut: al florilor, cintecul duios al păsărilor: tâte acestea în scop de a-i inspira increderea. în legile: Naturei și ale lui Dumnezeu. De asemenea unele:
din precepte' niorale îl pot fi înfăţişate în „ legătură cu sentimentul religios:

Şi cel mai: nemerit mijloc! de a-i face o'idee
despre Dumnezeii, este: a-l, compara cu-un tată
de familie: după cum tatăl portă grija copiilor:
să!, pentru care: aceștia la rindul lor îi datoresc:
respect şi iubire, tot: astfel 'Tatăl 'ceresc al tuturor

Gmenilor procură mijlâcele la toți cu cea mat
rare: bună-voinţă; "în schimb suntem datori cu:
toții a-l păstra cea mal curată iubire şi cel măr
adinic. respect în inimile n6stre — lucrând:din: răs„puteri spre cea mal mare glorie a Creaţiunei Sale.
Ajuns” la : virsta, $câlei, îl vom învăţa rugăciunea:
de tote zilele, îndemnindu-l sâ-o repete cu -dra-

goste: diminâța şi s&ra înainte de culcare; ne vom. .
păzi însă 'de a-'iporiirici' acesta: credinţa se: inspiră, nu se impune; "Dar ceâ-ce trebue să' veghiern:
cu: îngrijire, e ca':să 'nu. “profaneze ideile - sfinte+
acâsta. e: 'condaninabil nu numai din punctul devedere xeligioă,-- ci- şi! ăcel-:al orale! şi al: “derânităţel propri a „copilului.
tati tt
“Un: “mijloc: de a.-prevenii acest” urit: obicel;: e: de:
a-l inspiră respectul şi iubirea : pântru'“lucrurilesfinte și mai -presus de tâte pentru Dumhezei
al: cărul: imagine” 'repiesiniă.: In acest“ scop: îl vom.
recomânda să” nu :“facă: prea”: “mult uz: “dă: senti:"

mentul religios : şi să“ nu . “ptonănţe” “nărbele:“ “lit
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Dumnezeii de cit în timpul rugăciune!, cînd trebue să o facă cu mare evlavie, căci prin repe-

tirea dâsă, respectul se împuţineză și gura odată
deprinsă pote asocia acest nume, care ne înalță
sufletul pănă la cer, îl pâte asocia cu lucruri
josnice,

Vom face dar educaţiunea copilului la lumina
acestui ideal, care dă un scop vieței și aţiță omul

la fapte bune.

B). EDUCAȚIA VOINȚEI.
Lecţiunea I.
PROGRAM: Voința. — Eaemple. — Acte spontanee,
reflexe, înstinctive, voluntare şi deprinderi. — Influenţa
desvoltărei înteligenței şi a sensibililățeă asupra voînței.

Stările

afară

siunea

sufletesc!

prin

ale omului

activitatea sa

manifesteză

saii numa!

gestului și a vorbirel.

„sunt înțelese. fiind-că

se

exprimă

în

prin expre- -

Aceste manifestări
aceleași stări su-

fletesci la toți 6menii și fiind-că fie-care ştie le-

gătura dintre ele.
Unele din actele omului
de nici o stare sufletescă,

nu sunt produse însă
ci provin numa! din

cause fisice: acestea sunt actele spontanee şi actele reflexe.

Actele spontanee sunt acelea care se dato-:
resc iritaţiunilor interne produse mal cu seamă
în măduva spinărel şi măduva alungită. Aceste
iritaţiuni sunt provocate de un prisos de energie -

„______ EDUCAȚIUNEA VOINŢEI
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mervâsă îngrămădit în organism şi care e de:ne-a
părată trebuință să fie cheltuit pentru păstrarea

echilibrului vital, sănătatea. Omul nu-și dă-seamăde scopul lor: în momentul cînd le execută: — şi
numai prin :cercetări a ajuns să stabilescă causa!
lor. Exemple de acest fel de acte avem: cînd copilul îşi suge degetele, cind după somn execută
diferite mişcări, etc. a

Actele reflexe

sunt acelea“ care :se datoresc

“unei excitațiuni externe a nervilor sensitivi, fără
-ca creerul să ia parte. Ele-se- produc 'prin transmiterea' acestor excitaţiunl la măduvă, unde se
xeflecteză, întorcându- -se "prin

nervii

-determină

de mișcări reflexe:

mișcarea.

Exemplu

motori

-

care

sunt: contracțiunea irisului'la lumină, strănutatul;
:Secreţiunea sucurilor gastrice prin iritațiunea pezeţilor stomacului de către! alimente, 'ete.'
“Actele cărora le corespund stări sufletesc se
împart ele însăși în tre! grupe: acte insbinebive,
„acte volumtare şi depriiideri. mă
- Actele înstinctive sunt acelea care: se ese:

cută cu ştiinţă, însă dintro “impulsinnte ma:
:turală, adecă făiă -a:şi 'da “seamă de 'Scopul
„lor. De: exemplu, actul: copilului 'de a, căiita sinul
Şi: de a. suge: e: un “act: instinctiv, curiositatea

copil & de asemenea

! la

un act: instinctii,: ele...

i:

„ Actele voluntare sunt cele. executate. în de:
plină: cunoștință de :causă, 'adecă' în “vederea
una anumit. scop. Actele voluntare. se, exăcută |
dar în urma unei hotăriri: luate, care. la. rindul

218

-

LECŢIUNEA SXXVIL.

|

a

său „presupune motivele pentru care s'a .luat ho-.
tărirea şi concepțiunea. deosebitelor iă între care
“s'a făcut. alegerea.
- Prin :urmare
având: loc

orl-ce act voluntar: - presupune. ca.

în.. consciință trei

momente:

„10 Concepțiunea deosebitelor
trebue. să se facă. alegerea;
20 eliberarea, adecă

acte

.

între

care-

cercetarea motivelor!) șişi.

mobilelor2) pe care. le presintă fie-care din aceste:
acte;

,

-

i

„80. Hotărireu, adecă. “alegerea acelut act a că
ul executare, pare că -ar aduce mai multe. fol6se.
„Acestă putere. a spiritului omenesc de a se:

notări, în. deplină cunoștință, de causă și fără
de nică o..constringere--din: afară, Se. uutesce.
Voinţă:
Prin urmare cele două momente dinar: concepe

țiunea și: deliberarea sunt . acte
hotărirea e un act de Voinţă...

intelectuale, . îa
|
eo

Acâstă explicaţiune..e- valabilă nunaal pentru,
elita intelectuală, adecă pentru,:cel. Ja. care inima

bate sub: ordinele , „Taţiunei;

la: muritoril. de “rind

însă, puterea, voinţel.-se simte mal: departe îîn .cur-

sul.. deliberărei,. atrăgând, atențiunea. „Asupra- cutărul șa cutărul motiv,, îndepărtând. chiar ..pe unele;
pentru -a, favoriza. un, act:a cărul.. împlinire, ar..a- 1). Se nuniesce “motiv, orl-ce rațiune de ordine“ intelectuală, de
„a face: ceva sai a au. face. Dee exemplu, idea datoriel, „idea inte
resului, ete.
n

+2), Se: 'nurhâsce niobil, dri-es! “rațiune 'de '.ordine- senisibilă” de: â

face “șat

nu cevaș.:De es;: simpatia, ura, ete. e

e.
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ma!

duce

plăcere

multă

momentană;
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dar, nu balanţa rațiune! stabilesce partea cea „maak
grea; ci mina ascunsă a voințe.

De exemplu:
în stradă, fără
să facam? So
dăm la poliţie?

-

-

.:

Am găsit o sumă mare de ban!
să'ne observe nimeni: ce trebue
ascundem pentru nol sai s'0 preO adevărată furtună sub-craniană

se nasce atunci datorită luptei dintre“ elementele:
bune şi cele rele din om, în care victoria atirnă

săii.- Dacă e vorba de.un om
de caracterul:
tos,

acesta: va avea de ales intre o datorie

acea 'de a 'respectă dreptul altuia, şi între

virsfintă,

mul-

țumirea ce-l vor putea “aduce acea sumă de bani;
va: lăsa liberă baconştiinţa sa fiind nepervertită,

lanța
mând
banii;
mult

să'cadăde
un «vol să
Omul. slab
: deliberarea,

partea cea: mal grea și. exclarămin sărac și curat>, depune
de înger însă, va: tărăgâni: mal
fiind cu :luare:: aminte: canu:

cumva să: se 'strecâre vre-un motiv. puternic care:
să-l : hotărască: să :dea banii; el::va începe “să-și
spue 'în: mintea lui: că păgubaşul trebue “să “fie
„ bogat,:de :6re-ce':a purtat la: el'o așa 'sumă,. în
timp 'ce el: e:sărac: și-își-va putea împlini : multe

_nâvol;: că” nu' Pa. vădut nimeni cînd a. găsit banit
și alte multe” .de: acestea, pănă :ce:hotărirea odată
ticluită, își învâcă ca:un' “motiv: de: îndreptăţire: a

nesocotințel dul Căicâr. în un: prost sisă: „dea: banil;
perda şi: de altă dată.
“Actele *de deprindere: sunt: “acela, care: din
cauisă .desei- lor repetiră,:cer“mat puțină :sfoir-
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că se

executii

vorbirea, scrisul, tâte

ne amintim

XXXVI,

at

ușor.

sunt niște

- Mersul,

deprinderi;

numa! greutatea cu „care am

-a ţine tocul în mină

pentru

a

măzgăli

să

învățat
primele

litere și acum cu cită ușurințăne alunecă pana
pe
hirtie! De asemenea copilul învață cu anevoe
să

-se ţină pe pici6re și iată-l după

alrgă nepăsător după un fluture!

cît-va timp cum

|

Influenţa desvoltărei inteligenţei şi a senSibilităţei asupra voinţei. — Voința omului

stăpin pe sine e condusă de inteligență şi cu cit

acâsta

e mai

desvoltată, cu atit are

puterea

de

a invoca maj multe motive şi a le cîntări may
bine. Omul luminat e dar mal chibzuitor ȘI
în-

țelege mai

bine cea-ce are

de

făcut,

mărginit la minte,
|
Sensibilitatea are o influență şi ma!

supra voinţei,

influență care

devine

de

cit

cel

DE
mare -asupărătâre.

„dacă trece Gre-și care margini. Voința presupune
de. obicei o dorință la;care tinde, așa că are nevoe

de un grad

Gre-care de sensibilitate:
un om

cu totul .nesimţitor. n'ar putea -voi, nic! lucra; de

asemenea mobilul, adecă -raţiunea de ordine sensibilă, e: mai. puternicăde cit motivul, adecă .ra-

ţiunea -de: ordine intelectuală... O sensibilitate prea

vie pote, împedeca. chiar Yoința; acesta e carac
terul naturelor.. nehotărite. Așa. se “explică pentr
u
-ce. copilul: şi în genere femea, la care. sensibilitatea predomină, e schimbătâre ca, și . vremea —
cea-ce -a.lăcut: pe. Shakespeare. (poetul. Șeespir)

să -exclame:; «jemee. numele tăi e,nestatornicia».
N

_ Lecţiunea

I].

PROGRAM: Iustincle şi disposițiuni naturale la: *
copiii.
— Incuragiarea tendințelor bune şi reprimarea
de la început a tendințelor rele.

Instinetul curiosităţei. — Ne-am ocupat cu:.
curiositatea la copil în educațiunea intelectuală;
rămîne să considerăm acum acele manifestări ale:
" acestul instinct care. privesc educațiunea. morală.

-. Fără îndo6lă că-une-orl copilul se arată curios.
fără

să fie impins

de

dorința

de a cunâsce,. ci

numai ca să-și găsâscă un mijloc de vorbă. Co-:
pilul nu sufere mult

timp să tacă: pentru el mo-

notonia e un chin şi de acea observăm la dinsul:
un neastimpăr general sai o preocupaţiune lăun-

trică, cînd

e nevoit să tacă—iar

ne amețesce cu'o mulţime

dacă e răsfățat.

de întrebări fără.de.

nici un rost. Pentru a combate acâstă conrupere.:
a curiosităţei, nu e bine sâ.nu-i răspundem sai:

să-l pedepsim, ci vom căuta să înlăturăm în totdeauna causa ce-l dă loc, adecă uritul: cum ve:dem că începe cu astfel de întrebări, repede să-l"

găsim de jcă —

«aa,

dar tu. nu te-al jucat de-
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mult cu cutare jucărie» îi vom zice şi îndată vom
observa că fața sa se umple de bucurie — uitând
de cea-ce ne intrebase.

De asemenea

nu

trebue

ținut la masă pănă cind se scâlă toţi, ci cum a
mincat

să i se dea

voe

să se ducă; —

acesta am economisi obișnuitele
i se fac la masă

în îelul

observaţiuni ce

pentru neastimpăr şi gălăgie.

O altă manifestare

urită a -curiosităței e de a

«asculta la ușă acea-ce se vorbesce în odae; de
Sigur că nici în acest caz copilul nu caută. să

se instruescă, ma!

mult

încă, el ştie:că. face o

“faptă urită — probă, ruşinea ce o simte cînd e
prins. Mijlocul cel mai nemerit: de a. combate a-cestă manifestare bolnăvici6să.;de curiositate, cînd
se. repetă, e de: a chema. copilul. în odae şi -al
pune în genunchi să asculte convorbirea n6stră.

„. Instinetul imitaţiunei. —

Incă din vechime

se observase că copilul mic nu.e de cit o mai-.
muţă și un papagal; acâstă -aplecare a naturei

sale se datoresce instinctului de. imitaţiune, care
îl împinge să facă cea-ce.a vădut pe alţii făcând
Și să zică cea-ce.a audit vorbindu-se.
a
In cei d'intil ani ai copilului, instinctul imitaţiunei se manifesteză din: causa neștiințe! sale;
apol din causa iubire ce o are pentru cei în
mijlocul cărora cresce; iar mal, tirziii; cea-ce îl
“împinge să imiteze pe cei mari, e dorința de a

-ajungeşi el mare cît mal curind.
Așa dar, prima grijă ce trebue să o avem-e
ca .să nu aibă copilul de cît exemple bune; apoi
vom face apel la personalitatea lui in măsura în
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care :cresce — deprindendu-l să-și dee seamă. în
totdeauna

cea-ce

face.

o

--Instinetul proprietăţei. — Instinctul proprietățelse arată foarte de timpurii la copil, însă
numai unilateral — asupra cea-ce îl privesce pe
sine. Copilul mic ţine să i se respecte ce esteal

săi, dar el. nu respectă dreptul altuia și acesta din causă că el nu știe de cit de plăcerile şi du-

rerile

sale,nu şi de ale altuia. Cu cîtă căldură

își apără dinsul lucruşorul săi, —să ne gindim
numai

la tonul cu care spune: cacela e-al mei!»

şi la gesturile

ce le face. lar

dacă îndrăznesce

cine-va să nu i-l pună îndată la loc, răscâlă tâtă
casa: se face roş de minie și începe a ţipa pănă

cînd e ascultat,

|

.

Dar pe de altă parte el.nu voesce
proprietatea altuia: cum a vă&dut o
mina fratelui săi ma! mare, îndată o
“cepând a ţipa <dal!,.dal!> pănă cind
tesce cel mărișor a i-o da, sai pănă

să ştie de
jucărie în
cere
— înse convere împăcat

cu alt-ceva. In: măsura în care cresce însă copiJul, începe a se desvolta: cite puţin şi simţimintul dreptului de proprietate
al altuia: așa vedem

copil care înaposză . îndată

jucăria fratelui

săi

mai mic, dacă acesta se pune pe plins..
Ca observaţiune ce avem de făcut asupra acestui instinct, e 'ca:să deprindem copilul să; - fie
stringător—căci instinctul de proprietate nu .cere
numai apărarea în contra încălcărilor streine, ci

şi păstrarea în stare bunăa . lucrului avut:

pa-
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gubele.ce .resultă din neingrijirea n6stră nu trebue să ne usture mai puţin de cit cele care provin din încălcarea altora, Iar cînd copilul a ajuns:
să se folosâscă.cu inţelepciune de instinctul proprietăței sale, va fi înclinat prin însuși acest fapt
să recundscă și“să respecte bunul altuia.

- Instinctul răsbunărei. —Instinctul resbunărei,
acela care împinge copilul să caute pedepsirea
fiinţei reale saii imaginare ce presupune că i-a
făcut vre-un răi, se arâtă foarte violent la copil.
Intradevtr, cu cît îl stă cul-va mai mult prin
putință să-și r&sbune, cu atit se.preocupă mai
puţin de acesta—căci știe
că va, găsi orl-cind ocasiune;
putință

din

contra,..omul

să-și r&sbune,

căruia nu-l .stă prin:
e chinuit groaznic—căci se:

„cutremură gindindu-se că: pote va muri nerăsbunat; prin urmare copilul, care din fire e neputinvios, trebue să fie torturat amarnic .de setea
r&sbunărel și abea dacă găsesce alinare cerind ajutorul altora.
Așa se explică pentru ce el nu se liniștesce,

cînd s'a. lovit, de

cit bătendu-se- lucrul

ce i se

pare vinovat: a cădut jos, se bate petrele sai
podelele; s'a lovit de masă, se bate colţul mesei:
"«<na, na, bătael;—și ca prin farmec îl trece du-

rerea. lar dacă sufere vre-un neajuns de la cine-va
din casă, alergă gâtuind la mama sa, ca să-i spună
„să-l bată și nu tace, dâmne păzesce, pănă cind

“nu se preface mama

lui că bate pe cel ce i-a fă-..

cut r&ă.. Tot astfel se explică satisfacerea ce o au
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spune o poveste

în

care r&ul-lăcător și-a primit r&splata.
Instinctul r&sbunărei ne amintesce timpurile de
“s&lbătăcie a omului, de acea e bine să căutăm

a-l îmblindi—iar nu să-l mai! ațițăm

încă,

după

cum se practică în cele ma! multe familii. In interesul fericirei copilului e nevoe să-l deprindem

să-și stăpinâscă setea de răsbunare,
bură întratita pacea

care îl tur-

sufletâscă: să lase să

trâcă

maj bine de la el, de cit să fie veșnic emoţionat—
iar dacă cazul e mal grei, să apeleze la justiţie

și să aștepte în linişte îndreptăţirea sa.
|
Tendinţa. împrietenirei. — Copiil mic! sunt prietenoși din fire între dinșii: abea ai făcut cunoștință

și sai

imprietenit

întratita

vine grei să se despărțescă.

Jocurile

în
în

cit le.
comun

le place mult mai bine de cit singuri;
— se mai
certă

ei, nu e vorbă, se ma! supără cite puţin,—

dar plăcerea ce o simt de a se juca

ma!

mulți

la un loc e prea mare pentru ca să țină seamă
de unele neajunsuri ce le întălnesc în acest fel
de j6că.
Prietenia copiilor e însă în genere trecătâre:

ușor se împrietenesc, uşor se iai la cârtă sau se
uită ; adevărata prietenie cere o concesiune reciprocă şi copilul din fire nu e tocmai concesiv.

Totuși se întălnesc

copil, care din causa împre-

jurărilor şi a potrivirei de caracter, legă între ei
un prieteșug temeinic care ţine totă viâța lor.

Tendinţa luărei în ris. — Foarte mulți co15

:
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pii ai aplecarea de a ride de defectele fisice sait
de condiţiunile de nascere ale altora: la şcolă
mal nu e copil care să nu aibă cite o poreclă.

Acâstă tendință neomensâscă provine fie din r&utate, fie numai din gustul de a zeflemisi; în amindouă cazurile însă ea rănesce sufletul celui ce se

vede

luat în ris şi acesta cu atit mal

mult, cu

cit se potrivesce' mai bine defectului ce-l are.
Vom căuta dar să combatem pe cit e cu pu-

tință acestă apucătură sălbatecă, ne tolerânăd nici
“odată să ridă de altul în faţa nâstră şi explicându-i că e păcat să ridă de defectul de care l-a
scutit Dumnezeu și 'apol i se pote întimpla şi Luk
o astfel de nenorocire, în câre caz de sigur că

“nu i-ar părea

Ă

pe

bine să ma! fie luat în ris încă.

Lecţiunea

III.

PROGRAI: Acte voluntare.— Voința proprii, zisă,
:scop, mobil.— Desvollarea voinței la copii.
— Exerciţiul
aoinței.— Respecturea îndividualităţei,

Voința în deosebire de dorinţă. — Voința
de şi tinde ca și dorinţa citre ostare închipuită,
totuși se deosebesc între ele prin felul obiectului
lor cit şi prin sforțarea deosebită ce o cer.
Nimeni nu pâte voi de cit cea-ce crede că îl
stă prin putinţă, în timp ce pâte dori orl-ce îl
trece prin minte. Așa pote voi cine-va să fiîmpărat ?—de sigur că- nu, fiind-că f-ar lipsi mijI6cele pentru ajungerea 'acestul scop; dar e liber
să dorâscă a fi împărat cit timp poltesce. De asemenea nimeni nu pote voi să se facă vremea
framosă, pâte dori însă acâsta.
Prin urmare voinţa se ia în urma une! reflec-

țiuni în care am judecat putinţa de a o aduce
Ja îndeplinire; dorinţa din contra e cu totul 6rbă
şi caprici6să: tot ce se vede şi se aude pâte deveni obiectul

realitate.

săi

fără de

nici o

preocupare

de

228
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Afară de acesta, in momentele de voință omu!
e conștient de personalitatea lui şi pâte că nick
o dată nu

e mail stăpin pe sine de

cit

cînd

ia:

o hotărire energică; în timp ce în momentele de:
dorință își uită starea lui presentă,

purtându-se:

cu gindul prin o lume închipuită.
De aici resultă că voința e o stare cu totul.
activă şi prin urmare cere Gre-și care sforțare:
pentru

întreținerea

sa;

din

contra

dorința

e o:

stare melancolică întreţinută de lene—cea-ce nu.
numal că nu cere vre-o sforţare, dar nu e în:
stare să-și: o închipue măcar în visurile sale cele:
dulci, căci dorinţa aspiră la scop fără să albă nevoe de mijl6ce.

Din aceste observaţiuni deducem
_o

stare sufletâscă

deosebită de

că dorinţa e:

voinţă,

că omul

pote dori fără ca să voâscă în același timp și că:
mai mult încă, voinţa intră de multe ori în luptă.
cu dorința.
Voința propriu zisă, scop, mobil. — Din explicaţiunea actului de voinţă în lecţiunea trecută:

şi din deosebirea ce am făcut-o între voință şi
dorinţă, resultă că orl-ce act de voință e carac- terisat prin următsrele

două

puncte:

10 își

are:

raţiunea sa 'de a fi şi 20are un scop anumit; cu
alte cuvinte, cine
pentru

ce

ce voesce.
- Voința este
care

voesce

voesce

și-ŞI

dintre tâte

caracterisâză

mal

mult

într'adevăr,
dă

seamă

ştie

de cea-

stările sufletesc acea
personalitatea

unul

-
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om: voinţa este omul. Intr'adevăr un act de voință trebue să aparţină în întregime persânel în
care are loc, adecă să nu fie silit nici măcar îndemnat

lui

de

un

altul —

în care

caz

nu

mal

eal

Actul de voinţă trebue să decurgă din propriul

său indemn şi să fie executat în felul săi de a
înțelege şi a simţi: numa! atunci aduce după sine
. merit sau

pedepsă.

Voința la copil. — Din cele spuse, e uşor de
ghicit că copilul să nu aibă voinţă: îl lipsesce
inteligența trebuincisă, îl lipsesce şi îndemnul de
sine. El este jucăria împrejurărilor, e condus mai
mult de cit se conduce singur și chiar cînd pare
a-şi da seamă de actele sale, încă fantasia şa e .
în joc, |

Voința este produsul unul spirit matur și stapin pe sine;

fructelor

nu

trebue

dar

să grăbim

cocerea

în primăvara vieţel, de temă să nu se

strice prea curînd.

Educaţia voinţei şi respectarea individualităţei copilului. -— Rolul nostru va fi. dar

mai

mult negâtiv, constândîn a veghea cu îngrijire
ca nimic să jignâscă simțul de demnitate al co-

pilului. E o mare dibăcie a. ști nu numai să dal
poveţe bune, dar şi cum să le dai. Copilul trebue condus în aşa fel în cît să nu fie constrins
de loc şi să i se pară că lucreză de buna lui: voe.
Una din preceptele pedagogice pe care trebue să

0 avem în vedere în. educaţia copilului e că trebue mai de grabă să-l insuflăm, de cit să-l bănuim.

|
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Mal e nevoe apoi să deprindem copilul să nu.
vadă în poveţe o voință a părinților, ci un ordin:
al -raţiunel pe. care -şi-l ar impune'el singur, dacă

ar avea

inteligența ma! . desvoltată:

capriciul şi

arbitrarul trebue cu totul înlăturat. Trebue să facem pe copil să 'înţelegă că nu urmărim de cit
“binele lor, că el n'ar fi putut: cresce fără de aju-

torul nostru și că în sfirşit, e o datorie pentru.
noi de a-l povăţui și a-l îndruma pe calea cea
bună.

“Le

|

|

vom arăta că părinţii sunt răspungători în-

naintea lui Dumnezeu și a 6menilor de felul cum
își cresc copiil: cînd un copil e răă, nu pe dinsul îl învinovățesce lumea, ci pe părinți— zicând
că «e r&i crescut»; legea pedepsesce deasemenea
părinţii pentru pagubele aduse altora de către
copiil lor. Le vom arăta că dacă:se pârtă bine,
se bucură de libertate, căci nu ai nevoe să fie
supraveghiaţi nici constrinși și pe de altă parte

și noi suntem

mulțumiți.

Dar nu numal atit, ma!

trebue să le probăm:

că întradevăr numai interesul lor ne preocupă în
poveţele ce le dăm și pentru acâsta e nevoe ca:
să ne conformăm fapta-cu vorba.
Odată aceste măsuri luate, mal trebue să ne

păzim de a le da prea multe

sfaturi de

„altfel înăbușim întrinsul ori-ce germen
sonalitate, sau îl facem: îndărătnic, -

odată;
de per:

- Pâte că calitatea cea mal prețissă a unul edu- „cator e să aibă răbdare acolo unde trebue. Așa,
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de exemplu, -pentru ce sunt ocăriți copiil în general? — Pentru-că fac zgomot, pentru-că își feş-

telesc hainele şi alte nimicuri de acestea. «Să nu
mal dea Dumnezei aşa copil, t6tă ziua trebue
să sta cu.gurape el» — zice o mamă care se
pretinde că ştie să dea educaţie. Şi idealul edu„_caţiel el ar fi ca copilul să se înveţe să mănince
frumos, să-și păstreze bine hainele şi să-și petrecă ziua ca o statue! EI bine, acesta numai

e-.

ducaţie nu e, ba tocmai! contrarul educaţiei.
Ce să mai zicem de părinţii care pare că găsesc

o

plăcere

contrazicend

copilul şi

cred

că

își întemeiâză mai bine

autoritatea, impunându-l

voința lor! Autoritatea

care impune jugul fără de

nici o condiţie

nu pote fi temeinică,

căci așa e

firea omului, care se arată încă din copilărie, că
el duce orl-ce greutate numai! să ştie pentru ce.

„De

altlel e dureros să constatăm ca o astlel de

sistemă să aibă loc între părinți şi copil.”
Sa se

arâte

dar motivele pentru

o povaţă

copilului,

să i se

demnăm

la

nu

ăcâsta,

care

se dă

dovedâscă că îl în-

pentru

că

așa

voim

noi,

ci pentru că așa e bine să facâ. Și cind copilul
se va convinge despre acesta, va căpăta încre-

dere în -părinți și atunci cu iubire și cu inima
deschisă va veni să le câră sfatul ori de citeori
va simţi nevoe.
Ma! trebue-apol: să încurajăm puţin inițiativa
copilului, pentru acea: e bine să primim unele din

părerile lui,

chiar

dacă

sar

găsi

și altele

mai
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bune. După cum ajutăm copilul să umble, ținendu-l
„de mină, tot astfel e nevoe să-l ajutăm și în primele sale încercări de voință, căci altfel cu grei
va

ajunge

Odată

să

o capete

prin

el însuși.

ce am ajuns să-i desvoltăm îndemnul de

sine, mal e nevoe

să-l

facem

să aibă și puţină

încredere în el însuși; în acest scop

îl vom

de-

prinde să se gindâscă mal întil bine înainte de
a începe să facă ceva și numa! cind vede că nu
p6te reuşi, să se râge de un altul să-i spună,
căcl «cine întrâbă de două ori, nu greşesce nici

odată.»

In sfirșit îl vom întipări

greșesce nu
şla făcută
atunci este
intenție sau
Şi cind

că chiar dacă

trebue să se descurajeze, căci grede copil se pote îndrepta și că numai
întradevăr vinovat, cînd a greșit cu
cînd nu s'a gîndit la cea-ce face.
întradevăr am isbutit să desvoltăm

simţul de demnitate al copilului, să desvoltăm îndemnul de sine şi să-l deprindem să se gîndâscă
în totdeauria înainte de a hotări ceva, putem fi
siguri că am cultivat
-in deajuns terenul voinţei.

Lecţiunea IV,
PROGRAIN: Pedepse şi recompense. — Mobilele la
care facem apel în aplicarea pedepselor şi recompenselor.

Ştim că omul lucrâză fie din îndemnul apucăturel sale naturale, fie din îndemnul unei deprin-

der! ce și-a format-o, fie în slirșit cu voinţă. Pănă
acum ne am ocupat cu educaţia apucăturilor naturale ale copilului cit și cu mijlâcele de întărire
ale voinţei în general; rămine prin urmare să stu-

diem cum putem desvolta în special buna voință
și apoi cum se pot forma bunele deprinderi.
Idealul Educaţiunei ar fi ca numai prin vorbă
să deştepte în copil simţimintul
de perfecţionarea
lui însuși şi de bună voinţă citre semeni! săl; din
nefericire însă nici educatori! nu sunt preparaţi

în deajuns pentru acesta şi nici mulți copii nu
ar fi așa de simţitori. Trebue multă dibăcie ca
să ajungă cine-va' să infiltreze aceste simţiminte
copilului chiar în mod practic şi aplicabile numa!
în sfera activităţei sale—și încă e cu putință să
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se găsâscă cazuri în care dibăcia cea mal isteță
unită cu o răbdare îngerâscă, să nu fie în deajuns.
Ce este de făcut in asemenea cazuri? — Acea
ce se practică pe o scară mail întinsă de 'cît ar
fi nevoe: pedepsa şi recompensa. Rațiunea pe-

depsei e
cele mai
n'a audit
te-aj face

cunoscută aproape de toţi părinții, deşi
de multe ori nu e ținută în seamă, cine
spunendu-se: «să nu-mi bănuesci, cind
mare, de-ce nu te-am bătut».

- Rațiunea

pedepsei e -prin urmare

acesta: copi-

lul e neștiutor și neprevedător—lăsându-l dar să

calce legile naturale, l-am expune la pedepsele
prea aspre ale Naturei, care in cele din urmă
f-ar aduce mortea; pe de altă parte lăsându-l să
calce.. legile morale, mar urma nici o pedâpsă
momentană, dar i sar pregăti o alt grozavă în
viitor. Datoria n6stră e să-l punem în vedere tote
aceste,

potrivit

minței

sale,

dar

că vorba răsună în pustii,
recurge

la mijlâce

dacă

suntem

constatăm

nevoiţi

mai simțitâre, pentru

timpina răul şi a-l îndemna la bine. .Mobilele

la care facem

apel

de ordine

fisică. -Și, de ordine

se. exerciteză

" mentelor.

Mobilele

|

asupra. simţurilor

:

a preîn-

în aplicarea

depselor și recompenselor sunt de două

a,

pe-

ordine:

morală—după

cum

saii asupra senti-

-.

de ordine fisică.— Principiul după

care vom, alege mijlâcele de a influența--pe cale
fisică. voinţa copilului constă în a-l lipsi pentru cât-va timp de un bun ce-l aduce plăcere, sai a-i

:
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impune direct o durere —iar ca recompensă, a-l
procura o . plăcere deosebită. Călăuziţi de acest
principiu putem găsi mijlâcele cele mai -nemerite
de pedâpsă și recompensă. Să cercetăm dar mal:
întîi care sunt elementele ce produc copilului plă“cere; le găsim în număr de trei: “hrană, îmbrăcăminte și jocă.
Hrana este cea dintii trebuință a omului, fiind-

că întreţine însuși actul viețe! sale. Stomacul cînd
nu primesce la timpul. obişnuit alimente, produce
o sensațiune foarte neplăcută numită foame, sen-- sațiune care prelungindu-se, :ajunge să fie sup&"vătâre,

iar în cele

de sucuri

din

urmă, cînd

şi provisiunea

din singe e pe slirșite, nevoia de hrană

devine durer6să şi scâte omul din simţiri — îndemnându-l să muncâscă sai să fure: Copilul
este ma! simţitor încă la foame, fiind-că el nu e
în stare

să-și o stăpin6ască citu-și de

nu cunâsce

puţin; 'cine

«foamea neinblindită de şcolar» care

cum lasă genta din mină, alârgă la dulapul cu
piine și nu găsesce de loc timp să răspundă;
dacă a fost ascultat sati nu.
Oprirea de la masă e dar un bun mijloc de
pedâpsă în mîna părinţilor și mal cu. seamă a
„profesorilor,
căci pe de oparte sănătatea și dem-

nitatea copilului nu e vătămată cituși de puţin,
iar pe de altă parte foamea influențeză foarte
mult asupra lui. Din contra, ca mijloc de recompensă i se p6te da iructe deosebite și prăjituri —

după care se bat toţi copiil.

|

-
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„ Imbrăcămintea

aduce

de

asemenea

copilului

plăcere şi durere: ziua în care i se cumpără un
rind

de

haine

e

pentru -dinsul

o

sărbătâre,

iar

cind e nevoit să umble cu haine rupte e plin de
durere (presupunând că nu e deprins cu astfel
de imbrăcăminte); îmbrăcămintea pste dar servi
deasemenea ca un mijloc de pedâpsăși recompensă,

Jâca e pentru copil o cârdă mai simţitâre de
cit îmbrăcămintea

și pentru

unii din

el tot

așa

- de simţitâre ca hrana; din punctul nostru de vedere însă j6ca le întrece pe amîndouă, căci

fi întrebuințată cu mult

ma!

des

ca mijloc

pâte

de -

pedepsă sati recompensă. Nemișcarea şi uritul chinuesce amarnic pe copil; ca pedepsă, îl vom putea ține dar în picidre, în genunchl sai închis
numal

în casă,

iar ca

recompensă

îl

vom

lăsa

deplină libertate să se jâce, îl vom cumpera jucării, etc.
In sfirşit ca mijlâce fisice de pedâpsă ma! pot

fi întrebuințate:

îndreptarea

greșelei- sale cînd e

cu putință, munca silită, piperul pe limbă
vorbele urite şi în ultima resursă: linia.

Mobilele

de ordine

morală.

—

pentru

O a doua

cale pe care.o putem întrebuința spre a îndepărta

„copilul de

r&u şi a-l

indemna

la

binee calea

sentimentală. Copilul simte plăcere nu numa! cînd
i se dă o prăjitură, ci şi cind e lăudat; de asemenea e trist nu numai după ce a fost bătut,

ci și după ce a fost mustrat.
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Influenţa mobilelor de ordine morală asupra
copilului se explică atit prin egoism cit şi în o
măsură ma! mică care cresce cu etatea sa—prin
simpatie. Copilul e mat simţitor pentru demnita- .
tea sa de cit se crede; lăudându-l, el se îngimiă,

căci vede demnitatea sa ridicată în ochil noștri;
din contra, mustrându-l,el se găsesce

umilit

ŞI

se întristeză pănă in adincul sufletului săi.
Cu cit copilul cresce și cu cit relaţiunile dintre
el şi părinți sau profesori

sunt

mai

strinse,

cu

atit şi lauda saii mustrarea ai o mal mare influenţă asupra sa, căci se exercitâză și pe o altă
cale, prin simpatie. Am vădut o copilă de 6 an!
care nu numai! că se sforța să aducă cele trebuinci6se mamei sale bolnave în pat, dar dedea

o atenţie, neobișnuită la acestă virstă, mersului
și vorbirel sale—pentru ca nimic să nu o supere:
căci o mustrare venită din partea ființei sale iubite şi încă

in o

asemenea

împrejurare,

l-ar fi

singerat inima. De asemenea unil copil învaţă numai

din iubire citre profesor, acâsta din causă că

lauda și stima venită
de iubire, le umple

din

inima

lea rind vine influenţa

partea

obiectului

de bucurie. In al

laudei

lor
trei-

sau a desaprobă-

rel din partea societăţei în mijlocul căreia trăesce: dacă copilul aude vorbindu-se numai de bine

despre el, e însuflețit și mai

mult pe

calea

bi-

nelui; din contra, dacă vede că e arâtat cu degetul, se simte miîhnit și îi vine grei să mai dea.

ochi cu lumea.
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Prin urmare, mobilil sentimentali nu numai că
pot fi întrebuințați ca mijlâce de pedâpsă și recompensă, dar trebue chiar întrebuințaţi în pri-

„mul loe—şi numai. cînd. vedem

că în felul acesta

nu ajungem la nici un-resultat, numai atunci
“suntem. nevoiţi «a o întârce.pe f6ea cea-laltă».
Cind numai o căutătură e de ajuns sau cînd nu

e nevoe de cit de un semn, să nu întrebuințăm
mai mult; ar fi-și păcat, o crimă pedagogică
chiar, de a umbla cu r&ul faţă de un copil sim“ţitor care ar putea înțelegeşi cu binele. -

Lecţiunea

V..

PROGRAM: Pedepse ca urmări naturale ale faptelor.

In lecţiunea precedentă

ne-am

ocupat

cu

ra-

iunea " pedepsel și cu mijlcele. de pedâpsă şi recompensă. Ori cit ne-am sili însă să facem pe co-

pil să înțelâgă câ nu urmărim

de cit binele săii

chiar și în pedâpsă, tot rămîne în el o umbră de
îndo€lă că ar fi la mijloc voinţa nâstră: ma! mult
de cit raţiunea lucrurilor. In felul acesta sar
înăspri relațiunile intre copil și “părinți — și nol
știm că fără de iubire și încredere. nu e cu
tința educaţiunea.

pu-

Pedepse ca urmări naturale ale faptelor.—
E nevoe

dar ca în împrejurările în care fapta sa

și-ar atrage o urmare momentană

și puţin vătă-

mătâre, să n'o înlăturăm prin aplicarea unel pedepse de a n6slră, ci să lăsăm copilul să sufere
urmările propriei sale greșeli: acesta e sistemul

„ pedepselor naturale.
Aplicarea acestui sistem de pedâpsă e dar mărginită și a căuta să-i întindem hotarele, ar însemna să lăsăm copilul în voea soartei
— cea-ce
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educaţie nu sar
faptă

care

chema.

ar avea

o

Pe de altă parte,

urmare

momentană

și puţin vătămătâre trebue să cadă în domeniul:
acestul sistem.Și acest fel de cazuri sunt mat:
dese de cît sar părea la prima vedere; ba în:
cele mai multe famili! formeză aproape singurul:
obiect al pedepselor părintesci.
Să luăm cite-va exemple din cele care se petrec aproape zilnic la copil, pentru a vedea cum
li Sar fi putut aplica sistemul pedepselor naturale:

„Un copil vine de la j6că cu hainele
cu ghetele

pline de

praf și cu

minele

feștelite,
minjite;

vine însă cu un aer triumfător căci a făcut multă
vindare ca precupeţ sau a minuit bine mingea;
„dar nu apucă bine să istorisâscă mame! sale succesul lui, căci spre cea ma! amară desnădejde,
-e întrerupt aplicându-i-se pe: nerăsuflate întrega.
serie a animalelor patrupede, ba pe deasupra şi

o încăldire a urechilor. Care e resultatul? —Pă-

tintele sa tulburat în cît cu greii își ma! vine
„în fire, îşi blestemă copilul şi se blestemă și pe
sine; iar pentru copil, ce prăpastie între starea.
sufletescă cu care a intrat în casă și acea cu care
a fost primit! Şi la urma urmelor copilul se aș6ză
la masă în același hal, ba încă şi posomorit. Ce

în

asemenea

recomandă

Pedagogia

Recomandă

ca părintele să asculte

bună-voință
asupra

bravurele

sale,

cazuri? —
mai întîi cu

atrăgăndu-i

atenţia

vre-unui fel de jâcă care ar fi periculos—

Și apoi să-i spună cu blindeţe să-și

curețe

hai-

PEDEPSE NATURALE

nele și să
displăcute
altă parte
Chiar dacă
să-și
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se spele pe mini. Am înlăturat scenele
şi nepedagogice de. odinidră, și pe de
și greşâla e în întregime îndreptată.
sar intimpla ca copilul să nu voâscă

îndrepte

greșla

—

să se curețe

pe haine

şi să se spele pe mini — încă nu trebue să se
schimbe tactica, -«să se intârcă cojocul», ci ci
același umor i se va pune în vedere că a doua
zi nu va mal fi lăsat să'se j6ce, spunindu-i 'că
„nu e drept ca altul să se ostenâscă pentru a îndrepta urmele jocului săi; iar părintele va trebui
să se ţină de cuvint cu ori-ce. preț, afară numai
dacă

i se promite

solemn

că nu

va

mal

repeta

îndărătnicia.
Să luăm acum un caz care se întimplă adesea
în timpul ernel. Copilul fiind neliniștit din causă
că nare unde sburda, după ce s'a săturat! privind
-cum ninge și după ce sa mal: învirtit puţin prin

casă, își găsesce de jocă focul: ia o:surcică, sati

dacă

are la

aprinde

îndămină,

o bucată

de hărtie şi o

«voind să facă luminaţie». In zadar i se

“spune și mai cu binișorul și mal aspru, în zadar
se atribue acestui fel de j6că superstiții caraghi6se, căci copilul rămine nedumirit ; atunci mama
enervată. «perde răbdarea» se năpustesce asupra

lui, îl smulge din

mal

mină

dă vre-o cite-va de

tatul? —

Mama

surcica saii hărtia Și în
cheltuâlă.

sa necăjit

Care e resul-

asupra. <dracilor de

ploduri», iar copilul plinge şi se vaetă că

nu

e

lăsat «să 'facă luminație> și cînd apo! se va găsi
16

.
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:odată în largul săi, va 'isbuti întradevăr să facă
-o iluminaţie frumsă, ardend covorul de pe jos—
dacă nu și haina de pe dinsul.
„ Ce recomandă Pedagogia în asemenea cazuri ?2—
Recomandă ca educatorul să prevină copilul de
pericolul :la care se' 'expune.. umblând cu focul,
iar nu să-i: umple capul cu superstiţil grosolane

şi dacă vede că copilul tot nu se îndură să lepede .
hârtia aprinsă din mină, să-l lase în paceşi să
albă răbdare pănă cînd flacăra îl va ajunge la

degete. Şi iată-l atunci cum alârgă cu braţele deschise la mama sa, cerându-i ferbinte ajutor! Mama
păstrând. același singe rece, va căuta să-l lege la
deget fără să scâtă o singură vorbă din. gură,
căci nu pâte.fi mal grozavă mustrare pentru un
om de cit tăcerea: cind cine-va e ocărit pentru

__o greșelă, își impută mal puţin sie-și, căci «șl-a

„luat plata»

și cu cit e ocărit mai mult, cu atit

să simte ma! ușurat; aceaşi observaţie se aplică
și copilului

cel

mai

r&i crescut,

cu îâte că

într'o

măsură mai mică.-Se va lăsa dar copilul să se
isbăvâscă singur de greşela făcută. şi să zică din
propriul săi indemn că «mama are dreptate» ;
în felul acesta, el nu numai. că e apărat în viitor

de a se -arde ma! răi, dar capătă încredere în”
mama sa și o iubesce mai mult încă—gata fiind
a o asculta în alte împrejurări.

;

„ Folosele sistemului pedepselor: naturală.Dacă

pentru îndreptarea

actelor copilăresci, n'am

întrebuința de cit pedepsele n6stre,. am v&dutcă

PEDEPSE

„ întiiul r&ă ce ar urma

NATURALE

-

va fi o slăbire

-
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a rapor-

iurilor dintre părinţi și copil: părinţii se arâtă
nemulțumiți pe față, iar copiil cirtesc prin dos,
Și nu putem zice că copiil nu ati dreptate: a-l
ocări şi pentru ce trebue și pentru ce nu trebue,
a fi cit e ziua de mare cu gura pe dinșil și de
multe or! a le da mal multă bătae de cît mîn„care, e o vi6ţă de chinuri.
|
“Dar mal sunt şi alte consideraţii care ne hotăr&sce să nu întrebuințăm de.cit acest sistem
de pedepsă, îîn cazurile ce intră în domeniul său.
Aşa, în cazurile de felul exemplului întil, adecă în acelea în care greștla se pâte îndrepta îndată,

ar fi să lipsim copilul de învățătura folositore
îu vicță de a-și îndrepta singur greșelile, dacă

am întrebuința metoda obişnuită care consistă în
a-și lua asupră-și ostenâla
copilului și în schimb a-l
ma!

dea asemenea

de a îndrepta greștla
pedepsi, ca să nu ne

lucru. și pe viitor. Nu e nevoe.

să mal arătăm că acest procedei e cu totul nepedagogic: observaţiile făcute cu ocaziunea analizărei exemplului întii se aplică la tâte cazurile
de același fel; dacă mal spunemcă însuși obiectul
pedepse! e absurd, atunci am caracterisat în deajuns sistemul pedepselor părintesel: căci cum am
voi ca copilul să se jâce pe afară fără să se feztelâscă saii să se j6ce.prin casă fără să facă răs-

c6lă? Bunul simț ne spune să-l lăsăm sa facă
și una și alta cu condiţie numa! ca la stirșitul
jocului să îndrepte: totul.
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În “cazurile de

'lipsesce

copilul

felul exemplului

de a lua

al doilea,

cunoștință

se

directă

despre proprietățile unor lucruri înconjurălore

și în același timp se lipsesce şi de deprinderea:
cu legea causalilăjei îîn matură. <Nu pune mina:
că te irige>, «nu pune mina că. te arde», <nw
pune mina că te ud!» acestea sunt frasele care:
se. repetă de sute de ori în familie. Nu ne putem:

explica cum

un lucru așa de simplunu e înțeles;

de părinți: ce „păte însemna pentru 'un copil cuvintele «Îrige>, «arde», <ustură» cit timp el nu
sa fript nici odată? — Să se lase dar copilul să
se “frigă şi să se opărscă cit timp e sub ochii părinților pentru a preîntimpina nenorocirele ce:
Sar putea întimpla cînd copilul ar fi singur. ȘI

în același

timp ce lecţie frumâsă

âr primi

din

partea naturei şi cit de prevădător vă fi în viitor !
In sfirșit să mai amintim că după ce copilul
„a eșşit de sub Supravegherea părinţilor el nu în-

tălmesce în lume de cît pedepse ca urmări |
naturale ale faptelor sale. Din înlănţuitși supus.

ce era, ajunge de odată liber; de sigur că i se
va întîmpla cea-ce sâr petrece cînd i Sar da
drumul unei pastre închisă de. mică în colivie:

nu va putea zbura. Deprins să fie hăţuit şi cîr:

muit la fie-care pas, el nu

va fi în stare

să se:

conducă cum se cade în vi6ță ci se va lăsa în voea:
întimplărei—ne știind că omul,
Tările, hotăresce de sorta sa.

ar, nu „Împreju-

Lecţiunea

VI.

PROGRANL: Principii generale în aplicarea pedepselor şi recompenselor. — Pedepse anlipedagogice.

“ Păna
pedepse

acum

am “stabilit

şi recompense;

deosebitele

rămine

feluri

de.

să ne ocupăm cu

principiile generale de care trebue să ne călăuzim.
în aplicarea lor—adecă ce trebue să
s6scă şi să se recompenseze şi cun
se

pedepsâscă

se pedeptrebue să

și să se recompenseze.

Ce trebue să se pedepsescă. Pedepse antipedagogice. --- Dacă părinţii ar pedepsi copii),
numai în cazurile în care ar fi fost ma! bine să-l fi lăsat să sufere urmarea firâscă a faptei lor,
răul ar fi pe jumătate numai; cu părere de râi
trebue să constatăm însă și cazuri in care .pedâpsa nu e îndreptățită de nimic. Să cităm vre-o
cite-va exemple de acest fel de pedepse antipedagogice:
E un obicei barbar, pe care pote fie-care din
nol a avut neplăcerea. să-l observe, acela de a
zgilțăi copilul de cap cind nu vrea să tacă .cu
nick un preț. Mal de grabă am prefera să se inde=
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părteze copilul din acea odae, dacă nu pâte suferi plinsul, de cit să se expună la o asemenea
“scenă neomenâscă.
,
Un alt exemplu. Sa perdut un lucru în odae;
copilul îl găsesce, se jocă cu el și il strică sau îl
perde la rindul lut prin curte. E re un caz. de
pedepsă? Ce vină se pâte găsi unul copil care ia
- un lucru de pe jos şi-l perde sau îl strică? E
destul de cuminte el dacă nu ia şi lucruri după
' masă.— Vina e a celui: ce a perdut lucrul fără să
observe sau fără să se grăbâscă să-l caute. Mai
mult încă, nu trebue-lăsat la îndămîna copilului
mic nimic: din cea-ce Sar putea strica sai l-ar

putea vătăma.

-

Alt exemplu. Un copil jucându-se pe lingă vatră, a vărsat la. cu apă lerbinte și s'a opărit, sau
împedecându-se de covor cade .jos, sat deschi-:
dând ușa lovesce în cap pe fratele săi ce se juca

jos lingă ușă;

în tâte aceste

cazuri și în altele

asernenea, copilul e luat de obicei la bătae. Unde-i
este vina? Intru cit îi vinovat el că a lovit pe

fratele

săi cu

ușa? A avut el intenție

să-l 'lo-

vescă, sau cel puţin pâte fi învinuit de neglijenţă?
De loc. Vina este a acelui care s'a pus lingă uşă,
* sau dacă copilul e prea mic, vina e a părintelur

care l-a lăsat să se jâce pe lingă ușă. De asemenea, întru cit e copilul vinovat că sa împedecat de covor? «Trebue să se învețe să umble:
frumos. prin casă>

„tem;

—

ni se va răspunde.

Admi-

dar Sre nu Sa luat în deajuns plata?. Cre--
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dem că după vre-o cite-va cădături nu va deveni
de la sine mal atent?—Tot

ar vărsa

6la

apă

cu

astfel în cazul

ferbinte şi sar

cînd

opări. Să

presupunem chiar că i sa spus nu numai odată,
dar de mai multe ori, să nu se mai învirtâscă
pe lingă vatră; el 'bine, păcatul suferinţei îl impingea,
sati pote chiar t6tă bucătăriase reducea la vatră.

Ce trebuea să facă mama? Trebuea să mute 6la

mal

în

fund

şi nimic

mal

mult.

Na

făcuto

şi

copilul sa opărit. Nu și-a primit el 6re destulă
pedepsă din partea Naturei nemil6se și mal era .
nevoe pe deasupra de o pedâpsă omenescă?
Să trecem acum la pedepsele ce se -daii în
șcâla primară. Pentru ce se pedepsesce în șc6-

"Iele

Pentru

primare?:—

neînvăţătură și pentru

indisciplină. Or pedepsele pentru neiînvă
țătură sunt cu totul nepedagogice. Re-

petăm că în șcâla primară copilul trebue să plece
cu lecţia ştiută din clasă; cel mult-i se pote cere.
să scrie

acâsă

restul pe care nu

şcolă. In asemenea

l-a mintuit

la

condiţiune, neștiința copilului

se “pâte explica. pe trei căt: 1 ori profesorul nu
are metodă bună, 20 ori școlarul nu e atent, ori
30 inteligența . sa e cu totul mărginită — în care
caz nu e nimeni de vină.
“Dacă causa e că profesorul nu are metodă bună
„de “predare, nu ar fi numal nepedagogic dar şi
neomenesce a pedepsi pe copii! ce nu știi lecţiile.
Profesorul bun trebue să albă în vedere în tot-

deauna mediocritatea clase! saii chiar şi ceva mal

.
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josși după puterea răinței lor trebue să-și po-

trivescă metoda. lar dacă causa e lipsa de atenție a școlarului, atunci de sigur că el e vinov
at
și “merită prin urmare a fi pedepsit. Dar să facem

aci O importantă deosebire: știm că atențiunea
e un produs al minţei câpte şi ca atare copilul

nu va fi atent nu numa! pentru-că nu vrea,
dar
și pentru-că nu pâte. Un copil nu pote fi
atent
cind naude bine, nu vede bine sau are o
infeli- gență mărginită; în asemenea cazuri nu
numai.
că nu pâte fi vorba de ped&psă, ci trebue.
com-

pătimit și aşedatîn banca cea. d'intil,

- Copilului din ședla primară nu i se pote cere

de cit

manifestări

exteridre

lăuntrică trebue ciștigată

de

atenție,

prin

dibăcia

atenţia.

instituto- -

rului. Cind un copil îȘI găsesce zilnic de jâcă
cu
mina pe sub bancă sai îl place să înghiontes
că
vecinii, de sigur că merită pedepsă; ținerea în
pi-:

ci6re

sai

punerea

rită pedepsă

în genunchi

în asemenea

e cea

cazuri,

mai neme-

Dacă

e nevoe

de bătae, atunci să nu se aplice nici odată

în

timpul clasei, ci în totdeauna la 'sfirșit; în felul
acesta, pe lingă că institutorul Și clasa nu se
tul-!
bură, dar şi. vinovatul e pedepsit mai amarn
ic,

prin irica' cu care aşteptă momentul suferinței.

- Din analisa exemplelor de pedepse antipeaagogice enumerate pănă acum, deducem că cea-c
e
meriti pedepsă e reaua îmtențiune, actele de
rea

voință, precum și neglijenţa

repetată,

- Ce trebue să se recompenseze.— Chestiu-

-

PRINCIPIILE PEDEPSEI

ŞI RECOMPENSEI

249

nea despre. cea-ce trebue să se recompenseze. la
un copil, merită tot atita importanță ca Şi precedenta. Intr'adevăr, scopul recompenselor în Pedagogie nu e atit de a răsplăti o faptă bună, cit
de a imboldi -copilul de a înainta din ce în -ce
pe calea binelul—şi acele care nu ajung la acest
Scop sai dai chiar un resultat opus, acele sunt
nişte recompense antipedagogice.
»- Nu e nevoe să mai luăm exemple de acest: fel
de recompense: ele sunt în mintea tuturora; Și
pe de altă parte nici nu avem nevoe de acâsta
pentru a putea răspunde la chestiune ;—e destul
să observăm că cea-ce merită recompensă e tocmal contrariul a cea-ce trebue pedepsit.
Prin urmare, cea-ce merită recompensă e în-

tențiunea bună, actel,
ele de bună voință, pr cun
şi sîrguința,

„Şi

ce este recompensat atit în familie cit şi în

:şc?—6lă
Tocmai
să

:

capete

şi prin

cea-ce nu stă în puterea omului
urmare

cea-ce

nu

constitue ni-

mic de lăudat pentru cel ce posedă acele însușiri
naturale.
Să analisăm singurul obiect de seamă al lau-

"del, inteligenţa, căci cele-lalte sunt ridicule şi nu

merită a fi amintite. Cu ce rost s'ar putea, lăuda
acasă sau la școlă că un copil e inteligent? E

acesta o insuşire pe care și-a ciștigat-o
în puterea .lui de

a-și

mări

capacitatea

el?

Sta

intelec-

tuală ?—Da, dar cu singura condiţie cac să-și pue

creerul la muncă

regulată.

280
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“ Munca, singură, merită a fi răsplătită, căci nu-mai ea stă la îndămina orl cul și pâte prin urmare a fi încurajată. Şi nu stăm un minut la
îndo€lă a pune

ralitatea; căci

munca

pe

pe aceaşi

de: oparte

trâptă
cu

moralitatea

mo-

însășt

presupune muncă și sirguință: nimeni nu se nasce moralşi toți ar fi în :stare să devină mo"ral, iar pe de altă parte munca însăşi e morală.
Să ne întârcem dar privirile către copiil silitori

dându-le mină de ajutor: în felul acesta nu nu- .
“mal că încurajăm şi pe cel mediocri la lucru,
darse inboldesce și inteligenţii cel leneși.

|
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PROGRAM: Principii generale în aplicarea pedepselor şi recompenselor, (armare).

“După ce am studiat ce trebuc să se pedepsâscă
şi să se recompenseze și prin ce fel de mijlâce,

rămine să mai vedem cum trebuesc întrebuințate

aceste mijlâce, |
“Cum trebue să se podepsescă. — Prima grijă
pe care trebue să o aibă educatorul în aplicarea!

unei pedepse, e ca pedâpsa să fie pe cit e cu
putință de drâptă—și pentru acesta e nevoe săȘI păstreze răbdarea și cumpătul.
Să nu se lase nici o dată condus
siunea

momentului, ci să

|
de impre-

caute ma! întil să-ȘI as-

timpere surprinderea sau să-și domolâscă
narea. După un minut de întirziere el va

indigvedea -

cu alți ochi fapta copilului și- va afla pote că neştiinţa i-a dat loc, iar nu reaua voință sai neglijenţa; in tot cazul el va Tăționa may . limpede
și mal

omenesce,

E

Acest echilibru sufletesc odată luat,
şti după ce criterii să se cîntărescă

,

trebue a :
greutatea
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greșelei, pentru a-i putea aplica o pedâpsă drâptă.
Criteriul pedepsei se sprijine pe trei principil: 10
Pedâpsa e. proporţională nu atît cu mărimea gre-

şelei, cit cu gradul rele voinți cu care a fost săvirșită; proporţiunea plâcă de .la 0 pănă la pedepsa cea ma! aspră: neștiința nu se pedepsesce
de loc sai foarte puţin, neglijența se pedepsesce

mal mult, iar reaua voință

dâpsa e
-greștlă
pote fi
iar cele
“ Pedâpsa

foarte

mult.

20

Pe-

proporţională cu repetarea greșeley: prima
trebue pedepsită cu multă indulgență—
mărginită chiar la un sfat între patru ochi,
repetate, proporțional numărului lor. 80
e invers proporțională gradului de sim-

ţire a copilului, adecă cu cit'un copil e mal simțitor, cu atit trebue

să i se dea

o: pedepsă

ușdră şi cu cit e mal neobrăzat, cu
să i se dea o pedepsă

may

atit 'trebue

mai grea: 0 aceiaşi

gre-

şelă făcută de doi copil cu simțire deosebită, trebue pedepsită în chip deosebit, căci. cea-ce o căutătură sait o vorbă cade ca un: trăsnet asupra

copilului sirnțitor, abea linia pote avea acelaşi efect 'asupra celul-lalt. In educaţie nu pâte fi vorba
dar de un cod pentru "pedepse, căci după cum
am v&dut, aceleași mijlâce aă un resultat deose-

bit la copil de condiţie morală deosebită,
Pedepsa odată concepută în minte, trebue să
se aplice cu blândeţe și bunătate, iar nu în mod

violent şi 'răsbunător, Ce fel de

educaţiune pâte

primi copilul de la tatăl care în momentul pe| depsel see pântă ca un calăii! In acel moment el

===
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nu mat e stăpân pe sine, ci dă drumul mine! şi
gurei să se conducă

automatic. Să ne gindim nu-

mal cită violență şi r&sbunare se cuprinde în frasele

des

obișnuite:

<cum

a! îndrăznit să

nu m'asculţi»> şi «lasă că am să te învăţ eu minte»! Pare că raţiunea pedepsei nu
ar sta în greșâla” făcută,
nelor părintesci! .

Dacă am pune acum

„e

dul de pedepsire al

ci în neascultarea ordi-

în faţa acestel scene, mo-

mamei,

înțelegem

cum

răul.

îndoit. De o parte răsbunare și violență, de

“cea-laltă parte

de

nepotrivit

tonul

şi

felul

ride pe faţă.

nestatornicie

e

cind
de

și slăbiciune..Şi cit.

mania voescesă imiteze:

pedâpsă al

tatălui: copilul o:

“Nu, bunătatea nu e prostie ; insă trebue să şti

cum, să fil bun și âcâsta presupune multă tărie
de caracter. A pedepsicu blindeţe și bunătate:
nu îns&mnă a arăta nestatornicie și slăbiciune, ci
a arăta miîhnire pentru greșela copilului ȘI părere:
de r&i pentru pedepsa la care suntem nevoiţi a
recurge. Mingăerea mamei îndată după cea fost
copilul pedepsit, nu însâmnă bunătate, ci slăbiciune de caracter — și acest sistem comun tuturor mamelor (orhitem excepţiile) aduce copilului
atita r&u, ca și s6rele cind se arată trandafirului.
îndată după ple. Dar nu ar fi bine nici a prelungi peste măsură durata nemulțumire, de temă

ca copilul

să nu se obișnuescă cu acestă stare
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de lucruri, în cit.să

nu

mat

polă

avea nici o

influență asupra lul.
| In sfirşit, să mai
se dea prea multe
constitue excepția,
Tha! multe pedepse,
şi nu se mai pâte
deprins cu pedepsa.

_ observăm că. nu trebue să
pedepse, pedepsele trebue să
iar nu regula. Cu cit.se dau
cu atit se scade efectul lor—
aștepta nimic de la un copil

Cum trebue să se recompenseze. — Cum-

pătul și singele rece e de trebuință chiar şi în
aplicarea recompenselor,
acâsta pare

uimitor

nu

numal

la prima

în

vedere,

de reflecţiune însă ne va convinge

pedepse;

un moment

pe deplin.

De la început trebue să admitem că - lucrurile
de nimic -nu merită a fi recompensate; totuşi
cine nu știe că în momente de disposiţie, mamele găsesc pe dată ce lăuda
numai atit, cea-ce constitue un
la o vîrstă anumită, se perde
cit-va timp, cînd copilul a mai
„ admitem prin urmare că lauda
zuri ar fi iarăși nepedagogică.

'la copil. Dar nu.
merit pentru copil
după trecere de
crescut; trebue să
în asemenea caAșa dar, cumpătul

e trebuincios în darea recompenselor.
Tot atit de trebuincios e şi singele rece: a
lăuda peste măsură o faptă, fie cit de meritorie,
a se arâta mirat, ca şi cum ar fi săvirşit o faptă
mal presus de puterile virster - sale, ar fi să i se
închidă calea progresului, Tot din neputința de a

se stăpini vine
pentru

iubirea

bolnăvicissă

copiii cel mici: le. face totul

a mamelor
pe

plac,

le

-
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laudă tote isprăvile, «îl suie în cap> — cum, se
zice, ne luând în seamă că în felul. acesta.

„pregătesc multe zile amare, cînd se. vor face măi
Mărișori.

In sfirșit, să observăm că nuu trebue să see facă
zisipă cu lauda saă cu. ori care alt mijloc de
recompensă, căci sar putea îmbăta copilul de a-

tita glorie şi resultatul ar fi că ar amorţi
în. calea progresului, dacă mar cădea chiar în prăpastie,

încuibându-se în el sentimente nesuferite ca orgoliul, sai vanitatea.
Intrun cuvint, mijl6cele de recompensare trebue

să fie întrebuințate în așa fel, în cit să: deştepte
în copil dorința de perfecţionarea lui însăși — și
pentru acâsta e nevoe de a se arâta copilului, în
" momentul răsplătirei, progresul ce l-a făcut pre-

«cum şi cea-ce ar mal putea

lace.

Cine nu

ştie

cit de mult se bucură copilul cind i se spune
că «sa făcut mal mare»; de ce dar nu „l-am deprinde să simtă aceași dorință de a ajunge mal

bun şi mai deştept? Cu cea mal mare căldură
recomandăm dar să se întrebuințeze, ori de cite
-orl se înfățişeză ocaziunea, acâstă metodă şi-l a'sigurăm

un resultat strălucit.

In șcâlă se și întrebuinţeză chiar rivna, îmboldindu-se elevi! a se întrece între dinșil prin

laude, note și premil;—dar acestă metodă își are
părțile sale rele și în majoritatea cazurilor aduce
mai mult răi de cit bine, căci fără a lua în seamă

sentimentele rele la 'care pâte da loc, e destul că
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metoda acesta face pe: copil să
șcâlă, pentru note, iar nu pentru

înveţe
folosul

pentru
lui în

viţă. In felul cum învață mai toţi elevii, cunoștințele seamină cu niște materialuri îmbiesite în
cap ca într'o magazie, iar nu orinduite Și închegate astfel ca să formeze temelia _viitore! clădiri

|

intelectuale.

- Suntem; siguri că copiil cărora li sar deștepta
de acasă îndemnul citre progres, nu ar mal avea

nevoe la şcâlă de metoda rivnei —
suntem

departe

de a

o

numi

pe care nu

josnică.

Insă

în,

Starea de față a lucrurilor, rivna p6te fi menţinută încă în școlă, cu condiţie ca să se observe
pe cit e cu putință să nu dea nascere .la senti-mente de ură şi gelozie între conșcolari (pâritul
“nu. trebue tolerat), să se caute a se deștepta cit.
“mal mult interes și iubire. pentru învățătură şi.
în' sfirșit să se observe nu numai cea mai strictă.
nepărtinire,

dar să se pună

în

același

maj mare atenţiune înîn darea notelor.

timp

cea:
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PROGRAN: Deprinderi. — Eoplicaţ
ia psihologică
a deprinderilor. — Importanţa bune
lor deprinderi
pentru vicță ; virtute, vițiă.
-

Se mumesce deprindere, năzuința
sufletului omenesc de a repeta un act, de
cile ori

se înfăţișeză una din împrejuările
în care a fost săvirșit.
Cum se formâză deprinderile. —
o năzuință generală de a lucra, dar în
tinde a săvirși acele acte pe care le-a

şi altă

dată. Acestă

primitive
Omul are
particular
mai făcut

năzuință particulară se ex-

plică prin disposițiunea, urma—ca să zicem
așa,
ce o lasă fie-care din actele sale, în cit ori
de

cite ori se infăţișeză una din împrejurările care
a determinat actul pentru întila-și dată, se deschide calea bătută şi omul e înclinat a o urma,
Tăria disposiţiunei cît şi durata sa atirnă de
intensitatea şi durata actului care i-a dat loc,
Actele puţin intense sai de scurtă durată vor
„lăsa o urmă slubă și puţin temeinică de existența
lor, în cit dacă nu se înfățișeză în curind im17
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de a fi repetate, urma

se perde şi o-

mul nu mail are nici o disposiţiune de ale mai
săvirși. De cite ori nu spunem: «m'am desvăţat
de cutare lucru, fiind-că nu l-am făcut de mult»

voind: să arâtăm

prin acâsta anevoința ce o sim-

țim în săvirşirea sa.
Dar
numa!

|

dacă actul se repetă la timp, urma nu
că nu se perde, dar se mal accentuâză

încă —

şi cu

cit e repetat

mai

des, cu atit și

urma se întăresce şi omul capătă din ce în ce
o disposițiune ma! puternică de a-l reproduce:
se zice atunci că sa deprins cu acel aci.

Efectele deprinderei. — O primă 'urmare e
că un act de deprindere se săvirșesce mal ușor:

pe calea

bătută se umblă: mai

lesne. Prin

de-

prindere, omul ajunge să facă un lucru cu mai
multă înlesnire, cu ma! mare ușurință și mult

mai bine. de cit intiia-şi dată: exemple găsim din
belșug în tâte direcţiunile — să ne gindim numal la deosebirea dintre calfă şi ucenic. Aceași
urmare o ai și deprinderile. sufletesci: omul cind
trebue să spună pentru înliia “oară o
îi vine foarte greu; de nevoe saii de
deprindându-se însă cu minciuna, 0 va
atita ușurință, în cit va ajunge să crâdă
propriele sale minciuni. De asemenea

minciună,
bună voe
spune cu.el însuși.
cel ce se

încercă să înșele pentru întiia-și dată, îl vine tare
grei și nu-l e îndă&miînă de loc; încetul cu încetul însă ajunge prin

șele

cu

cea

mal

deprindere

mare

nu numai

ușurință,

să în-

dar să nu se

:
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înşela—pănă cind jus-.

tiția îl ia putinţa de a mal exercita acestă depri
ndere vătămătore pentru semeni! săi. Tot astiel
,

cum

zice proverbul, <cine

va lura şun boi.

fură azi un oi, miine

i

Din înlesnirea cu care se săvirșesce un act
de
deprindere, decurge o altă urmare şi anum
e că
omul îl pâte face fără să se mal gindescă de
loc

şi chiar fără să-și dee seamă că-l face. De exem-

plu, cine obișnuesce să închidă sâra ușa,
îndată
ce a intrat în odae, ajunge prin deprindere
să

săvirşâscă acest act în mod maşinal, fără să
se
mal gindescă, adecă cum închide ușa, pune mina

Și pe chee

de o răsucesce;

ba une-ori

nu-și

dă

seamă măcar dacă a închis uşa, în cit e nevoit

să incerce. Tot astfel mincinosul ajunge să spună
minciuni, fără să-şi mat dee seamă.

Importanţa

deprinderei

pentru

vi6ţă. —

Deprinderea e o economie a energie! omenesci:
dacă omul ar întimpina în fie-care din actele sale

anevoința ce a avut-o cînd le-a săvirșit pentru întiia-și dată, vi6ța ar fi cu neputinţă. Deosebirea

actelor

unul

om

matur

datoresce atit crescere!

de ale unu! copil nu

corpului,

cit

se

obișnuinţei.

Am putea spune chiar că dacă omul n'ar fi înZeslrat cu puterea deprinderei, nu ar ajunge nici

odată să umble, ci s'ar tiri ca și copilul; de a-

:semenea

nar

ajunge să

vorbescă,

ci ar

gingăvi.:

Aceași importanță o are deprinderea și pentru

inteligență. Ma!

întil, fără. deprindere

omul

ar

fi.
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lipsit de memorie,

căci

memoria

însăși e o

prindere intelectuală: tendința: de a gîndi

de-

cea-ce

a mal gindit deja. Ori fără de memorie, omul nu
ar putea să albă nici imaginaţie, nici judecată şt

prin urmare nici o licărire de inteligenţă. -Dar afară de acâstă irebuință iundamentală a deprinderei

pentru

inteligența

omenâscă,

deprinderea

mail are și o importanță de detalii: ea inlesnesce:
t6te operaţiunile minței n6stre şi le face mal ușor. Să ne gindim numai la deosebirea de invățătură a şcolarului de la începutul anului faţă:

de acea din Mai: după două luni de vacanție în.
care creerul nu a

fost

greol şi cu tâte că la
dragoste

pentru

exercitat

de: loc, ajunge:

începulul

anului e multă.

invățătură,

cu

tote că

lecţiunile:

sunt mici și în genere ușre, memorisarea e grede;

în Mai

din

contra, cînd

tâte

împrejurările

sunt.

nefavorabile invățăturei, se învaţă mai uşor—nu
atit fiind-că creerul
sa deprins.

s'a mar

desvoltat, ci fiind-că:
|

Din observaţiunea că deprinderea e o economie:
a forţelor 'omenesci, resultă” că e în acelaşi timp:
condițiunea orl-cărui progres. Intradevăr, omul
ajungând prin deprindere să consume din ce în:

ce mal puţină forță pentru săvirşirea actelor obişnuite, prisosul de forţă il pâte întrebuința

la să-

virşirea altor acte noi.

ar

Dacă

matematicul

a-.

"“duna cu aceași aneroinţă ca baba din piâţă, el:
wat fi putut ajunge să calculeze operaţiunile su“peridre ale matematicel. In genere putem spune:
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că orl ce act presupune cunâscerea îndestulătore:
a actelor inferire cu care stă în legătură: progresul omului se face lin. nu prin salturi.

Importanţa

bunelor

deprinderi;

virtute,

aptitudinile

naturale

viţiu.—In formarea deprinderilor fisice și intelectuale, rolul principal îl jâcă

ale individului: mulţi ar voi să ajungă niște maistori buni şi iși dau chiar tâtă silința, dar nu pot;
în timp ce formarea

deprinderilor

morale

e 'mai

puţin influențată de apucăturile naturale și voința
omenâscă j6că rolul principal: orl cine pâte deveni bun şi drept numai să voâscă — aci se a-plică mal mult ca ori unde maxima «incârcă și
vel isbulti»,

O urmare e că deprinderile fisice şi intelectuale
sunt mai mult saii mal puţin 'bune, rar găsim
deprinderi fisice și intelectuale rele —- cum ar fi
de exemplu deprinderea de a umbla ghebos sai
“deprinderea de a căuta argumentele în vederea
conclusiei; în timp ce deprinderi morale rele se

găsesc din belşug. Amîndouă aceste consideraţiuni
ne face ca în educaţiune să ne ingrijim în primul
„loc de formarea deprinderilor morale.
Buna deprindere morală se numesce virtute.

Un act de umanitate, fie el făcut cu intențiunea,
cea

mal

curată,

nu

constitue

o

virtute; virtutea

este disposiţivnea continuă de a face bine, e deprinderea încarnată de a practica datoria. Totuşi

nu trebue să se credă că un act moral săvirșit cu:
bună-voință rămine sterp: de şi cu o rindunică
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nu se face primăvară, totuși e veslitârea primăverel.
Întradevăr, plăcerea pe care o simte omul la să-

virşirea unui act bun, mulțumirea sufletâscă ce
resultă, îl îndâmnă să ma! facă bine şi în o altă
împrejurare-și dacă nimic

nu se opune, e pro-

babil că va face; şi cind a ajuns să-l săvirșescă
pentru a doua Gră, a treia Gră e mai
încă—în cit virtutea e asigurată.

probabilă:

Deprinderile imorale se numesc vițiuri. Inainte:
de a se înrădăcina un viţii, de sigur că era contrazisăde conștiință; dar după ce s'a repetat de
vre-o

cite-va

ori, el ajunge

să se impună și cum

pe de altă parte conștiința dispare, viţiul e pe
deplin stabilit.
E de prisos a mal insista asupra importanţei
bunelor deprinderi în vi6ță: opiniunea publică e

de acoră a condamna pe 6menil viţioși. Trebue
dar a nu tolera nimic din cea-ce conștiința se
opune, căci e destul de a săvirşi odată un act
imoral pentru-ca viţiul să ia nascere. Din contra.

„trebue a ne slorța ca binele
să intre în felul de

a gindi și simţi al copilului pentru ca practicarea.
sa să-l vie din ce. în. ce 'mai ușdră, în cit să a-

junsă a-și împlini datotia ca prin instinct,

Lecţiunea
PROGRAM:

Depriuderea

IX.
cu ordinea

și

cu

exac-

tita tea. — Neascultarea.—Indărătnicia.

Deprinderea cu ordinea şi cu exactitatea,
— Ordinea şi exactitatea în vi€ță e condiţia orlcărul progres. Cine începe

lucrul de la

capăt,

îl

va isprăvi mal ușor; de asemenea cine se scâlă
de dimincță, departe ajunge. Una din cele mai
grele puncte ale Filosofiei Vieţei e de a proceda cu

ordine şi exactitate, adecă de a şti să faci fie-care
lucru la locul săi și la timpul săi: numai în
felul acesta

pâte ajunge

cine-va

la

In escursiuni la munte, călăuza repetă mere
<a merge fără grăbire», căci el are experiență

că cel care sai iuțit ai
drum;
nevoe
a fi în
Răi

"mal

repede

|

și fără să obosescă,
de

ţintă

la jumătate

de

tot astfel în suirea povirnişului vieţei e
de a merge încet şi cu pași siguri, pentru
stare să ajungi pănă la virf.
lucru este a se opri mereii în drum, dar

răi e a

pentru

rămas

fi nevoit

a-l lua apoi

să te întorci

din

de la capăt! Tactica

drum
vieţei e
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“ca să faci puţin și bine pentru a nu fi nevoit să
revil asupra aceluiași lucru şi pe de altă parte
e de ajuns să facă omul cite puţin în fie-care zi,

numal să nu rămină zi și fără de acel puţin. Cu

privire la acesta, e un obicel-r&ă la școlari, acela
de a transcrie temele la isprăvirea caetului: acesta e o adevărată perdere de timp; de cew' ar

scrie de la început curat, cind ai numar: o sin-

„gură temă, pentru ca să nu mal fie nevoiţi la
urmă a le transcrie pe t6te?. .
Ordinea. este sufletul lucrărei: lucrarea care nu

e făcută cu plan lincedesce și 6să altfel de cum am

fi voit. Să ne ultăm

numai

la sutele de lu-

crători care zidesc un palat măreț: cîtă armonie
de vederi, fiind-că toți lucrâză

și fie-care își are

dupe

acelaşi plan

partea sa de lucru;

resultatul

e că lucrul sporesce cit al clipi din ochi, iar clă-

direa se înalță

temeinic către

ceruri. De obicel

şcolarul silitor se caracterisâză nu atit prin inteligenţă sau învăţătură multă, ci prin învățătură
regulată. El nu-și perde timpul cel mai preţios
din zi cu j6ca saă cu plimbarea, pentru ca apoi

să se pună la învăţat “sera, cînd e obosit sai cu
gindul

la plimbare;

se și pune

ci cum-a

la lucru

cu voioşie

venit de la șc6lă,

şi cu gindul la

carte, în cit ajunge să isprăvescă lecţiunile repede
și- bine şi apol se recrâză cu spiritul liniștit că
și-a împlinit datoria.
”
Aceași importanţă o are şi exactitatea înî vi6ţă:
“nimic mal

dureros

de

cita ne imputa că am per-
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dut o' ocaziune din causa neglijenței nâstre, sat
constatarea mal sfășietâre încă că «e prea tirziu !».
Ma! bine a sosi cu un minut înainte de cit cu.

unul mal tirziii, dar şi ma! bine e incă a sosi
tocmai! la timp.
Nimic ma! desplăcut de cit a se face cineva.
să fie așteptat: Gmenil cel mal de seamă perd în
ochi lumei în felul acesta — căci in momentele
de așteptare lumea se pune a judeca: «or că
nu

ne ia în seamă»,

își zic

el,

ol

e

un

negli-

jent> și în ambele cazuri resultatul e același. Conferenţiarul care e așteptat, perde jumătate din suc:
cesul său; tot astfel profesorul care nu intră la
oră fixă în clasă, găsesce clasa turbulență.

E dar de

neapărată

trebuință

de a deprinde

copilul de mic cu ordinea și exactitatea. In acest
scop îl vom deprinde să-şi așeze la loc jucăriile
de îndată ce a mintuit jâca, să nu le lase împrăștiate

prin casă

sai

prin

curte

Și dacă nu

se

“supune nu trebue să ne tulburăm de loc, ci le
vom stringe noi, iar a doua zi nu i le vom mal
da să se jâce; asemenea îl vom deprinde să-și

pue

hainele la locul lor, pentru ca.a doua zi să

nu umble zăpăcit căutându-le prin tot locul. Tot
astfel în timpul zilei să-și pună pălăria la un

loc sigur, iar dacă nu găsesce loc, să-și o ţină în

. mină, nu să o asvirle unde apucă și apol să colinde t6tă casa căutând-o.
|
IE
Il vom deprinde cu exactitatea, cerându-i ca fix
cu o jumătate de oră inainte de vremea mesei,

.
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să miîntue j6ca, pentru

XLV.

a avea

timp

cînd

să se

curățe şi să se linișiescă, iar nu să vie după ce
Sau așezat toți la masă. Un alt mijloc de a-l
deprinde cu exactitatea e de a nu-l lua nici odată
la plimbare cind nu e gata la timp; în loc de

a-l aştepia și a-l ocări pentru intirziere, facându-l
să plingă şi tulburându-ne și no), ar trebui să
procedăm ma! natural lipsindu-l de plimbare. In
cazul acesta nici cârlă, nici gălăgie, nici supărare,

ci numai o mută execuţiune; nic! mama nu se
va mal văeta că <nu înţelege nici odată nimic
din plimbare» și pe lingă acâsta copilul nostru
va prinde minte—și de acolo inainte, pace!: ba.
încă el va fi gata cel dintii.
„:

Neascultarea şi îndărătnicia. —Neascultarea „Și îndărătnicia

se reduc
ceva

se. ţin

de

la nesupunere.

mal nevinovată

mînă,

Totuși

căci

amîndouă

neascultarea

de cit îndărătnicia,

căci

e.
se:

pote datori uitărei sai neglijenței;în tot cazul
cuprinde mal puţină rea voinţă de cit îndărătnicia.
Pentru a feri copilul de aceste deprinderi nesuferite, trebue să cercetăm mai întil care sunt:
causele care pot face pe un copil neascultător

sau îndărătnic; nu găsim de cit trei: 10 darea
de sfaturi ce nu se pot aplica fire! lui, 20 darea:
de prea multe sfaturi şi 30 nedibăcia în modub
de a slătui,
|
Un educator bun nu numa! că nu trebue să
pretindă copilului mai mult de cit îi permite
natura, dar încă trebue să se îngrijescă al cere

—
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în totdeauna ma! puţin de cit îl stă prin pulinţă.
Dar greșâla vine tocmai de acolo câ nu. se cu-

nosce natura copilului — și încă a unul anumit

copil—iîn deosebitele sale peri6de de. crescere;
căci nu ne putem închipui un părinte care ar
cere copilului săi un lucru pe care ar ști sigur

că nu-i e cu putință să-l facă.
Și fiind-că cercetările ştiinţifice în acestă direcțiune nu sunt de loc mai înaintate de cit bunul

simţ, vom proceda în cazurile îndoelnice în modul .
următor: căulăm să determinăm ma! întil voinţa
copilului în mod indirect, plăsmuind o istoridră |

relativă la un copil care făcea cea-ce face el, sai

am voi să facă; dacă nu isbutim în felul acesta,
căutăm cu o a doua împrejurare a-l atrage atențiunea direct printrun sfat blind; în sfirşit
dacă după cite-va sfaturi făcute la intervale de
cite-va zile vedem că nu reușim, facem mal, ine
a-l lăsa în pace pentru un anumit timp, de cit
să-l vedem neascultător sai indărătnic.
Mai trebue apol a nu da copilului prea multe
sfaturi; în felul acesta îl facem să le calce fără
de voea lui, ne fiind în stare să le iee în s6mă
pe -tte. Vora face dar o alegere între sfaturile de
care are nevoe copilul, preferând mai întil
pe
cele mai importante Și mal la îndămina lui Și

„ dindu-l treptat şi pe cele-lalte în măsura în care
ţine sâmă

de cele d'intil.

In sfirşit, aceste precauţiuni Juate, mal e nevoe
și de multă dibăcie în darea poveţelor. 'Trebue

268.

LECȚIUNEA XLY.

mal întii a şti să le dai la

timpul potrivit:

sfătui un copil cînd se j6că sai
a vorbi în zadar și pe deasupra

a

cind plinge, e
a perde influ-

enţa asupra lul chiar şi în ocaziunile favorabile,
Pe lingă acesta, mai e nevoe a

ști şi cum

dea povața—și acest lucru pretinde cu

să se

atit mai

multă dibăcie, cu cît modul de sfătuire trebue să
varieze după umorul copilului și după greutalea
faptului.

Lecţiunea X.

|

„ PROGRAJL: Lenea, ipocrisia, furtul
— Nepoliteţa. *..

Lenea. — Lenea e un cusur atit de răspîndit,
în cit e de prisos s'o mai definim: cine nu

cu-

“ nosce caracterul omului leneș și cine n'a făcut
cite-odată cunoştinţă directă cu acea lincedire trupâscă și sufletescă!
Negreșit că une-orl o asemenea stare e creată.
de cause fisice sai morale—şi în acestă împrejurare nu numai că ar fi
nature! omenesci, dar ar
înfierăm—cu t6te acestea
de cele mai multe ori s'ar

să pretindem prea mult
fi nedrept chiar să :otrebue să admitem că
putea înlătura. Sâ cer-

cetăm dar cam ce mijl6ce am putea intrebuinţaspre înlăturarea lenei şi în acest scop e nevoe:
să deosebim
tarea

două

fase caracteristice în manifes--

sa.

Prima

lasă a lene!

consistă

lucru fără tragere de inimă
tărăgănat—dar

în a se

pune

la:

și a-l lucra greol şi:

în cele din urmă a-l mîntui. Acest

*) «Minciuna» a fost tratată cu ocasiunea chestiune! eiubirer deadevăr> din lecţiunea VII a educaţiei sentimentelor.
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fel de lene o întălnim la școlarul care abea se
pune la lecţie: ia ma! întil caetul, se aș6dă miîhnit la masă și după ce îl răsfoesce a lene pănă
cînd dă de pagina unde trebue să scrie, se ho-

iăresce după

6re-și care gindire

să 'se pună la

scris—il lipsesce insă tocul, de acea se scolă să
şi-l caute călcând greoi; în sfirșit dă Dumnezeii

şi scrie titlul temei, apo! face iarăşi o pausă, ca

şi cum ar fi tare obosit — în care : timp stă cu
condeiul în gură sai se învirtesce pe scaun și
abea în. cele din urmă cu mult chin şi amar își
mîntue de .scriş.
» Ce trebue de făcut în asemenea cazuri?—'fre-

„bue: săi se

înfăţișeze

felul

nechibzuit

cum

ÎȘI

face datoria alături de felul cum ar trebui să facă,
pun€ndu-l în vedere cum. lut i se pare învățătura
un chin, cum nu e în stare apot să învețe cum.
se cade și cum în sfirșit nu-și ma! găsesce timp
de jocă.
|
A doua fasă, mal înaintată, a lenei consistă în
a nu face la timp cea-ce trebue —cu tâte-că ar

Î. lost cu putință. Lenea odată intrată în acâstă

fasă, sleiesce mal adinc isvorul energiei omului
și cu tâte că la început se arâtă amăgitâre—în-

şelând omul că va face a doua zi cea-ce nue
dispus să săvirșâscă în acea zi — nu întirzie

a-l pune în neputinţă de a ma! munti,
De sigur

că în

asemenea

cazuri

e

|
nevoe

să

procedăm mai energic. Vom hotări mal întil anumite ore de lucru în fie-care zi și vom cons-
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tringe școlarul să le respecte cu sfinţenie— vom
avea insă în vedere să-i lăsăm și ore de jocă la .
timpul priincios; apol nu-l vom tolera sub nici
un cuvini, alară numai dacă îl e cu neputinţă,
să lase lecţiunea. de azi pe mine: fie-care lecţiune
să fie învățată la timpul el, fără de preocupare

dacă e probabilitate să fie sau nu ascultat — şi

pentru.
învață
tru el
„Dar

acesta e nevoe să-i arâtăm lămurit că nu pentru şcâlă nici pentru profesor, ci penînsuși,
mal înainte de a căuta să combatem le- .

nea, e de ab3olută
causa

trebuință a ne

dumiri

neinvățăturei vine din lene sai.

din

dacă
lipsă

de inteligență—în care caz nu numaică ar fi nepedagogic, dar ar fi şi neomenesce în același timp
a sili școlarul să înveţe cu orice preț, ci vom
face mai bine a-l îndruma
înd&miîna lui.

Lenea e mama

pe o altă cale mal la

tuturor viţiilor: întradevăr, cel

leneş — al cărul lucru stă pe loc, invidisză

pro-

gresul vecinilor săi și în loc ca acâsta să fie un
îndemn pentru a se pune la lucru, el își perde
timpul «își arde luminarea sa» 'hulind faptele al-

tora și căutând să-l tirască în mocirla în care se
tăvălesce el însuși. Iar dacă leneșul nu are mijIce de trai, atunci el ajunge un adevărat pericol
pentru societatea în mijlocul căreia trăesce, căci
el lovesce de astă dată prin fapte — căutând să
fure.

Furtul. —Furtul este însușirea bunului

altuia
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pe nedrept și fară de voea
mai

slint

drept

al

sa. Averea

omului,

câci

este

este

cel

produsul

muncel și economiei sale sai a strămoșilor săi;

propietatea e o întindere a personalităţe! sale
—
și prin urmare cînd cine-va vede răpindu-i-se bunurile, se simte cu drept cuvînt atins pănă în

adincul sufletului săi. De acea

și propietatea

e

pusă sub ocrotirea legilor ca și persâna omului
—și nu e cod de lege care să nu prevadă . pedepse pentru furturi.

Dar nu numay. atit: serviciul siguranței publice

a ajuns

astă-zi

la o

așa

perfecţiune,

în

cit

a-

prope

nu e lurt care să rămînă nepedepsit. Trebue

să

întrebăm

ne

atunci,

cum

se

face

că

ment

voinici sai deştepţi, care și-ar putea agonisi pinea
în liniște, se dedau la o astfel de meserie — cu
tâte că știii că se pun în pericol dea
fi pedep-

sițl2—Causa e că există în e! un impuls de ne-

înlăturat care îl orbesce

vinge orl-ce temere de a
Acest fel de 6meni

asupra

faptei

lor şi în-

fi prinși.

aă:arâtat

din

copilărie

a-

pucătura de a se folosi::de puterea sati istețimea

lor în paguba
de

acest

celor-lalți copi; apoi orl-ce isbindă.

fel îi încuragia

pe

calea

r&ulul
— în

cit.

încetul cu încetul sa format

în e! acestă grozavă

deprindere,

închisorile

pe

care

numai

sunt

în.

pe

cit

stare: să o înlănțuscă,
_ Prin

urmâre

vom

căuta

să

deșteptăm

e cu putință simțimintul dreptăței în copil şi-l
vom împedeca să facă asemenea neajunsuri ra-
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ților săl sat altor copil; mai cu seamă cind ne
asigurăm că a fost la mijloc . o rea intenție; ar

fi o crimă

a ne arâta nepăsător.

Mae

Ipocrisia.—Ipocrisia e acel vițiu de a nu ăvea

curagiul

faptelor sale și de a-și preface gindul şi

sentimentele sale. Ipocritul îți spune una în faţă

și alta în dos; dacă îl întrebi de ceva, în totdeauna iți răspunde că «nu știe, nici n'a vădut»
—și abea cu mare greutate zmulgi un adevăr
din întunecimele sufletului săii. Apol cu aceași
nerușinare cu care negă faptele rele, îșiiînsuşesce
pe nedrept fapte bune — și cînd vede că se în-

curcă, amuțesce saii
r&utate: «lasă să fie
Cită deosebire de
verde în față ce are
mănesce

in ascuns

spune cu un aer plin de
așa».
omul sincer! Acesta iți spune
pe sufletul săi şi nu duş-

pe

nimeni

—

întemeindu-se

numai pe presupuneri sai pe auditele. .
Să nu tolerăm dar nici un semn de ipocrisie
la copil, care se trădâză îndată pe fața sa virgină şi să înlăturăm în totdeauna ocasiunea de

a se arâta faţarnic.

|

Polite
— ţa.
Politeţa e o scrisre deschisă de recomandaţiune; ea nu costă nimic şi e în stare să
câștige totul—chiar

cea-ce nu se pote une-ori că-

p&ta cu bani, adecă inima omen6scă. Politeţa e
la înd&mina tuturor: numa! să voiâscă cineva
să fie amabil, și va putea.
Politeţa e trebuinci6să nu numai faţă de superiori, ci și faţă de inferiori și nu numa! față de
18
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nevoe, ci faţă şi de cei care aiă
vreme de nevoe .se cunsce

prietenia saii buna crescere a culva: cînd îl vedi
că îți arâtă simpatie

și bună-voinţă

ești mulțumit ca şi cum

al fi primit

să te

ajute,

întradevăr

mină de ajutor; dar dacă se arâtă rece sati mindru, nu mal înţelegi nimic de îndatorirea ce ţi-a
făcut-o, «iți ese pe nas» binele săă.

| Lecţiunea
„PROGRAM:

XI.

Pasiuni şi palimi.—Nascerea şi

des-

vollarea unei pasiuni : urmele pe cari le lasă în su-.
flet.— Cum

se pole preveni,

prin supraveghere, desuol-

durea unei patimi.

Pasiuni şi patimi.—Dintre nenumăratele înclinaţiuni ale omului, acele care sunt favorisate
de natura
ajunge

sa particulară

să albă

o putere

și

de

împrejurări,

precumpănitâre

- dletul său, în cit să-l influențeze

pot

în

su-

întregul săi

fel

de vieţă. O astfel de înclinaţiune nemăsurată

care

stăpinesce sufletul unul om se numesce pasiune
sau patimă
— după cum obiectul săi e o faptă
bună sai rea. De exemplu,: savantul care are o

iubire

înfocată de

știință și care e absorbitde

studiul sai, se zice că are pasiune pentru știință;
_ în timp ce nenorocitul care cum capătă un ban
se duce să bee în loc să aducă pine acasă, se
zice că are patima beţiel.
-. Nascerea unei pasiuni sai patimi. — Pasiunea sau patima nu pot răsări în ori-ce suflet
«omenesc, ci aii nevoe să găsâscă terenul priincios
»
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nascerel lor. Natura individului hotărăsce în primul loc felul pasiunei sai patimei ce e cu putință să capete, căci prin preferența pe care o acordă plăcerilor resultate din satisfacerea înclinațiunilor potrivite aptitudinei sale particulare, predispune la pasiunea sai patima corespundătâre..
Predispunerea se datoresce organisaţiunei sale:
particulare sai e moștenită de la părinţi: de cîte:
ori naudim zicându-se cu drept cuvint «are cut

semena, că și tată-săii era un beţiv» sai <e dar-

nic om ca şi tată-săit>. Să mal adăugăm influenţa mediului fisic care predispune pe toți con-:

locuitorii la anumite pasiuni sai patimi: așa de:
exemplu în Rusia unde clima e rece, se întălnesce. mai des patima beție; iar în Turcia, ţară
căldurâsă, se întălnesce mai des trindăvia cu tâte:

patimele ce-i urmeză.

“Prin urmare întiia condiţie a - masceret uney
pasiuni sai patimi e natura particulară a omului;.
dar nu e deajuns numai un 'teren priincios de:
răsădit pentru ca să ia nascere o pasiune sau o.

patimă, mal trebue să cadă sămința —și sămînța

pasiunilor și “patimilor se găsesce în mediul
moral. Așa, de exemplu, dacă sar lua copilul

unui bețiv din casa sa părintâscă și i Sar da o.
crescere îngrijită pănă la tinerețe, iar de aici îna-

inte sar
care vine
va căpăta
sănătos,

supraveghea moralitatea pers6nelor cu.
în atingere, e foarte probabil că el nu.
acestă patimă-—căci trăind întrun medii
predisposițiunea sa war fi putut întălni.

ocasiunea de a se aţița.

|
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Mediul

moral

e format

de
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moralitatea

pers6-

nelor cu care are cine-va relaţiune și de moralilatea cărţilor pe care le citesce;—-are dar multă

dreptate proverbudin
l bătrini «Spune-mi cu cine
te îndrăgești, ca să-ți spun cine ești», la care am

putea adăuga, în urma avintulul
un timp

încâce

ce l-a luat

literatura josnică:

«spune-mi

de
ce -

citesci și-ți vol spune cine ești» —căci e de: netăgăduit că mediul moral
mare

parte

moralitatea

Desvoltarea

hotăresce în

unui

cea mal

om...

unei pasiuni sai patimi.—De

îndată ce pasiunea sai patima a încolțit,
desvoltă repede dacă a ajuns

|

ea:se

să incătușeze

_ra-

țiunea: atunci imaginațiunea rătăcesce după placul săi și voința jâcă tristul rol de'a o servi,

Intr'adevăr, e destul ca raţiunea să închidă ochit,

„pentru ca imaginațiunea să-și închipuâscă obiectul

pasiune! sai patime! ce hrănesce cu culori vi.
și să stîrnâscă o dorință ardătâre de a-l repeta
.
E destul apoi ca să fi împins omul a mai satisface încă odată pasiunea sau patima sa născ6ndă, pentru ca acesta să fi pus cu temeinicie
piciorul stăpinirei pe - sufletul său.
|

Cum se pote preveni nascerea unei -pati— mi
Imprejurăril
. e în care se nasce o patimă

ne dai cheia mijlâcelor de a o preveni. Prin ur:
mare vom veghia cu îngrijire

care se imprietenesce
acasă la noi sai la
tem siguri că vor fi
Nu vom interveni de

felul

copiilor. cu

și vom căuta să se jâce
familia altu! copil unde sunSupraveghiați de asemenea.
loc în timpul jâcel lor —

-
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în felul acesta i-am jigni prea mult sai am perde
autoritatea asupra lor, ci vom sia de oparte nepăsători în aparență — cea-ce va fi: deajuns să-i
oprâscă de la vorbe sati purtări necuviinci6se.
In. cazul cînd merge să se jâce în altă parte,

trebue să ne câră voie
permite

să se ducă

și nici

acolo

odată

deadreptul

nu-i

vom

de la şcslă,;

ci va trebui să vină mai întil acasă ca să-şi lase
cărțile și apoi să plece. De asemenea îl vom de- prinde să ne
ne tolerîndu-i
tă); ba chiar
de 15 ani să

spună de cite ori se duce de acasă,
nici odată să umble fără de căp&
ar fi de dorit ca copiil mai mic
nu umble singuri alt drum de cit

cel de acasă la școlă: plimbările să le

facă îm-

preună cu noi. Cit privesce despre plimbările, sera;
nu trebuesc tolerate sub nici un cuvint, căci sub

tainicul

întuneric

se

plăsmuesc

patimi.
Cu

cele

mal

rele

|
aceiași îngrijire vom

relaţiunile cu servitorii

păzi apoi

—nu

copilul

de

urmeză să-l trateze

cu răcâlă, ci vom opri numai ca să nu se trecă
marginele bune! cuviinți, căci fără .îndoâlă o mul-

țime de rele le datoresc copiil numai servitorilor.
In sfirșit, cind e vorba de un adolescent, mai
e. nevoe

să se supraveghieze

citesce: romanele,

haiduci! și

și cărțile pe care le

alte

bazaconii

de

acestea nu trebuesc tolerate sub nici un cuvint,
Cit 'privesce despre ziare, de asemenea n'avem
pentru ce a-l da voe să le citâscă, căci politica

și informaţiunile nu-l interesâză, iar dările de
semă despre crime și sinucideri îl sunt vătămătâre..

:
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Cum se pote preveni desvoltarea unei patimi.
— Am vădut că cea-ce contribue în primul
loc la desvoltarea unei patimi e incătușarea rațiunel—cea-ce se şi exprimă în popor zicându-se
că culare <e orbit de patimă» saii «l-a luat Dum.

„nezeii minţile». Așa dar va trebui să facem apel
mal întil la raţiunea adolescentului prigonit de
patimă, punendu-l în vedere purtarea sa nedemnă
cit și urmările ce le pâte avea; va trebui să-l
deșteptăm din amorţela în care zace şi să-l deschidem ochii asupra prăpastiei ce-l aşteptă.
Apoi vom căuta să-l desamorţim voinţa, făcând

apel la simțimintul
birea ce o datoresce
crificiilor nenumărate
cite nopţi nedormite,
țica din.gură pentru

săi de demnitate și la iupărinților in schimbul sace a făcut pentru dinsul:
de cite ori nau rupt bucădinsul și cîtă neliniște at

indurat

se

de

cîte

ori

îmbolnăvia!

demna dar să-și ia odată stăpinire
să-și întârcă gindul

de

la

obiectul

Il vom

de sine și
patimei

muncesce; să-și hotărască odată cu tărie că
va mal face pe placul patimei,

stăpinul voinţei sale.

căci

în-

numa!

ce-l

nu
ele

|

Pe de altă parte vom face tot ce ne stă prin
putință ca să-l impedecăm de a-și satisface patima

sa
— însă în așa fel ca să nu simtă rolul ce i-l
jucăm

și patima sa ne mal

fiind alimentată,

nu

va întirzia să slăbâscă și în cele din urmă să se
desrădăcineze.

Lecţiunea

XII,

PROGRAN: Temperamente.— Caractere. — Caraciere
intelectuale, emoționale şi aclive.

Temperamente.—Se numesce temperament
vesultatul acțiunei precumpănitore a unora din
marile funcțiuni ale organismului omenesc.
Aparatele funcționale ale organismului nu sunt
deopotrivă desvoltate 14 toți Gmenii: unil au a:
paratul circulator și respirator mal desvoltat, alții
ai aparatul digestiv mai! desvoltat, alţii sistemul

nervos și așa mal departe; urmarea e că funcțiunea corespundătâre aparatului celui ma! desvoltat
predomnesce

asupra celor-lalte

luncțiuni şi influ-

enţeză întrun anumit fel sufletul omului.
„Deosebim

patru tipuri de temperamente: singe:

TOS, 1ervos, limfatic și veninos.
„Individii aparţinând temperamentului sîngeros
ai sînge mult și încărcat cu globule— din care
causă fața le e înroșită şi circulațiunea singelui
ioarte activă. EI sunt repede .impresionabili

însă

slab emoționaţi; ca urmare, natura lor e schimbăcisă

şi predispusă

la blindeţe.

|

TEMPERAMENTE

_

ȘI CARACTERE
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Individil cu un temperament nerzos sunt slabi
şi palid! însă cu ochii viol. EI sunt foarte impresionabili și capabili de emoțiuni vii; ca urmare, el au o natură iute și predispusă la multe
slăbiciuni morale..

- Individii aparținând

temperamentului

limfatic

aii o constituţie delicată, carnea mâle ca bumbacul din causă că e plină cu ţ&sut celular, pe-

lea de asemenea e fină iar circulaţiunea singelui
lincedesce. Îndiviqi! de acest temperament
- sunt
de obicel foarte vorbăreţi, de acea aii mal fost
numiți și flegmatici.
|
|
|
Individii de temperament veninos sunt caracterisați prin

desvoltarea

deosebită

a măruntaelor

și în particular a ficatului care produce o mare
cantitate de venin—de unde sa dat acestui tem-

pzrament numirea de veninos. EI ai oconstituţie
robustă, fața le e gălbie și fără de lustru iar natura lor e de o violență spăimintătâre

care pâte

duce la crudime.
După cum vedem, temperamentul are o forte
mare influență asupra omului, căci dă tonul stă-

rilor sale sufletesci; prin urmare, vom trebui să
ținem s6mă de temperamentul copilului în educaţia sa morală.
Caractere.— Se mumesce car acter fisionomia suflelescă a armată om, adecă felul săi

particular de a înțelege, simţi și voi. Omenil
se deosebesc între dinșii prin caracterul lor tot
atit de mult

ca prin trăsăturile feței; negreșit că
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elementele sufletesci

se găsesc
- la toți Gmehil,

însă modul lor particular de a fi determină
o
deosebire apreciabilă de la un individ la altul
—
după cum, de exemplu, îl deosebesce figura
, cu

tote că e compusă
După

felul grupei

din aceleași părți.

|

de stări sufletesci care

pre-

domină la un om, deosebim trey tipuri principale

de „caracter:

caractere

îmtelectuale,

caractere

emoționale și caractere active.
„Energia

sufletâscă

fiind mărginită,

desfășura deopotrivă în

tâte

nu

direcțiunile,

se pâte

ci se

desvoltă cu deosebire în direcţiunea în care e
mal mult întrebuințată: prin urmare, omul care
lucrâză ma! mult cu inteligența va aparţine
ti-

“Pului intelectual; cel care e sbuciumat întru
na
de emoţiuni, va aparține tipului emoțional;
iar

cel care face apel mere
va aparţine tipului activ.

la energia voinţei sale,
|

De altfel acestă prevedere e confirmată pe
deplin de realitate. E cunoscută răcela caracteristi
că

Gmenilor de știință: ei nu sunt emoționaţi de nimicurile zilei şi trebue prea mult atins sufletul

lor ca să se pâtă stârce o lacrimă de plius sai
de ris. Să ne gindim în special la hirurgi care
taie în carne omenescă cum ar tăia.o bucată
de
stofă: răcâla lor vine din preocuparea curat știin-

țifică de care sunt absorbiți într'atita în cît înăbușă ort-ce emoțiune şi lasă minet precisiunea
trebuinci6să. Să fie de faţă la o asemenea priveliște un poet şi îndată și-ar întârce capul cu

|

TEMPERAMENTE

gr6ză

și ar începe

să

ŞI CARACTERE

jel6scă

pe
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patru-spre-zece

cârde nenorocirile vieţel. Tot astfel omul activ nu
se lasă mult timp emoţionat de obiectul hotărirel
luj,.ci caută să-l pună

“ Caractere

repede în aplicare.

intelectuale. -— Tipul caracterelor

intelectuale se împartela rindul săi în patru subtipuri: descriilor, imaginativ, iudiciosși erudit — după cum predomină facultatea de a observa, inchipui, judeca sau aminti.
Tipului descriitor aparțin Gmenil cărora le place

să descrie un lucru sait o întimplare pănăla cele
mal neînsemnate

amănunţiuni.

Tipul judicios nu

se perde în amănunţimi! ci caută să-și dea seama
îndată de lucrul sai întimplarea ce vede saii aude,
Tipul imaginativ se perde în închipuirile pe care
singur şi le plăsmuesce; e vorba de o înlimplare,
el nu se preocupă mult nici de desfăşurarea sa
nici de causele care i-a dat loc,ci îndată. începe
a pluti în regiuni! aeriane: «dacă ar fi fost alt-

-mintrelea, ei ce ar mai fi fost!» — şi: începe să
spună cite ?n lună şi stele. Acestul tip aparţin
mai cu seamă copiii și 6menii fantasiști. In sfirşit, tipul erudit e acela care în loc de a căuta
să observe şi să-și dea seamă prin el însuși, răs-

colesce memoria și repetă acea-ce a învățat sai
audit în

acea. privință. De sigur că acest

tip e

„cel mai inferior și ma! uricios din t6te: cu omul
erudit e greu să stai la vorbă — în zădar te
adresezi . pricepere! luj, căci el te stringe de git

cu părerile altora şi din nenorocire acest tip își
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îmulțesce din ce în ce clienți, grație rele!
metode
de a inv&ţa fără a-și da seamă prin Sineînsuși.
De la un bătrân e firesc să te aștepți aţi
se în-

șira bagajul vieței sale, dar e trist Şi
desgustător
a. vedea o: minte tinără și vicie înglodat
ă de greu-

tatea bagajelor streine.

„Dar împărțirea tipului intelectual ar
putea fi
urmată înainte și. pentru o rigur6să prec
isiune ar
trebui să se oprâscă la fie-care individîn
parte;—

Dol însă ne mulţumim
să facem

o împărţire

cu atit. Mat e nevoe totuși

importantă.

a

acestul

tip,

după deosebitele feluri de memorisare: “tipu
l zidual, tipul auditiv și tipul motor, “Negreși
t că
orl-care. om -memoris6ză:;în -fie-care din
aceste

feluri, adecă atit imagini“ viduale cit
Și imagini
auditive și motrice, însă nu le ține mint
e pe tote

deopotrivă şi ca urmare e. înclinat a întrebui
nța
cu deosebire pe acea pe care o ține
mal bine

minte. De exemplu, o lecţiune se. pâte
învăța în
trei feluri: memorisând-o cu glas tare,
sai memorisând-o în gind— fără sa se pron
unţe cuvin-

tele însă să se închipuâscă
sfirșit memorisând înţelesul
se închipuâscă sunetele lor;
vaţă de cit intrun anumit

sunetele lor, sau
cuvintelo
— fără
r
totuși şcolarii. nu
fel — după cum

simţul v&dului sai audului ma! desvoltat,

în
să înau

* Caractere emoţionale şi acti— ve
Cara.
cte-

rele emoţionale şi active se înfăţiședă: în chip
mai

felurit încă la deosebiți!

Gment;—am putea zice:

cite inimi, atitea: feluri de a simți. Totuși
se gă-

TEMPERAMENTE

sesc

puncte

asemănătâre

ȘI CARACTERE

care
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ar putea permite o

clasificare sumară;—nu simte nimeni! la. fel, dar
dacă cazul e atingător, nu se pte să nu simtă
ceva,

nu

se

în buzunar

pote,

cînd

de

exemplu,

vede

că un

căci îl cuprinde flăcările.
Am

putea

să

copil

deosebi următârele

stea 'cu

mîna

strigă ajutor, :

clasea! tipului

emoțional: contemplativi!, care ati un cult pentru
Fiinţa Supremă; miloșii, carora le place să facă

bine; prietenoșii,
tru

care ai disposiţiuni bune pen-

toţi Gmenii;

țara în care

patrioți! care ai

sau

născut,

neamul

un cult pentru

din care fac.

parte și limba pe care o vorbesc; apol: iricoșii,
minioșii, invidioșii, încăpăținaţii; vanitoşii, ete,
Tipul caracterelor active se pote împărţi de a-

semenea

în:. activii mediocri,

ceritori
— după
l
ŞGTĂ.

gradul

marii activi Și .cu-

de activitate ce se desfă-

Lecţiunea XIII,
„PROGRAM:

Factorii educalivi.în formarea carac-

teruluă: ereditatea şi mediul (familia, şcola, societatea).

„ Factorii în formarea, caracterului. — Caracterul omului: e:produsul

a doi

factori:

a

07-

ganisaţiunei sale și a mediului în care trăesce.
Organisaţiunea o primesce de la părinți, care. îl
transmit: odată cu caracterele comune speciel o-

menesci şi o parte din caracterele lor individuale;

cu toţi! ştim că copilul
după

statură, trăsăturile

sâmănă

părinților

săi

feței, culdrea părului

şi

ochilor — ba une-ori şi după caractere cu totul
neînsemnate ca alunică pe obraz, etc. Acestă
trecere a caracterelor părintesci la copil prin
mijlocul organisațiunei sale, se mumesce ee-

ditate moștenire).
Dacă însă părinţii ar

trece

la fil lor numai

acest fel de particularități fizice, nu “ne-ar
resa de loc fenomenul eredităței, căci pe

că nu ai nicl o influență

moralităței,

dar nu

puţin;—copilul

ma!

asupra sănătăței

intelingă

Sai

se pot schimba citu-și de moștenesce

însă

de

FORMAREA

CARACTERULUI
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la părinţii săi constituţia și temperamentul
lor precum şi multe disposi-

țiuni intelectuale
Ereditatea

și morale.

.

este prin urmare acel fenomen după

care omul—şi in genere ori-ce ființă — caută să
dea loc la. urmaşi în totul asemănători. lor; şi

dacă copilul ar fi produsul

de sigur că ar înfățișa
— semenindu-l

unul

imaginea

în întregime.

singur. părinte

sa

credincibsă

Copilul e insă pro-.

dusul a doi generatori: a tatălui și a mamei —

și fie-care din el caută a imprima. organisaţiunei
sale caracterele lor individuale; se incinge -astfel
o luptă între aceste influențe, luptă care se sfir-

șesce prin triumfarea influențelor asemănătre cit

şi a celor mal puternice. Resultatul e că copilul
sem&nă în parte fie-căruia din părinţi, cu tâte că
în măsură deosebită.
_
;
Une-ori .se întimplă ca, în acestă luptă a influențelor părintescl-să
, apară influența vre-unul

caracter

strămoșesc,

care nu

părinți, dar. se păstrase

ascuns

se

manifestase

la

în organisaţiunea.

lor: asemenea caz de moștenire se numesce atavism. Exemple de atavism sunt numerâse ȘI

fie-care din no! a avut de Sigur ocaziunea să
audă zicându-se în familie despre cine-va că «seamănă ul bunică-săi, căci numal el avea patima
asta» — atunci cînd nu se găsesce explicarea în:
caracterul. părinților săj.
i :
„Dar. ereditatea se ma! complică: încă prino.
altă împrejurare: starea momentană a organis-,
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mulul părinţilor în timpul concepțiunei copilului
iniluențâză une-ori foarte puternic în cit hotă:
resce chiar de soarta sa. E dovedit că starea de
surescitare a organismului părintesc prin chefuri
în timpul: concepțiunei, “chiar în cazul cînd. nu:

au acestă patimă, exercită o influență vătămătore
asupra

viitorului

copil,

sdruncinându-l

alcătuirea sa, în cit pâte da

loc

într'atita

la idioție, 'ne-

bunie, epilepsie (b6la cea rea a copiilor—<duc&-

se pe pustiit») și alte turburări
menea

ai o mare

nervâse.

Dease-

influență 'stările morale covir-

şitâre: în familie se știe efectele

pe care le pâte .

avea spaima, desperarea, uimirea, etc. Sa susținut chiar. că felul :ocupațiunei mamei în tim
pul însărcinărel ar determina la copil o aptitu-

dine deosebită în
Victor Hugo

acea

direcţiune:

atribuia darul săi

nilor ce simţise

mama

aşa

poetic

sa în cursul

impresiu-

unei

toril îndelungate prin locuri încântătâre.
duce atit de departe influența

maternă

genialul.
câlă-

Fără

a.

în timpul

însărcinărei, trebue să admitem totuși că starea:

fisicăşi morală
frînge asupra

din acest timp se resviitorului

copil.—Conclu-

siunea la care trebue să ajungă orl-ce mamă vred=
nică de acest nume, e lesne de formulat.
Dacă mal e nevoe să aducem o dovadă în spri-

jinul acestei afirmaţiuni, apoi e deosebirea dintre
unil copil al acelorași părinți. De 'ce arfi deose:
bire dintre frate şi frate, cînd sunt produsul acelorași factori? De ce unul e sănătos ca tunul
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și altul pipernicit? De ce unul
te uimesce prin inteligența lu! şi altul nu e în stare
să deschidă.
gura? De ce unul e moralşi altul
un destrăbă-

lat?—De sigur că din causa deosebirilor
fisice şi
suf
letesc ale părinţilor, ce ai

copil la altul.

|

avut loc de la un.

Si

Ia

„Disposiţiuni intelectuale ce se
moştenese. —

Am

„_

stabilit că părinţi

transmit copilului atit or.

ganisaţiunea lor extericră cit și cea
lăuntrică şi
- Că prin urmare copilul are din nasc
ere unele organe mal desvoliate, încit e predis
pusla o aptitudine deosebită - pentru funcțiunile
corespundt6re.. Aşa, de exemplu,

musicantul

prin exercițiul

ocupaţiunei sale, iși desvoltă cu deos
ebire

audul

cit şi -cordele vocale (din gitlej) sai
mobilitatea |
| „degetelor; copilul săi va presenta
'o
- deosebită

pentru

musică,

căci are

aptitudine
din. nascere

urechea fină. Am putea: cita familix
întregi de
musicanți vestiți “care și-ait trecut
acest talent

„din tată în fii, dâr'e destul să
amintim: disposițiunea pentru musică ce o au mal
toți - țiga"ni, care par că se nasc cu cobza
'în mină. De.
_ asemenea se moștenesce vederea delicată care
,
deo-

- Sebesce. nuanțele culorilor și predispu
ne. la pictură. .:
|
i
a
„ Dacă considerăm acum facultăţile superisr
e ale
inteligenței: memoria, imaginaţiunea şi jude
cata,

observăm că se transmit de asemenea
în grad
deosebit, după caracterul intelectual al tatălui.
Se
cunosc familiă întregi de istorici, de poeţi, de ma-!

tematici, etc.
|

-

n

19 .
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: Disposiţiuni morale
Caracterul” moral

ce se moştenese.—

al părinților se r&strânge și a-

supra copilului, predispunându- -l să aibă același fel
de caracter— dacă educaţiunea nu: intervine. Copilul: care moştenesce disposiţiuni bune, a dat un”

pas înainte educaţiunei, căci va fi cu mult mai
ușor educat ca un altul: în el nu va fi neyoe
să se aprindă scinteia moralitățel,fiind-că o are
deja în natura :sa, ci-va fi deajuns ca să o. aţiţe
pântru:
'ca să se declare

un incendii care să-l

lumineze conștiința şi să-i încăldâscă inima, dându-l

energia .de voință

trebuincidsă

ticarea: binelui. In schimb
se desrădăcinăză

peniru

prac-

însă „disposiţiunile rele.

atit de grei, pe

cit cele

bune

sunt întreţinute de uşor.
Ferice de acel ce moștenesc curagiul, cumpătarea, buna-voinţa, sinceritatea, dreptatea: ei sunt
bine pregătiţi pentru viţă, val însă de acela care
„moştenesc mindria, risipa, viclenia, “crudimea, la:

şitatea|! Nenorocirea e că el sunt crescuți de în:

săși acela ce au aceste viţiuri, astfel că disposițiunea lor fiind

trezită

de

exemplul

părinţilor

__şi având şi mijlocul de a se prăctica, se desvoliă —
dând loc viţiului corespundător.

Acţiunea, mediului
rului.— Copilul nu

în formarea

se nasce

prin

earacte-

urmare

decit

cu'disposiţiuni intelectuale şi morale;

caracterul

i se formâză ma! tirziii sub: acţiunea

mediulul

care constă în a-l favorisa aptitudinele sai a i
le combate precum și în a-l forma deprinderi noi.
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“Un copil pâte întruni tâte condițiunile geniului
sau virtuţei, însă dacă nu este dat la Școlă sati
trăesce intr'o atmosferă imorală, de sigur că nu
va ajunge nici geniii nicl virtuos. Din contra un

copil puţin inteligent din nascere sai cu disposiţiun! imorale, dacă e instruit cu îngrijire sau e
«educat bine, i se desvoltă mintea și se ascute
sau i se înăbușă apucăturile sale rele. In sfirșit,
mediul ma! determină schimbări no! în caracterul

omului

care

trec apol

atirnă progresul

la urmași—și

omenirei.

de aici chiar

|
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XIV,

Sugestiunea.

„Ce este , sugestiunea. — Până acum ne-am
ocupat

cu mijlâcele de a forma conștiința copi-

-

lulu și a-i întări voinţa, adresându-ne în același
timp minţel şi inimel lui, iar la nevoe recur-. ..
„gend și la influenţa mai simţitâre a pedepselor.
și recompenselor. Mal avem “însă un mijloc de
a-l înfiltra sentimente și îndemnuri şi anume pe

cale curat simpatică: acestă
o primesce

cine-va

influență pe „care

fără să- ȘI dea

mumesce sugestiune.

Simpatia . către cine-va -are
care

de

a-câuta să-l semene

„semă,

ca “urmare
cit mal

mult

se

o apleşi de

„aici tendința inconștientă de-a imita felul săi de
a vorbi și a se purta. Profesorul care şi-a câștigat
simpatia

elevilor săi, şi-a format.

un teren priin-.

cios metodei sale și va: rămînea

uimit de fideli-

tatea cu care i se .reproduce explicațiunea—pănă
la schimbările de: ton şi gesturile ce le-a făcut. ..
"Faptul e constatat, căci sunt elevă care rămîn în |

tot timpul

vieţei lor reproducerea credinciosă a.

SUGESTIUNEA

poa

„imaginel vre-unuia din foştii lor protesori.
E UȘor
dar de înțeles că părinţii pot exercita
o influență
sugestivă

cu

mult

mal

mare,

căci între el și copil

sunt strînse raporturi naturale:
. sunt mult mai
numerâse cazurile de. asemâ&nare
perfectă între

părinte și copil, cînd suntem nevoiți să exc
lamăm :
«leit tată-său!» sau

<tată-săti în picidre !>

Sugestiuni de înlăturat.— Și cînd ne gind
im -

că acestă influență e întrebuințată în
mod vătă„mător copilului! Se cere copilului ma!
multă cum„ pălare de cit unui om mare și pe
de altă parte
i se adreseză vorbe ca și cum ar fi nesi
mţitor!

De exemplu, un copil și-a pus pălăria cam
strimb ;

părinţii în loc să fi. observat acesta de
la plecare

saii să-l o indrepte: pe drum, în tăcere, găse
sc de

cuviință să-l spună în faţa străinilor:
<îndreptă-ţi
"pălăria, nu vedi că:se' uită lumea
la line ca
la un caraghios!» — Și sărmanul copil
plâcă capul

în jos, schimbându-se la faţă. Frumâsă
educaţiune,

n'avem

ce zice; părinții pot fi siguri că cres
c un

umilitși un sfiicios!
"ALL caz.

Un

copil umblă

e
cam

aplecat,
- fie din

reaua înfășare, fie din slăbiciune, fie în
sfirșit din

neglijența părinţilor în timpul cînd
sa învățat a
„umbla; tactul cel mal: elementar de
educator ar
arâta că: nu e locul nici timpul să
fie îndreptat

pe stradă de un

asemenea

defect; totuși

lucru

ciudat, părinţii își găsesc tocmai atunci să
1 spună—

şi încă cu

ulte-te

glas

tare— «ce

uimbli așa. ghebos,

numai cum ride lumea de tine !>

.
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Dar

vedi

cea-ce

cum

L.

umplede groază

viitorul

însuși

și indignare

e să

al copilului e terielit;

«aa, dar e un rău lără de pereche!» -— exclamă
părintele cu un .ton ce nu seamănă a fi de om—
«are să ajungă o haimana şi jumătate!»

«Cu tine nu mal e chip de trăit» — strigă o mamă

cît o ţine gura —<ţine minte: în pușcărie, nu
alt-undeva, are să-ți putredescă 6selel,1)
Am fi fericiţi. să constatăm că asemenea cazuri
sunt

rare;

ele se întălnesc însă, în o măsură mat

mică, în cele mai multe familii. Fie ca emoţiunea
ce o simțim în aceste momente 'să ne dispună
la: mai multă blândeţe pentru generaţiunile viitâre:
E o datorie

curagiii

pentru părinți a

și încredere

în buna

insufla copilului

voința sa. Ce-am

zice de o pasăre care ar ciupi cu ciocul in loc să
ajute, puiul care nu pote să sbâre încă bine?—.
Am zice că e un monstru. Tot astfel copilului

îi trebue mină de ajutor;—şi numai cînd ne con'vingem că refusă cu voie să se îndrepte. numai
atunci trebue pedepsit:în nici un caz însă nue
dreptsă i se arâte r&utate saii dispreţ. Să ne
gîndim numay ce influență vătămătore pâte exer-

cita expresiunile zise cu atita ușurință:
prostule!>,

-e firea

«nu aşa,

«da r&i te-ai mai stricat!>
; —căci așa

omului:

dacă îl faci

-prostesce întradevăr și dacă

prost

intruna,

se

îl faci rtu,îl impingi

mai tare pe calea răului.
" 2). Dacă pare de neadmis atita răutate părintescă, să amintim
ceva mal grozav încă: blestemele cu care sunt graţiaţi zilnic copiis
de ţară şi de mahala,

SUGESTIUN EA
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Să mal amintina obișnuința de a ameninţa cu

venirea musafirilor în scop de.a face pe copil să
se imbrace mal repede sati să nu. facă răscâlă;
zilnic i se zice: <halde, imbracăte că acuma vine
cineva şi te găsesce așa» saii <nu face răscâlă,
că nici nu ştii cind vine cineva». In asemenea

împrejurare, cum am voi să nu se sfiâscă copilul
de musafiri și să nu voâscă să intre în casă nick
în ruptul capului?
|

„Se mal

vorbâscă

obișnuescea împedeca

lucruri urite sub

copilul să nu

cuvint

să nu-l audă

cineva: «dar dacă te-o audi.cineva, ce-ar să zică?»
In felul acesta pe lingă că i se deșteptă antipatie

pentru străini, din causa cărora el vede că i se
restringe libertatea sa, dar i se întipăresce Și un
criterii falș de morală.
Am mal avea de amintit frica ce se inspiră
copilului în scop de a-l linişti, dar ne e groază

să ne mal înfățişăm

asemenea scene;

suntem siguri că nimeni
la acest mijloc barbar.

din noi nu va

de

altlel

recurge

Sugestiuni de întrebuințat. — In primul loc
educatorul trebue să se îngrijescă să sugereze
copilului incredere și respect pentru dinsul, căck
fără de incredere și respect nu se pâte face nimic

temeinic în. educaţiune. Repetăm

a inimel
vole,

copilului

iar nu

trebue

impusă —

că acestă cheie

câștigată

căci inima

cu buna

sa

omenâscă

nu

se deschide de cât celui care ştie să o câştige.
„Şi ar trebui să ne mirăm întradevăr cum „de
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„se face că părinţii, care sunt îngerul păzitor al.
„copilului pe pămint,
nu capătă în deajuns încrederea și respectul său — în-timp ce un străin
pote impune acâsta cum a deschis sura
? — Lucrul devine explicabil. dacă ne intârcem privirile

asupra

întregului!

fel de

educaţie 'cum se. obiș-

nuesce în aceste familiy,. care e călăuzit numai
de impresia momentului!
O altă sugestie ce trebue insuflată copilulul e:
să-și țină demnitatea sa de om și în particular
de şcolar, să caute ca prin purtarea și împlinirea

Ei datoriilor sale să nu o știrbscă față de profesor,
- - de conșcolară sai față de lume. Din acest punct
“de vedere e cit se pâte de nimerită întroducerea
uniformei în - Șc6lă, care are prin ea: însăşi: e&va
impunător,

fesiunei ce

ce

amintesce

într una, îndatoririle pro-

represintăși acestă

influenţă suges-

tivă e mărită încă prin atenţiunea ce o dă lumea

uniformei: îl cunssce toți că e un băeat de liceu —
«cum se va mal putea dar să umble ca un desmetic pe stradă sai să vorbâscă necuvinți
22.
In slirşit, se mal recomândă puternica influență
sugeslivă pe careo exercită istorisirea vieţei 6me-

„nilor. iluștri; ale“ căror opere se datorese . unei
perseveranțe neobosite. Cit: de mult nu s'ar însufleţi copilul, dacă pe lingă

faptele demne

.

ale pă- .

zinţilor . și faptele eroice din Istorie i Sar înfățișa NE
„i vi€ța nobilă a geniilor lumel...
|
„

Căcl nu' e 'curagios acel care a săvirşit o faptă

mărsţă în vi6ţa lui—fie: chiar sacrificiul pers6nei
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cit acel.care a susținut

cu tărie şi să-

|

"virşit cu curagiii lupta nobilă de tte zilele, cit.
acel care

înghețându-l

cernla

pe hârtie și tre-

murind de foame, tot nu se îndură să lase
deiul din mînă, cit acel care înfruntând cele
crîncene persecuţiuni din partea Ignoranţei,
sistă în ideile sale pănă la morte -- numai

conima!
perdin

-

iubirea nesecată de a împrăștia Lumină și Adevăr în lume. Și dacă suntem

datori să avem un

cult pentru

care ai

strămoșii

braţele lor fășia de

noștri,

apărat

cu

pămint din. care ne hrănim,

cu atit mai “mult suntem datori cu tributul recunoscinţel n6stre Acelora care ne procură pâinea.
suiletescă | Si

-
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XV.

PROGRAM: Raportul între școlă și familie, între
Părinți şi profesori. — Educația personală.

Raportul

între

şeslă şi familie, —Șeala,

este o familie mare formată din copiii. cam de:
aceiași virstă, reuniți spre a căpăta în comun:

cunoștințele trebuinci6se în viță.

După cum fa:

- milia e alcătuită pentru a cresce copiii, tot
astfel
școla e instituită cu scop de a le desvolta inte-

ligența —

complectând

schița cunoştinţelor date

în familie. Prin urmare, familia Şi școla nu numat
că nu se esclud, dar sunt în bună armonie și
se
complecteză una pe alta. Nu se pte primi cu-

noștinți indestulătâre în familie, după cum nu se
pote primi o educaţie îngrijită la şc6lă—și omul

avend nevoe în viță să fie atit instruit cit
Și
educat, urmeză că trebue să facă parte din ambel
e
corporaţiuni.
"Dar șcâla mai înfăţișeză un alt folos, prin faptul
că întroduce copilul în societate. Intr'adevăr, şcola

e o schiță a viitorel: societăți din care va face
parte copilul și el întălnesce aci o minunată 0-.
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casiune de a face ucenicia socială. In şcâlă copilul
ajunge

a se

cun6sce

pe el și pe cel-lalți copii!

căci se convinge prin el însuşi de forțele sale în
comparaţie cu a celor-lalți — idee pe care n'ar
fi putut-o .căptta acasă, unde nu găsesce copiil

"de virsta sa.
Raportul între părinți şi profesori.—Profesoril

sunt părinţii

intelectuali

ai de misiune a le desvolta
forma

cunoștinți

despre

al copiilor,

inteligența

căci

și a le

lume. -Prin urmare,

lor

li se cere mai multe condițiuni de cit părinţilor
şi fiind-că -aii de a-lace cu străini, li se mai cere
încă să-și iubescă profesiunea;— altfel
nu

sunt demni

de încrederea

ce li sai

dat din

partea societățel.
Sarcina

profesorului

conlucrarea
pună

-

cu

părinţii,

trebue

ușurată însă prin

cu care e nevoe

să se

în relaţiune prin mijlocul unul livret unde

să însemne observările ce are de făcut asupra
copilului. Părinţii sunt datori să ţină seamă de
ele, fiind

făcute în interesul

propriului

lor copil,

şi să caute tâte mijlâcele de îndreptare. In .nick
un caz însă nu

este permis

părinţilor a contra-

„zice înv&țămintele date de profesor — fie ele cit
de rele— căci în felul acesta ar desgusta copilul
de șcslă, ci trebue să reclame autorităţilor in drept.

Educaţia personală.—
Am terminat cu schiţarea principiilor de educaţie morală a copilului;
educaţia însă ar trebui să ţină în tot timpul vieței
sale, sau

cel puţin

să se mai

prelungscă

și în

200
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„Virsta tinereții— pănă cina ajunge la rindu
l să

- educator.

a

Aaa

DIE

o

„ Cine însă .să se însărcineze cu educațiunea
ti-

n&rului, care a -eșit de sub autoritatea părin
ţilor
și a șc6le!?—EI. însuşi trebue să se îngrijescă
de

educaţiunea sa, căci în sarcina lui a rămas să-și

formeze pe deplin viitorul. Educaţia personal
ă nu
numal că e cu putinț „ dare singură: în
stare 'să

„dea râde în tinerețe

-

Si

Educaţia personală e cu: putinţă, căci ajuns
în virsta tinereţei, omul pote să se studieze
pe sine-

insuși ca să-şi vadă neajunsurile și calităţile. fiinţei

sale — admirabil dar

„Numa!

omule - deplin

propriii nature

conştient :de

omenescl!

sine-însuși,

căcă numai el pote să-și întârcă privirile în forul. .
săi lăuntric, pentru a descoperi regiunile ră

6x-

ploatate sali neexploatate încă!. Dar acest privi
legii al naturei omenesci nu se mărginesce numa
i

-

la a lăsa omul să-se cunâscă pe sine, ci îl
dă
in același. timp putinţa să se îndrepte și-să
se
perfecţioneze.
e
i

Omul -care' a făcut. un pas - greșit, nu e:con-

damnat

pe vecie

să rămînă în. prăpastie, ci îl stă .

pin: putință să se înalțe iarăși la nivelul moral-— |

numai să-și reculgă forțele sufletului săi. E 'adevărat:că cel ce: și-a pierdut odată stima con„cetățenilorcu:
; greii' o câștigă înapol; însă acesta

din: causă ică nu” voesce
sa

îndreptare. .:

|

|

nu știe: mijlâcele de. ae

-: De aicea se vede cit: e de preţi6să ştiinţa de a
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„se conduce

- |

în vi€ță, care cere ca omul

301

să se iu-

bâscă cu înțelepciune, nu: cu infocare - -să NU-ŞI.

-

pârdă nici odată cumpatul și să fie în totdeauna:
"prevădător.
IE

Prima condiţie

pentru

ca
« -cine-va să. ȘI a. îm-

plinit bine rolul în lumea acesta, e ca să nu.
mârgă nicl-odată pe dibuite sai «la noroc» —ci
să-și dea seamă în totdeauna de cea-ce trebue
și pâte să facă. E „adevărat că . reușita unor în-:
treprinderi atirnă în:parte de împrejurare, însă
acesla nu însemnă . ca omul să se lase tărit de:
împrejurare—căci împrejurarea duce de multe ork
la prăpastie. ..:
z
- A doua condiţiune e .ca să- ȘI întrebuințeze tim“pul” pe cit e cu putință „de bine, adecă fără de: . i

grăbire nici lincedire şi să aibă în vedere. ca tot

cea-ce lucrâdă să fie. temeinic, pentru ca să nu.
- mal! trebuâscă să revie asupra lul. Fie-care zi să-

ȘI aibă

porţiunea | sa.de

lucru și să nu se lase

nicl-odală pe a doua-zi acea ce se pote -face chiar
în acea zi —pentru-că «acela care nu vrea cind
„pâte, nu va mal putea cînd va voi» Și apol timpul plerdut nu .se ma! întârce!
e
„In acest scop e bine să-se 'deprindă 2-9 sta-:
bili de cu seră, acea-ce va avea de făcut a doua=zi;

” în felul acesta
„capul
acea

ajunge să: se

limpede,
zi —

căci: știe

şi'nu

mal

are:-nevoe Să-și

timp. prețios. gîndindu-se

intii,

meditațiune

sc6le . 'dimineța cu:

rostul “ocupaţiunei din
pârdă

de ce să se apuce

car: e
are “de multe

ori

un:

maj:

drept. -

|
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resultat....să nu -se apuce de-ocâmdată de nimic!
Mai mult încă, stabilindu-şi de cu seră ocupaţiunea. de 'a doua-zi, își. suger6ză sie-și lucrul ce va
avea de făcut, în cit creerul fiind prevenit din timp,
nu -va mal. fi nevoe a doua-zi de acea sforţare

vătămătâre,

care “să alunge lincedirea sufletescă

şi să aducă «gust» de lucru
— ci ca -și un ceasornic! deșteptător întors'de' cu seră, creerul va
pune în lucrare cârdele sale de îndată ce vine
ora deșteptărel;

“Să mal adăugăm .o observaţiune elementară,
care totuși nu e ţinută în seamă: tin&rul, mat cu
seamă
să fie
Omul
că 'de:

dacă s'a dedat cariere! intelectuale,. trebue
cu gindul şi cu inima la ocupaţiunea
. sa.
nu-.pâte fi cu inima în două
- părți și fiinddragostea şi luarea-aminte ce o are pentru

Știință, atirnă progresul studentului, urmâză ca
el să păstreze tâtă energia sufletului săii studiu:
lui, cu “care se ocupă...Și pentru acâsta, trebue să
veghieze

neîntrerupt și cu cea mal. mare îngrijire

la sugestiunile - străine
îl vin sai

de ocupaţiunea. sa, - care

pe care şi le formâză

el- însuși; să le

„ gonescă fără de cruțare și să-şi întârcă de la ele
atenţiunea, gîndindu-se cu grâză la patima ce pot
da loc, care să-i tulbure seninătatea ingerescă a
sufletului său.

“ Intun

cuvint, tinărul nu trebue să craje: NICI

un sacrificiu care ar putea contribui la progresul
său, căcl nici un sacrificiu din lumea acâsta: nu

egaleză mulţuimirea sufletescă a datoriei implinite :

EDUCAȚIA

cine

găsesce

voință
și n

plăcere

în virtute,
una

și

PERSONALĂ

n

în

acela

viţiă

igiena

şi

e încă

ane-

novice

alta.

Să se îngrijescă dar zilnic de hrana

și de

303

minței sale

fisicului şi moralităţe! și pentru a-

cesta să-și examineze în fie-care sâră faptele—
impunându-și cu tărie să nu mat repete greșelile

în viitor. Și cind un tin&r a reușit să-și formeze
asemenea deprinderi virtu6se, pâte aştepta viitorul

cu încredere,

spre

cea

mal

mare

a lui și a familiei din care face parte.

salisfacere

NOȚIUNI DE DIDACTICĂ
Lecţiunea
PROGRAM:

I.

Invețământul intuitiv.

Obiectul didacticei.— Obiectul Di
dacticei
e de a studia vegulele și mijlocele cele mai
nemerite de întrebuințat în predarea CUNOȘtințelor.
Cunoștințele omenesci nu potfi predate de-

odată copilului, ci treptat cu desvoltarea sa in“telectuală și cu, cunoștințele pe care le are:
e
nevoe dar să se stabilâscă o “regulă în ordinea
predăre! cunoștințelor, să se alcătuâscă un D1o-

gram

de studii.

Odată stabilite programe de studil pe grade de
învățămînt și pentru fie-care clasă in parte, r&mine să se cerceteze mijlocele cele. ma! nemerite

“de întrebuințat

pentru-ca

copilul să înveţe uşor

şi bine, adecă să se stabilâscă metodele de în-

vețămint.

Didactica nu este prin urmare de cit o
a principiilor pedagogice la instrucțiune;
face parte din cadrul Pedagogiei. Nol nu
ocupa însă de cit cu cite-va capitole din

aplicare
de acea
ne vom
Didac-

20
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tică, care ne vor putea folosi la eşirea din şe6lă—
și anume cu spiritul învățămîntului primar cit şi
cu metodologia principalelor obiecte ce se predaii

în acest grad de învățămînt.
|
Metodele de învățămînt.
— Se mumesce m etodă de învățământ, felul de predare al
auă studii, după un plan. călăuzit de anu-

mite principii.

|

Folosul metode! în înv&țămint nu-l pote pune
nimeni

la îndo6lă, căci dacă pretutindeni

de ştiinţă şi chibzuinţă, cu atit mai

e nevoe

mult va fi

nevoe de acesta. în comunicarea cunoştinţelor la
copil de inteligenţă deosebită.
Metodele. se schimbă de la un grad

de. învă&-

țămint la altul cit și pentru deosebitele obiecte
din “același grad de invățămint: în școlile primare
nu s6 pote preda la fel ca în cele secundare şi
_ aritmetica nu: pote fi predată ca științele naturale.
Metodele trebue să se potrivâscă dar pe de-oparte
cu gradul de desvoltare a inteligenţei copiilor și
pe de alta cu spiritul fie-căru! obiect în parte.

-“Invăţămintul intuitiv.—-Pentru a hotări spiritul general al metodelor de predare în învățămiîntul primar, trebue să ne amintim trăsăturile
caracteristice ale desvoltărei intelectuale la .virsta
de 7 pănă la 11 an). Știm că copiil de acâstăvivstă au simţurile cil se pâte de active, iar:judecala și raţionamentul slab; prin urmare în în-

vățămintul - primar, cunoștințele trebuesc
predate astfel ca'să fie asimilate:dea-

INVEŢĂMÎNTUL INTUITIV
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dreptlul—fără mijlocirea raţionamentului.
O altă caracteristică. a acestei virste e curiosi-

tatea, dorința ardătâre de a afla totul, dar o cu-

riositate activă — nu cum se manifestă de” obicej
la Gmenii maturi: copilul caută să: ŞI dee seamă

„“el-insuși

de

obiectul

curiosităței

sale

Și numai

după ce vede că nu isbutesce, se adres6ză la cei
mark; prin urmare, în învețămîntul primar, se va
căuta să se predee astfel ca pe cit e

cu putinţă copilul să- ȘI formeze” singur cunoștințele.
Amiîndouă aceste condițiuni de învăţămînt Ie

întrunesce metoda intuitivă, care constă în
a arâta copilului obiectul sasi, o representare.

asa și a-l aduce în stare să spună tol ce
pole ști despre acel obiect.
Primele cunoştinţe despre lume trebue să și le

formeze
pote

copilul prin

acesta,

dar

aşa

el--însuși, căci nu numai
cere

natura

că

lu — şi orl-ce

altă procedare e greșită. Nu irebue să ne pară
întradevăr curios ca copilul să înveţe pe de rost
din carte ce este calul, cânele, pisica ; obiecte „pe
care le are întruna sub ochi?
La ce e nevoe să se maj tortureze mintea lui,
«cît timp își pâte forma singur cunoștinți despre
acest fel de obiecte și le pste expune chiar —
numai să i se arâte obiectul „în natură sai de-

semnat?

. . i

„ Scopul predărei priinelor cunoștințe. din ata
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țele naturale nu e înv&țarea lor, ci ca să se desvolte puterea de observaţiune a copilului şi să
se deștepte în el sentimentul Naturei. Altfel nu
ar mai fi nevoe

de acest studii, căci copiil

l-ar-

înveţa şi în afară de şcâlă: nu se găsesce niment
care, fără să fi înv&ţat la șc6lă, să nu ştie însuşirile şi folâsele obiectelor obişnuite.
E greșită dar metoda, întrebuințată astă-zi în:
multe școli primare, de a spune copiilor un
lucru şi apoi ai-l arâta, iar la ascultare a le cere

şi lor să spună mal

întil pe de-a rostul și apor

să arâte;— tablourile n'au fost cumpărate numa!
pentru atita lucru. Din contra, trebue să se arâte
copilului obiectul pentru ca el să spună, căct
numai astfel i se pâte desvolta puterea de obser-

vațiune: întrun fel se uită omul cînd i se arâtă:

ceva și altfel cînd vrea să arâte el însuși.
Mal cu seamă la obiectele în predarea cărora se pote aplica în întregime metoda intuitivă, nu:

trebue să mal aibă loc <explicaţiune» și <ascultare», ci o conlucrare neîntreruptă a instilutorulut
cu elevii: institutorul să pună întrebări și la nevoe să deschidă calea, iar școlarul să răspundă.

Dacă ma! e trebuință să mal înfăţișăm vre-un:
folos al metodei intuitive, e că în felul acesta:
copilul învață repede să vorbâscă corect, Răspunsurile scurte pe care le dă și care exprimă. ideile
sale” proprii, îl dau putinţa să se gîndâscă şi la
forma expunerel lui, pentru ca să vorbescă corect.
Ar fi de dorit dar ca celirile de clasele pri-
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mare, în loc să facă descrieri lungi și obositâre
sub titlul de c<exerciţil de intuiție» să cuprindă
figuri bine executate lingă care să se alăture o
schiță de întrebări referitâre la acele obiecte, pentru a ușura sarcina institutorului şi-a călăuzi în
„același timp pe elev acasă.
"Să se ia în seamă insă dea nu împinge zelul
prea departe, căutându-se a afla de la copil acea-

ce nu pote ști — fiind-că ma avut prilejul să ia
cunoștință. De asemenea

trebue să se observe ca

nu cumva elevul să umble pe ghicitele; în felul
acesta învățămîntul intuitiv ar degenera și şi-ar

plerde efectul! săă întăritor.

' Lecțiunea

II.

PROGBAI: Zecţiuni de lucruri.”

Lecţiunile de acra

sunt aplicarea metodei i in-

“tuitive Și consta în a se înfățișa copilului obiecte,
desemnuri, tablouri, solidi și reliefuri pentru a-și
forma prin el însuși cunoștințe.

Ordinea lecţiunilor de lucruri. — Lecţiunile

de lucruri trebue să încâpă cu obiectele familiare
copilului, pentru a-și. da seamă de cea-ce ştie și.
a-și complecta cunoștințele, prin atențiunea ce i
se atrage asupra punctelor trecute cu vederea. In.
urmă se trece la obiectele pe care copilul nu le-a
putut observa de aproape sau nu le cunâsce de
cit din audite; și apol la cele pe care nu le cunosce de loc, dar despre care își pâte forma oidee, cu ajutorul figurilor şi prin comparare cu.
obiectele asem&nătâre pe care le cunâsce.

Lecţiunile de lucruri nu se mărginesc însă nu"mal la aflarea, însuşirilor obiectelor, ci cuprind în
același timp și întrebuințarea sati fol6sele ce aduc omului ;—ba ar trebui chiar ca întrebuințarea obiectului să preocupe

mai

mult

de cit descrierea
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sa, căci pe lingă că are o importanță.
mai mare
în Vi6ță, dar e și ma! interesantă de expus..

' Deosebitele forme de lecţiuni de lucruri. —
Se deosebesc lire! forme principale. de lecțiuni
de. lucruri, după

» 1v Lecţiunile
în natură

cu

aplicarea deosebită ce o ai:

de lucruri

în care se înfățiş6dă

obiectul pentru ca copilul să-l cerceteze

simţurile lui: i se

arâtă.o

f6e de: hârtie, o

carte, o frunză, o fl6re şi i se cere să le observe
cu. de-amănuntul pentru ca să le deosebâscă de o-

biectele asemănătbre (deosebire dintre abecedar și .
aritmetică, dintre frunză de vişin şi de cireş, etc.)
şi să arâte întrebuinţările sai folâsele ce aduc.
20 Lecţiunile in care se infățiședă copilului imaginele obiectelor pe care nu le cun6sce în deajuns
sau de loc: lăcusta, lupul, vulpea, trifoiul, sfecla—
pentru a şi le închipui în natură
i
30 Lecţiunile în care se pune sub ochii. copi-

lului 'obiecte în scop de a-i forma idei abstracte:
de exemplu,

caete -pentru

i se arâtă -patru condee

a-i

sai patru

forma -noţiunea numărului

de

patru, sau i se arâtă un solid pentru a-l forma o.
idee de o figură geomelrică, etc..

* Leoţiuni de lueruri în escursiune. 0
m6să

ocasivne de a [ace lecţiuni

fru-

de lucruri se

întălnesce în timpul verel în escursiunile s&ptămânale pănă la o pădurice din. apropiere. Cine
a:luat parte la o asemenea escursiune școlară,

a putut

observa

copii, ardârea

animația ce

domnesce : printre

cu care culeg e! frunze și flori şi

-
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bucuria nespusă ce o simt cind isbutesc să prindă
o insectă.
|
Nici nu se pot găsi momente mat priinci6se

de a le forma

cunoștințe

cit în acest timp

folositâre

de exaliare

în vi6ţă, de

a. activităței lor in-

telectuale: cunoștințele ce le capătă în asemenea

împrejurare, le vor păstra ei cit vor trăi, însoţite
fiind de calda amintire a petrecerilor din copilărie.
Li se va face dar lecţiuni-de lucruri despre feluTiţii arbori ce se găsesc în acea pădurice, .între-

țin&ndu-i despre însuşirele, întrebuințările și mij-

l6cele generale
deosebite feluri
tămătore și pe
ce se pot face

de cultura lor. Se vor aduna apoi
de plante, arâtându-se pe cele văcele folositre, precum și leacurile
cu ajutorul acestora din urmă.

- ŞI ce întîmplare
stup

fericită e dacă

de albine ascuns

se dă de un

într'o scorbură

de copac!

Cite lecțiuni admirabile se pot face asupra culturei albinelor și fol6selor ce resultă — şi ce minunată ocasiune
de a profita de nesațiul cu care

ascultă copiii isprava acestor ființe neobosite,
pentru a le întipări cele mai frumâse precepte
'de -

morală!

Dar chiar
se păstreze

De

în cursul. escursiunel nu irebue să
monotonie

sai

să se permită conver-

sațiuni deşordonate,
ci cum se va eși din oraş
(în interiorul orașului trebue să se mergă cu
cea
mal mare disciplină) se vor. începe întreţineri a-

supra

agriculturei, folosul îngrășămintel

pămintu-

.
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lul —explicându-se celor mat
trițiune al plantelor.

mari
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modul

de nu-

Colecţiuni şcolare.— Plantele şi florile adu-

nate în escursiune nu trebuese asvirlite, ci aşedate în ordine întrun caet anume destinat pentru colecţiune și pe care apoi vor căuta să-l îmbogățâscă fie-care cu frunze și flori din grădina
sa; se va îndemna chiar elevii ca să facă schimb
de plante, dându-și unul altuia pe acele care le
lipsesc.
Pe lingă resultatul instructiv pe care îl. aduc
aceste colecțiuni, mai ai în același timp şi un
neprețu 1 efect educativ. Se deşteptă în copil interesul 3. iubirea de Natură și le ocupă tot-odata
o parte din timp pe care l-ar fi întrebuințat cu

colecțiuni de peniţe,

nâsturi și mărcl-—colecţiun!

adunate pe spinarea altora, prin jocurile displăcute la care se dedau; căci dacă ar fi vorba
să

„facă colecţiune de peniţele sale, păstrându-le
cu
îngrijire, sai să facă colecţiune de nasturi! să],
lăsându-i frumos pe haină, negreşit că nu. ar fi
nimic de condamnat,
SE
Colecţiunile școlare pe care le Propunem
se
potrivesc dar de minune cu spiritul copilului
şi
ar îi de dorit .să se încuragieze de- ocamd
ată
copiil care sunt mai aplecați din fire pentru acesta
și de

sigur

că în anul

următor

nu va. mal

ră-

mînea unul care să nu- ŞI adune de bună. vole
și
cu plăcere o asemenea colecțiune.

Lecţiuni de lucruri în familie, __Lecțiunile
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de lucruri încep cu mult mai înainte de venirea
copilului la şcâlă: încă de cind a ajuns în stare
să îndruge cite- -va vorbe. Să' ne amintim numai

ardârea

cu care

comunică

el zilnic cunoștințele

nor pe care şi le formză : «mamă, uite ce fl6re;
mamă, uite colo ce păsărică l> —și gura nui mayk
tace cit e ziua de mare;

'O mamă

inţeleptă și răbdătâre,

în loc să-l o-

prescă «de a-l bate capul cu nimicurile lui>, va.
căuta din contra să profite de sinceritatea lui, pentru a-l" complecta cunoştinţele şi a i' le îndrepta,
cină sunt greșite.

TI va forma 'mal întil cunoștințe exacte “despre
lucrurile din: casă, învățându-l să cun6scă cu precisiune însușirile lor principale precum şi întrebuinţarea lor; îi va spune materialul din. care

sunt lucrate cit și proveniența lor. Tot astfel ît
va forma cunoștințe despre animalele din curte;
arătându-se în același timp felul hrănirei lor şi
fol6sele ce aduc orhuluj. "De asemenea i se va.
deosebi” arboril ȘI: florile din grădină, după caracterele lor principale, spunendu: :se-și folsele ce ni le aduc; Intrun cuvint, instrucțiunea de acasă

trebue să fie ned espărțită

de 'educaţiunea lut

morală: „preceptele . morale vor prinde ma! bine
rădăcini, dacă i se vor da în mijlocul entusias-

mului “său provocat de cunoştinţele ce și „le, formeză

despre Lume,

a

Lecţiunea III.
| PROGRAJI: Metodologia: scrisuluă. -

Buna aşezare la, scris. — Condiţiinea cea

mai însemnată de care trebuie să se țină întruna
seama la predarea scrisului, e buna aședare a
copilului cînd voesce să scrie, |

Pote să se întrebuințeze procedeul. cel mal iin-

genios de a preda scrisul și totuşi dacă nu se
observă ca mina copiluluy să “fie cu totul liberă,
în cit să

alunece

pe

caet, scrierea nu

va

putea

fi pe deplin satisfăcătore, faţă de etatea elevului,
“Dar mal este şi o altă conisideraţiune, care ne
face să recomandăm cu cea mal mare stăruință
observarea ținute - corpului în timpul scrisului,
Lăsându- -se copilul să țină corpul încovoiat, cavitatea pieptului se micșureză și ca urmare respirațiunea devine scurtă — cea-ce pâte aduce
cu
timpul: maăre

vătămare

sănătățel; la unil copil sa

observat chiar o deformare a șirei “spinătel provenită: numa! din răul “obicei de a sta ghebos.
Dacă” mal adăugăm: la acestea miopia, la care
predispune : cu siguranță acâstă atitudine Denoro-
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cită, din causă că

apropie

prea

mult

ochil

de

caet, credem că am format un tabloii destul de
îngrijitor pentru a nu mai da o atenţiune deo“sebită acestul fapt.
Principiile bunei șederi la scris sunt acestea.
Corpul să fie ţinut cit se pote de drept, iar
capul se aplecă puţin înainte pe cil cere vederea,

Picidvele trebuesc ținute întinse înainte astfel
ca să se sprijine cu siguranță pe tălpi.
Brațul stâng indoit pe bancă astfel ca cotul

să sprijine bine corpul, iar degetele să
tul nemișcat.

țină cae-

Brațul drept să fie departe ca de-o palmă de

corp şi să fie bine aședat pe bancă, iar nu cu
cotul în jos, pentru ca să se potă mișca cu cea
mal imare înlesnire.

lar condeiul ţinut între cele dinti! trei degete

astfel ca să nu

fie aplecat nică înspre

corp,

nici

în afară, ci să vie drept în direcțiunea umărului.
Deosebite proceduri de predarea scrieTei. — Sai întrebuințat fel de fel de procedeuri
pentru ca să facă copilul îndăminatec
tote însă constitue o perdere de timp

care sar fi putut
nându-se

copilul să desemneze

„Cea-ce e esențial
scrierea

du:se

întrebuința

să

încâpă

metodei
odată

ma!

cu folos

pu-

obiecte uș6re.

scris- -retitulu!, e ca

cu cetirea

și raportân-

la aceleași cuvinte. In felul acesta

rele se întipăresc

la scris:
zadarnic,

ma! bine in mintea

caâracte.

copilului,

căci intră în: joc cite-și trele tipuri de memorie:

|
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visuală, fiind-că observă caracterele ; me--

moria auditivă, fiind-că

le „pronunță şi memoria.

motrice, fiind-că scriindu- -le, își coordonâză anumite mișcări ale mânel.
Scrierea e bine să încâpă pe tăblițe de pistră
pentru-că copilul mănuesce creionul mai bine de:
cit tocul şi pentru-că pe tablă pâte îndrepta gre-

şelile. Totuși nu trebue să se întirzieze prea mult.

cu scrisul pe tablă, ci să se încâpă a deprindecopilul cite puţin şi cu tocul — după ce sa în-

v&țat mal întii să facă bine liniuţe şi curbe,
Insă

dacă sa dat de mai înainte

copilului lu-

crări de desemn, se pot suprima chiar aceste lecțiunt

pregătitâre pentru scris; în tot cazul nu vor ține:
mult, căci plictisesc grozav copilul: cine a avut
ocaziune să vadă caetele copiilor, a putut observa
cum liniuțele sunt făcute din ce în ce ma! T&u,.
din causă că li s'a urit de acâstă scriere monotonă.
Onată lamurit procedeul pregătitor al scrierei,.
rămine să ne întrebăm asupra metode! cele mal

bune de

întrebuințat

pentru a-l

învăța să serie-

pe caet. In acest scop a eșit la nol de un timp-

încoace fel de fel de caete pregălite astfel ca să
înlesnâscă copilului scrierea: s'a tras o mulţime:
de liniuți orizontale
.și verticale pentru-ca să se:
preciseze

mal bine conturul

însă în zădar.

Nereuşita

putut prevedea

de ma!

literilor de scris ; —

acestei

metode sar fi

înainte, dacă

sar fi ţinut

seamă de faptul că copiil începători nu suni în.
stare. să-și preciseze mișcările minei nici la cele:

318
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două linil mărginaşe ale rindulul — căci 6să de
multe. ol afară din rind, sai din contra fac litera mal mică de cit spaţiul rindului; cum dar
vor fi el în stare să țină seamă de micele patrate care le iai. vederea şi-l plictisesc groaznic?
-Ba pare încă că aceste patrate încurcă în loc
să ajute, căci s'a. observat că copilul scrie mal
bine pe “paginele în care âceste patrate. sunt mai

„rare și ma! bine încă acolo unde lipsesc de tot.
“Metoda cea. mal bună de învăţarea scrierel de
începători,

e următorea:

Fie-care

pagină

a caelu-

lu! să cuprindă pe rindul întil - modelul de scris
pe acea pagină, iar rindurile următăre să cuprindă
| același model însă punctat, cu menirea de a scrie
școlarul pe deasupra lor; caetul următor va fi la
fel, însă va avea în josul -paginelor cite- va rinduri albe, pe care să -se deprindă școlarul a scrie
în libertate; cel-alt caet va cuprinde mai multe
rînduri albe încă — astfel ca încetul cu încetul
să deprindă a scrie în libertate.

Rolul institutorului în predarea serierei. —

Ori. -ce metodă de predarea. scrierel s'ar adopta, e
sigur că reușita sa deplină atirnă numa! de la
sirguinţa institutorului. Invăţarea scrierei trebue
șă se facă numai în clasă: nu se va da în:
cepătorului să scrie acasă pe tablă și cu atit mat

puțin pe. caet, căci, fie-că îl scrie alții, fie-că scrie

el, însă atit de neglijent

| prinde mîna.
Prin urmare, nuraal

în cît mal răi i se de-

|
la Șc6lă

se vor face

pri-

mele exerciții
priveghiere
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sub

stricta

a institutorului, care va trebui să ob-

serve pe fie-care in parte cum s'a aședat la scris
—iîndreptându-l mina și caetul. lar dacă şcolaril
se exerciteză pe tăblițe, va mai trebui să facă
fie-căruia un model de scris.
Acestă datorie împlinită conştiincios, institutorul nu și-a terminat rolul, “căci mal e nevoe să
observe cum scrie fie-care în parte, îndreptându-i

greșelile și conducându-i mina. Unu! copil căruia

nu

mai

i se îndreptă

că nu

are

caetul

pe care

ocaziunea 'să

se

a scris,

nu .nu-

învețe a

scrie

mal bine, dar nică nu mal dă atenţiune la scris,

Lecţiunea
PROGRAJ:

Metoda
începători

Metodologia

alfabetică. —
se întrebuinţeză

IV.
cetitului.

In predarea cetire! la
două

după metoda alfabetică se învață
fabetul bine și apol se

începe

a

metode

opuse:

mai! întil
se

ceti

al-

litere:

împreunate în silabe și cuvinte; iar după metoda

„Silabisirei se învață de-odată copilul să silabi„s6scă, fără a i se fi numit literile în parte.

La prima vedere am fi înclinați să adoptăm
metoda alfabetică, căci pare că ar veni mai Ușor:

copilului să înveţe ma!

întil alfabetul şi apol

să

începă a silabisi. Așa ar trebui să urmăm într'a-

dever, dacă numirea fie-cărei litere ar fi aceași
ca sunetul săi din cuvinte; dar altfel se pronunță consoanele separat şi altfel cînd intră în.
compunerea unul cuvint. Consoanele nu pot fi

pronunţate singure şi pentru a le numi pe fiecare în parte, e nevoe să se combine cu sunetul
unei vocale, pentru

urmare

care s'a ales sunetul e; prin

din cele cinci combinaţiuni în care pâte

intra o consoană

în deosebitele

cuvinte, s'a ales:

METODOLOGIA
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una singură spre a o numi. Ce se va
intimpla
deci cind copilul va avea de silabisit un
cuvint
in care consoana e alăturată de una din
cele-lalte vocale?—De sigur că mal răti se va încur
ca,
Să luăm un caz uşor de încurcătură, de
exemplu, silabisirea cuvîntului de o singură
silabă

bun.

In acest

pe care le-a

cuvint,

învățat

copilul deosebesce trei litere

în

alfabet

pronunțându-se

be, u şi ne; logic ar fi să impreune sunetele
lor
pentru ca să exprime cuvintul, adecă să
zică:
be, u, bei; me,—beitate. Dar nici. nu apucă bine
|

să

zică

astfel, căci

e intrerupt

de institutor,

îl învață că be, a face bu. Prin ce minune

acesta? Atunci la ce

“parte a literilor?

mai

servesce

care

însă

numirea

in

E adevărat că de un timp încoace s'a căutăt
a se îndrepta acest mare neajuns al alfabetismului, înlocuindu-se vocala cu care sait combinat consunele spre numire, prin sunetul $,: care

e cu mult mal puţin sonor de cit e şi prin ur-

mare va dispare pe nesimţite în combinarea consunei cu o altă vocală din cuvint. In felul acesta
sa ușurat mult, ce e drept, greutatea, dar ioluși

se mal simte încă îndeajuns.

Afară de acest neajuns însă, se mai întălnesce
şi un altul în metoda alfabetică, anume în tâte
cuvintele care cuprind două consune în aceași
|
silabă, ca: drum, trăsnet, etc. E de prisos să pu-

nem

în. evidență încurcătura şcolarului în aceste

cazuri.

21

's22
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ăi “Singurul folos al metodei alfabeticee că pre- .
gătesce studiul ortografiei, prin descompunerea |
cuvintelor în litere; cum însă ortografia "limbei
“noastre” e foarte' simplă, nu vom suferi citu- și de

puţin adâptâna metoda. cea-l-altă. De altfel nimic
nu " împedecă de a se descompune în urmă cu-.
vintele, după ce a învăţat - “copilul să * cetescă,
„spre a-i arăta literile cu care se scriă.

Metoda silabisirei. —Metoda silabisirei constă
în â învăța copilul să cetâscă de-odată silabe şi
"cuvinte, fără ajutorul alfabetului. Cărţile alcătuite
“după acestă “metodă nu încep cu alfabetul, 'ci cu
“cuvinte de o singură silabă “ sai “de mai 'multe

'silabe chiar, însă despărțite prin cite o liniuță.
- Alăturea
sai dedesubtul cuvîntului se află'o figură foarte deslușită a obiectului ce-l represintă,
acesta în scop de a-l ușura aducerea aminte cind
va voi să cetescă şi în același timp pentru a-l

"înfățișa cartea mâ! atrăgătăre.
Institutorul citesce' cuvintul în, “faţa elevilor şi
„apol îl scrie cu “litere mari „pe “tabla” din clasă;

în urmă arată copiilor folosul scrierei în viâţă și
le spune că semnele întrebuințate ; în acest scop
„se numesc «litere». Arată literile din care se com„pune. cuvintul pe câre l-a scris pe tablă, scriin„du: le în. acelaşi timp “deosebit, spre a se putea
"obsezva” caracterul. fie-căreia în parte.
'Deosebâsce

sunetele

în consoane

și vocale şi

“arată vocâla ce cuprinde acel. cuvint precum şi
modificarea ce o aduce sunetului consoanei prâ-

METODOLOGIA CETITULUI
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scedente; în urmă întrebă pe școlari în, ce
cuvinte
“se mal întălneşc aceleași sunete și-l pune.
să caute

în carte -un

sau

mal

alt cuvint

în "care să se găsescă

una

multe litere asemănătâre cu cele din cu-

vîntul luat ca exemplu.

|

Pentru a se intipări și may bine caracterel
e litedelor, se va pune școlarii să încerce el.
însăși a

scrie acel cuvint pe tăblițele lor —

și -ori cit. de

„puţin ar reuși, e necontestat că le. Iolosesce
mult
acest exerciţii, căci prin atențiunea deose
bită ce
O dai literelor, „spre a le putea reproduce,
li se în-!

tipăresce bine caracterul lor,

.-

Dacă, considerăm acestă, metodă, cu tote. greutăţile pe care. le intimpină faţă, de copiil Puțin

inteligenţi, încă trebue să ne mirăm

cum de se

“mal întrebuințeză pe alocurea și astă-ză veche
a
metodă . a alfabetismului, care impune copilului
o
| nesfirșită combinare de sunete ”nesuferite
la aud
:ȘI greu de înţeles, pentru ca la. “urma urmelor
să
6să din întrega Svircolire un “blet cuvint! .
„Causa e lesne. de priceput: vechea metodă
iimpune institutorulul mult ma! puţină truda Și.
pri„Cepere -ca cea nouă. In timp ce după . „met
oda
alfabetismului putea pune întrega clasă să buchi
“Ssescă -în cor, metoda silabisirel i impune. să.
şe
ocupe. cu: fie:care. școlar în parte Şi incă cu. mult
ă

învățătura gopilulul. îngreuină, Sarcina

profesorului.
aa
ae
cpu
Observaţiuni la „ameioda silabisirer. -— a aAmo

sa

-_
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plicarea metodei silabisire! avem de ținut. seamă
de cite-va observaţiuni importante. - Cuvintele de
la începutul cărţei trebue să fie tipărite cu litere

„asemă&nătâre celor de mină, pentru.ca să uşureze
scrierea, lor

de citre

copil:

Sistemul

adoptat
în:

unele cărțide a figura. cuvintul: atit cu litere de
mînă cit și cu cele de tipar, încurcă mult copilul.

Se va obiecta pote că ar fi să se pârdă timp.
predându-se în urmă literele de tipar,: observăm:

“însă că chiar din spusele: susținătorilor acester
sisteme «că copilul pâte învăța de-odată ambele
feluri de litere, căci sunt destul de asemănătâre»,

putem conchide că le va învăța cu-mult mai ușor
după

ce va cundsce

bine literele de mînă.

_O a doua observaţiune e ca să se al6gă cuvinte formate numa! din aceleași sunete şi litere,
astfel: ca copilul să se obișnuâscă

treptat cu lite-

rele, iar nu să întâlnescă în primele pagini întregul
alfabet. Se va alege de asemenea pentru aceași
pagină și cite-va cuvinte contrare, care constitue:
un minunat: exerciţiu de cetire; de exemplu: car,
rac, toc, cot, etc.
Să adăugăm în sfirşit că reușita acestei metode,

ca a orl-cărel alte'din învățămînt, atirnă în mare
parle de zelul şi priceperea institutorului. Căci.
ori-ce metodă sar născoci pentru învăţarea cetire!,
nu va putea scuti de greutate copilul, fiind-că

literele sunt semne

convenţionale și nu există

nici o legătură naturală între: aceste
ideile pe care le exprimă.

semne

Și:

Lecţiunea
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: După ce copilul a invețăt să citescă CU - UȘUzință cuvintele, în anul următor i se dă bucăţ
i
de cetire cu scop de a-l învăța să citâscă bine

frasele şi a-i procura primele elemente -de
cu-:
noştințe. Nu se vor ținti însă de la. început
a-

mindouă

aceste “Scopuri,

cetirea ca exerciții

ci se

va

studia mal întil

de întonaţiune și

şi apol cu scop de a inmulți

punctuație

cunoștințele.

Deo-

sebim dar două părți în cursul de lectură
pentru
clasa II-a primară..

Lectură exercitătore.— Prima parte cuprinde
bucăţi de lectură cu totul familiare copilului astfel ca el să le înțelâgă cu ușurință și să-și pâtă

concentra t6tă atențiunea

asupra

Se

subiecte: ușdre

vor

alege

prin

urmare

exprimărel

lor.

şi atră-

getore pe care :să le înţelegă și să le simtă
co-

pilul
prima
biecte
sumă

de la prima cetire astfel ca să le pâtă excorect. Copilul, cîinele și pisica sunt sufamiliare -pe seama cărora se pot face. o
de povestiri încântătâre.
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Institutorul
pentru

va citi

a învăța

-sebitele semne

mai întit bucata

şcolarii

cit

de lectură

trebue să stea la deo-

de punctuație și pentru a întona

părțile principale. Apoi pune să o cetâscă treptat
ciţi-va elevi, indreptându-le greșelile, sai chiar
cerând altui elev ca să arate cum trebuia să cilescă acea frasă..
.

„Un defect urit de cetire ce se întălnesce la mulţă

începători e gingăvirea, fără de nici o causă. naturală; cu aceștia e nevoe să se inlirzieze. puţin

exerciţiile de “lectură, căutându-se a-l învăța -inak

întiă

să pronunţe

că cântă

cind

corect

cuvintele.

ALU copii

pare.

cetesc: cu aceștia trebue să se in-

siste mal mult asupra întonaţiunei cuvintelor, după
înțelesul lor în trasă. Alţii în sfivșit citesc'pe ne-

r&suflate, făcând o alergare 'de vorbe, ca și cum
n'ar fi vorba de cit de a-și exercita limba Și gitlejul :prin cetire; acestora li se va domoll „treptat
zelul, oprinâu-i la punctuație.
Cetirea

expresivă

e mal

puţini” “aş6ră

de cum:

Sar părea la prima vedere, “căel” pe lingă mlădie-'
. rea

vocel,

mai cere . ȘI. ui: 'putărnic . simțimînt câre

să pătrundă. ideile şi sentimentele cuprinse: în.
"bucata de lectură, astfel" ca să le pâtă exprima.
cu fidelitate. Vora:
dar mâ! concesivl 'cu copilul...
în privința întonaţiei. mulțumindu-pe să cetescă

corect şi. pe înţeles.
a
| -. Lectură !instruetivă. —. Odată ce copilul a.
învățat. să cetâscă': binişor,- trebue 'să ne “gindim
2-A da bucăţi de lectură.” cars să-i procure. cunoș=:

i

METODOLOGIA LECTUREI

327.

tințe nol. Acest fel de lectură. e nevoe să fe explicată de către institutor, adecă să deslușescă ter-

menil necunoscuți elevilor şi să arăte. înţelesul.
bucăţei de lectură pe care a cetit-o.
m

se

Explicarea
întălnesc

mare

termenilor ' necunoscuţi copilului ce
în cursul lecturei, e de cea mal

importanță, căci pe lingă

vocabularul cunoscut

că

îmbogăţesce

lor, dar lămuresce pe deplin

şi înţelesul bucăţei de cetire. De îndată ce insti-

„tutorul dă de un cuvint pe care-l” crede, neînţeles de elevi, întrebă în clasă dacă ştie cine- va ce
însemnă

acel

cuvint—şi

dacă

se

găsesce

vre-un

şcolar care să răspundă afirmativ, e întrebat; în
caz contrar lămuresce însuși institatorul înţelesul
cuvintului.

In cazul favorabil cind. se găsesce vre-un a copil |
care

să ştie,

institutorul

caută

să-l complecteze

şi să ia exemple care să reese pe deplin înţelesul
cuvintului. - Acesta, e felul - cel “mai. minunat de

explicare, căci ori-cit sar sforța institutorul să fie
priceput de elevi, tot ma! bine înţeleg. ex explicarea făcută cu „ajutorul unuia dintrinșii,
Procedeul cel mai obișnuit de explicarea unu
termen

necunoscut, e întrebuinţarea

lor, adecă a cuvintelor cu

înțeles

Cea-ce

cu

trebue

să

se observe

mare

sinonime:

asemănător,
băgare, de

seamă în acest procedei, e ca cuvintul cu care
Sa tradus termenul necunoscut să fie bine cunos-

cut elevilor—şi spre a se așigura de acâsta insti:
„ tutorul, e nevoe

să întrebe pe un elev «cee însemnă

328 -
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pentru el acea vorbă și să

lămurâscă

printrun

exemplu. Apoi. trebue să mai aibă în vedere ca.
cuvintul cu care a tradus să exprime în deajuns
idea cuprinsă în termen, dacă nu chiar pe deplin; — altfel e nevoe să-t completeze înţelesul

printr'o circumlocuțiune.

|

|

Aşa de exemplu, termenul «legendă», ce 'se: întălnesce în clasa [l-a primară, de la prima bucată de istorie, dacă e tradus prin cuvîntul «tra-

diţie> nu se lămuresce: cîtu-și de puţin înțelesul

său; iar dacă e tradus prin cuvintul «poveste»,
Sa Spus prea puţin; — e nevoe prin urmare să .
se adauge că € o povestire din bătrini istorisită
- din tată în fi, astfel că sa păstrat pănă în zilele n6stre.
Alt exemplu: Ţară, Patrie şii Stat sunt tre! ter-

meni pe care îl confundă mal toți şcolarii din
causă că nu [i se explică înțelesul fie-căruia în |
parte sai chiar li se explică rău, Aşa, dacă întrebă. un școlar ce este acea «patriea, i se r&s-

punde:

«țară>,

se spune

nea se
cu cit
așa se
Statul

că

întrebă ce este «statul»,

«țară» însâmnă; —

şi confuzi.

nasce în capul copilului cu atit ma! uşor,
cite: ȘI trei termenii se aplică aceluiași corp;
zice: Țara - Română, Patria Română și
Român.

Institutorul
nute pentru
meni

dacă

tot

pe

care

niar

trebui

să cruțe

a desluși copilul asupra
îl va

întălni

cite- va miacestor ter-

mereu in șcâlă și apol

în vi6ță. Aşa va explica că țara e o întindere de

METODOLOGIA
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care se supun” acelorași

legi și că țara nâstră se numesce <română> pentru că e. locuită de Gmeni ce se supun legilor
făcute de români — spre a se deosebi de multele țări ce sunt pe pămint ca țara rusâscă, turcâscă, etc. Patria este o anumită țară în care sa
născut cine-va: țări sunt multe pe pămint, pentru nol însă nu e de cit o singură patrie: Patria

Română. Iar Statul este ocîrmuirea une! țări.
Cu

dere
pentru

acestă ocasiune

întrebuințarea
a desemna

li se va mal

greşită

sa

în ve-

a cuvintulul

<țară>

însuși poporul

așa în istorie se repetă
n6scă

pune

mereu

bătut cu Moldova,

ce o locuesce;

că Țara
voind

Româ-

să se arăte

prin acesta că Muntenii s'a bătut cu Moldoveni.
Un

alt procedeii

de explicarea

termenilor ne-

cunoscuţi elevilor e de a alege- o proposiţiune
care să cuprindă acel termen şi din care să reese pe deplin înțelesul săi. Şi acest procedeu se
pâte întrebuința cu condiţie numa! ca institutorul
să se asigure că întradever Sai

luminat

elevi].

2
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PROGRAINI: Ietlodologia aritmelicei, cu privire spe-cială asupra numeraţiunei vorbite şi scrise şi a „cal-:
culului

imîntal,

Invăţămintul aritmeticeliiîn şeăla primară.—

Scopul învățămîntului aritmeticel în şc6la primară.
e de a deprinde copilul. să minuescă cu ușurință.
calculele ce se întălnesc. în vi6ţa de tâte zilele.
Inv&ţămîntul aritmeticel
se va preda dar cit se:
pste de practic în şcâla primară, astfel ca să se:
aplice la tâte chestiunile zilnice care. cero caloule:
elementare.

-Nu.e

vorba

de a face

copilul

o

mașină de:

calculat, nici de a-l învăța să socotscă ca babele-

din pi6ță— ci numa! de a-l face să ajungă prin
el însuși la metoda inteligentă de calculare, iarnu să i se dea de buchisit pe de-a rostul regulele.

Metodologia numeraţiunei vorbite. — Nu-

merele

sunt

pentru

a le putea

abstracţiuni

înțelege

de

ale minţei .n6stre ;

prin urmare

copilul, e:

nevoe de a-i infățişa obiecte din care să deducă.
deosebitele

raporturi numerice. In acest

scop se-
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orl-ce fel de obiecte,

bire însă se va folosi de

cele

ca: nuci, monede şi creiâne
anume făcute.

cu deose-

ușor de

minuit,.

sai „nişte

beţiş6re

Cu ajutoriil acestor obiecte vom da copilului:
o idee de primele numere pănă la zece. Pentru:

acea înfățișăm o nucă şi le

spunem

că

oul de-

cite ori vedem numai un fel de lucru întrun anumit loc se zice că vedem zu obiect. Apoi mal:
luâm o nucă şi le spunem că acum se: zice că
vedem două nuci şi de cite ori vedem întrun: |
loc un obiect și încă, unul, dar nu mal multe, se:
zice că vedem două obiecte.

Și tot așa

treptat îl învăţăm şi cu

cele-lalte:

numere pănă la zece. Va trebui insă să schimbăm.
felul obiectelor de care ne servim în acest Scop,.
'pentru-ca idea de număr să se desbrace încetul:
„cu încetul de obiectul cu: care am legat-o. Intr'a-

devăr e nevoe să ne silim a face să înțelâgă-copilul noţiunea numărului în :mijlocul deosebirer:

de obiecte sai a deosebitelor feluri de grupare:
de aceleași --obiecte,
In același timp căulăm să ne asigurăm dacă
copilul a priceput cele: zise de Tiol și pentru acea.

aședăm pe catedră o nucă şi îl îhtrebăm cite nuet:

“sunt pe catedră; apoi ma!

TășI îl întrebăm

punem

o nucă

ȘI

ia-

și: așă “mal : departe. :In urmă:

punem: şcolarul să” nuinere cite: degete. are, citetablouri - şi cite bănci sunt: în clasă, ete;:pănă cind;

ne incredințăm

că

ştie.bine

să numere cu pri-

382

”

LECȚIUNILE LVII şi LVII

-cepere. primele zece numere; atunci numa! :vom
trece la numerile pănă la două-zeci și apoi treptat pănă la -o sută, pe .care le va memorisa foarte
repede, odată priceput mecanismul formărel
lor,

„ Metodologia numeraţiunei serise. — Ca în-

troducere

la studiul

scrierei numerelor,

«desena pe tablă liniuţe și puncte
pilul să le numere,

«deseneze el-insuși

şi invers i se

un număr

se pote

pentru

pote. cere să

Gre-care de liniuțe

şi puncte. După cite-va exerciţii de acest
-copilul a ajuns să tragă cu exactitate
cerut de liniuţe, i se pote spune că ma!
Gmenii se serveau chiar în felul acesta să

numărul

ca co-

fel, cînd
numărul
înainte
îînsemne

obiectelor (alusie 1a ţitrele romane), însă

«că sistemul acesta de., scriere. e foarte plictisitor,
de acea s'a făcut, o invoslă între 6meni ca să se

înlocuâscă

liniuţele

prin

cite un singur

prin urmare să se scrie mal iute.

semn care

„ In' acelaşi timp i se va arâta cum se scriu
primele. ţifre, punându-se în dreptul fie-cărela va-

Grea

sa

corespondentă

chiar şcolarului

în liniuţe

-0 ţifră, în același -timp cu numărul
represintă,

pentru

și vom cere

la început să scrie în totdeauna
ca

de liniuţe ce

să i se întipărescă

mal bine

în minte. semnificația sa. Treptat apol.îl facem
cunoscut și cele-lalte țifre, precum şi combinările.
dor, pentru a însemna

numere

superi6re lui zece.

: “Metodologia calculului mintal. — Indată ce
copilul a învățat să numere ;bine până la douăZeci, i''se dă primele. exerciţii de. adunare și scă-

|
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dere cu numere de la unu la zece, pentru ca să:
socotâscă din cap, In metodologia calculului min-

tal vom urma calea apucată

la numeraţiune:

în:

loc să spunem nol copilului sumele deosebitelornumere până la zece, pentru .ca el.să le' memo:

riseze fără de nici un înţeles, îl vom face să gă-

sescă prin el-insuși aceste sumi, arâtându-l într:omină 0 grupă .de obiecte și în cea-laltă: mină. unul saii mal multe: obiecte de același fel. şi punendu-l să le numere mal .întil separat și apoi:
la un loc.

i.

Luăm un creion întro mină și un alt creion
în cea-laltă mînă ' şi întrebăm unul din şcolari saă:

chiarpe toţi în cor:. «cite creiâne avem în mina

stingă ?>. — «Unu»: ni se va răspunde. «Dar
în;
mîna drâptă ?>-— «Tot, unu». Trecând apoi
cre-.

ionul din mîna” drâptă în cea stingă, întrebătn din.

"noi: «dar acum cite creiâne avem în mîna stingă
?»
— «Două»: ni se va. răspunde. — «Prin urmar
e

cit. face. unu și cu unu?»

de sigur: «două».
facem să. găsescă
lalte numere pănă
creion la grupa 'de

In felul acesta ajungem să-i:
tote surmele lui unu cu celela zece — tot adăugând cite un.
crei6ne formată în mina stingă.

In lecţiunea. următâre
suma

lui două

cu

— Elevii vor răspunde-

facem şcolaril să găsâscă

cele-lalte nume— re
luând

de-

la început două obiecte în mina stingă şi tot ast-

fel treptat și
zece.
.

sumele
Ra

celor-lalte

numere
|

pănă la.
Se

Vine apoi rindul: scădere! primelor numere pănă:

B3t

„

“la zece, pentru
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calcularea

diferenței cărora între-

buințăm

aceași metodă,

“ecte de

același fel într'o mină

adecă

luăm cite- -va obi-

-cite un obiect — punând școlari

și se6tem

să

treptat

numere cit .

am avut la început și cit ne-a ma! rămas după
-ce am luat unul. In urmă se6tem cite două obi„ecte de-odată; pentru ca să-i facem să găsescă

diferența:lu! două de cele-lalte numere;

apoi sc6-

“tem cite' tre! obiecte și aşa mai deparie — pănă
:cînd îl facem să calculeze t6te scăderile posibile
între cele d'intii zece numere.

Bine-inţeles că după un; număr 6re- și. care > de
“astfel de: “exerciţii, cînd ne:am. convins -că școlarii
Sau

lămurit în cea-ce constă

operațiunile adună-

„+rel. şi: scăderel : și în privința exactităţei resultă-tului lor, începem a le cere'să socotescă din minte
-atit suma, cit și diferenţa dintre numerele asupra
-cărora sau exercitat.
sa

"In același. mod .procedara pentru a: face scolarii |

:să “ințel6gă și cele:lalte două

operațiuni:

înmul-

țirea și împărțirea. Aședăm la Gre-și care depăr-tare două nuci pe catedră și; întrebăm: «cite nuci.

-sunt pe catedră
?>: — «Două» ni se va răspunde.
„«Prin urmare, le vom zice; dacă sunt : în. două
"locuri cite o nucă, sunt:două, nucl; cit [ace dar
:de două orl cite unu?> — <Două». Apoi. mai a-şedăm cîte: o' nucă pe: lingă cele două:de pe ca-

“tedră, astfel ca să 'i6rmăm
două

nuci—şi întrebăm:

două grămezi
de cite
«cîte nuci sunt acum .pe

“cated
Ps—- «Patru»:
ră ni se va: răspunde. —:<Prin

oo
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"urmare în două grămezi de cite două nuci sunt
patru nucă;

dar în două

mere ?e — «Tot, patru> —

grămezi

de cite

<Așa dar cit: face de

„două orl cite două ?c—e<Patru>.
Urmăm

două

|

tot: astfel pănă îl facem să găsescă

“t6te produsele

lu! doi, pe

care le însemnăm “pe

“tablă în măsura în care le aflăm:și punem în a-

„celași timp și: școlarii să copieze pe tăblițele lor
"«pentru' ca să nu 'se pârdă resultatul muricei
nâs-

tre». Intradevăr e nevos

să le atragem după a-

cum atențiunea că nu vom “putea perde în
totdeauna timp să socotim în felul acesta,:de acea
trebue să păstrăm produsele, pentru ca să le în-

'văţăm odată pentru totdeauna, cea-ce' ne va.fi
de mare folos în vieţă. Cit privesce pentru: calcularea

celor-lalte produse,

ne vom

servi de li-

“niuţe şi de puncte desenate pe tablă, pentru-că

„se minuesc mal ușor ca orl-ce obiect și se
pot
“număra cu înlesnire de întrega clasă.
Trecem

băm:

apoi la împărţireși pentru acea

<avem

între-

două nuci și voim să le împărțim

la doi școlari; cite cit vine fie-căruia?» —: «Cite

“o nucă» ni se va răspunde+ .—
Prin urmare două
“nucă cuprind partea de cite o nucă pentru
doi

"şcolari;: de cite ori dar se cuprinde unuîn

ol?» —.

“De două ol.» Luăm apol patru-nuci şi întrebăm:

“ «voim să împărțim patiiu -nuci la doi şcolari, cite

"cit trebue să dăm -fie-căruia? Să vedem: dacă |
am da cite o nucă de Şcolar - (aședăm pe căte-

“dră 0 nucă de oparte și: altă nucă “de'altă“parte),
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ne mal rămine două nuci (arătăm pe cele rămase
în mină); să le mai dăm dar cite o nucă şi a-

tunci am împărţit tocmat bine (acestea zise, aședăm

cite o nucă

pe

lingă

cele-lalte).

<Cite nucă

trebue să dăm dar fie-cărui școlar?» —«Cite două
nuci.» —-<Prin. urmare patru: nucă cuprinde partea
de cite două nuci: pentru doi școlari, căci după
cum vedem aici, se pot împărţi în două grămezi
de cite două nuci; cite grămezi de cite două nuct
se pot face dar. din patru nuci?» — «Două gră-

mezl.> — «Şi prin urmare de cite ori se „cuprinde

două în patru?» —-«De două or». Citurile din-

ajutorul liniuţelor şi punctelor; „observăm însă că
aceste: exerciţii. se pot- suprima, odată ce școlarik
a nînţeles modul de formare a ciîtului și dacă
ştiu bine produsele . primelor zece numere, căci

nu avem de cit să schimbăm

modul

de

între-

bare: în loc să zicem: «de cîte ori se cuprinde
6 în 427», n'avem de cit să zicem: «6 ori: cit,

fac 4293
Tot după

acestă “metodă

putem da

şcolarilor

şi primele noţiuni. despre. fracțiuni: le vom explica trebuința de fracțiuni resultată din neputința:
„de

a se împărți

exact cu obiecte. întregi,. egalita-

tea părţilor tăiate cit şi raportul lor față de întreg. In. acest scop ne.vom servi de foi de hărtie
„precum şi de patrate desenate pe tablă, care se

pot împărţi foarte lesne.
Credem. de prisos a mal

enumera

fol6sele. a-

METODOLUGIA

ARITMEȚICEI

cestei metode de învățarea
tori:

numai

mecanismul:

ea singură

calculului pe începă-

pâte

operaţiunilor
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descoperi

elevilor

aritmetice cit și exac-

titatea resultatului lor. Dacă

copilul

învaţă, fără

să-și fi dat mai întii seamă, că 3 din 7 rămîn 4
şi dacă din

greşâlă

zice că

rămin

5, pe ce ne

întemeiăm noi ca să-l îndreptăm
? Să fie 6re greșit
fiind-că «nu scrie așa în carte>? Tot astfel pâte
să se zică unul școlar de zece ori că 2 orl 2 fac

4& și dacă nu i sa explicat pentru -ce, el e gata
să zică că 2 ori 2 fac 5!

Ni se va obiecta, pote, că metoda acesta cere
prea mult timp; e ușor însă de raţionat că ortcit timp sar întrebuința în predarea începuturilor

aritmetice e bine întrebuințat, căci în cazul acesta
nu sar

mal

întălni

școlari în clasa II primară,

dacă nu şi în a IV, care să nu
produsul

lui 6 cu

„Sistemul metrie.—O
întălnesce
sistemului

ştie suma

7.

sait

a

parte grea iarăși ce se

în începuturile aritmeticei, e studiul
metric: copiil nu ţin bine minte mul-

tiplit și submultiplii unităților principale şi fac o
confusie grosolană asupra valorilor lor: tte aceste
însă numai din causa relei predări. Cind ne gindim întradevăr că copilul încă înaințe de Şc6lă
măsura tot prin casă, cu sistemul săi de măsu-

rare bine-înțeles, ar trebui să ne mirăm cum de

la șc6lă arată atita desgust

pentru

nam lua în seamă că la şc6lă

măsuri,

nu se

dacă

învaţă.
22
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copilul să măs6re, ci se învaţă-să înşire
pe de-a rostul unităţile de măsură!
Studiul sistemului metric trebue să se facă în
„mod practic, căci acesta a şi lost scopul întro-

ducerel sale în învățămintul

primar.

Se vorbesce

despre metru? Trebue să se arăte în același timp
un. metru. și să se măsdre cu el lungimea clasei,
a băncilor, a tablei, a tăblițelor școlarilor, etc,
aslfel ca să se vadă cu ochii valorea fie- căruia
“din submultiplii metrului. Se va: măsura apoi ŞI
curtea șc6lei pentru ca .să se pâtă vorbi despre
decametru, cit despre kilometru se va aminti depărtarea de la o pâtră la alta de pe șosea.
Se vorbesce despre gram? Trebue să se arăte
„în același timp principalele greutăţi și să se cin- tărescă deosebite obiecte cu ajutorul une! balanțe
cit de simple. Cit privesce” despre litru, e destul
„a se arăta numa! una din măsurile de capacitate,
pentru-că școlarii își pot închipui cu înlesnire și
pe cele-lalte precum şi modul lor:de a măsura.

* Problemele aritmetice. — Problemele arit-metice pentru clasele primare trebue să fie :cu
totul prâctice, adecă nu numai să se aplice la chestiunile zilnice din viţă, dar să cuprindă date numerice adevărate de care să se pâtă folosi elevii
la maturitate. In loc de a lua numere la întim-

plare şi în mod capricios, se vor lua dar date
aplicabile în vi6ţă ca: preţurile exacte ale deosebitelor
muncă,

obiecte, preţurile deosebitelor feluri de”
etc, pentru a ne pune astfel întru cit-va

în situaţiunea trebuințelor viitore ale elevilor.
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pot intra: date

istorice și geografice care se întipăresc pe nesim-

țite în mintea

copilului şi-l va ușura

mal

tirziă

foarte mult memorisarea lor, căci așa e făcut omul: îl place să dea atenție şi să memoriseze

chiar tot felul de lucruri, numai pentru-că nu e
îndatorat să le știe. Să dăm unui şcolar de învă-

țat data

domniei lui Mihai Vitâzul, de exemplu,

şi cu tâtă stăruința nâstră; tot nu o va ști bine;
să-l procurăm însă aceste date prin mijlocul mai

multor probleme de aritmetică și el le va memo-

zisa fără să

fie îndatorat.

„Lecţiunile. VIII şi IX.
PROGRAM:

Jocuri şi grădini de copii.

Jocuri pentru copii.—Am studiat în educa-

țiunea fisică necesitatea exerciţiilor fisice
pentru
om și în special a jocurilor, care sunt singu
rele

exerciţi! ce se potrivesc de minune naturei
copi-

lului; rămîne să considerăm acum chestiunea
din.
punct de vedere practic, adecă cum am
putea
aplica mai! bine principiile educaţiunei fisice,

Care este idealul educaţiei fisice? — E să des-

volte corpul

copilului şi să-l întreţină în

totdea-

“una sănătos și viol. Ori exerciţiile fisice sunt mij
l6cele cele mai însemnate ce se pot întrebuinț
a
în

acest

scop.

|

Copilul are nevoe

volte corpul în mod

să crescă, adecă

să-și

des-

armonios și el nu e capabil

de sforțare indelungată sai prea mare; de
acea
gimnastica la aparate nu e bună pentru dinsu
l,
căci cere sforțare mare, strică regularitatea
formel corpului, prin desvoltarea brațelor
numai

Și împedecă crescerea, corpului în lungime.

nu cundsce

forma

Cine

tipică a corpului gimnasticilor

Și marinarilor, care ati braţe de uriași şi picidr
e:
de cocoș, din causă că se servesc foarte mult de

braţe în timp ce picidrele stati în nelucrare.
Copilului îi ma! trebue să se exerciteze
mult

JOCURI DE COPII ŞI ADOLESCENŢI
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și să obosâscă puţin, el nu are nevoe să- ȘI desvolte forță muşchiulară, ci numai să fie viol; ori :

și din acest punct de vedere gimnastica nu e. bună
pentru el, căci îl slăesce îndată tâte puterile.
In sfirșit, copilul trebue să găsâscă plăcere în

exercițiu, trebue să se recreeze de obosâla intelectuală ce o îndură și pentru acea e nevoe ca
creerul să -ia cît ma! puţin parteîîn exerciţiile fi-

sice, iar nu să i se câră sforțare de atențiune
și voinţă ca în gimnastica la aparate.
Din aceste consideraţiuni sumare, resultă pănă
la evidență că gimnastica la aparate nu
e bună pentru copil; rămin dar ca singure

exerciții fisice admise pentru dinsul:
gimnastica corporală.
Jocurile

jocurile ȘI
|

mal cu seamă, îndeplinesc

dițiunile cerute de igiena" copilului:

tâte

con.-

sunt recrea-.

tive, căci cer puţină sforțare şi produc plăcere,
căci se execută în libertate după îndemnul săi
. propriii; desvoltă armonios corpul, căci pun în:

lucrare tâte organele sale și dati talie! o

ținută

frumâsă, fiind-că tote mișcările şi - atitudinele pe
care le ia copilul în timpul jocului sunt naturale,
iar nu forțate ca în gimnastica la aparate.

Jocurile, singure, activeză

tote luncţiunile

tale şi răspindesc în tot corpul un
Strigatele pe care le scâte copilul
cului, îl îmbibă tot plăminu! cu aer
gările nebunatece la care se dedă,

_vi-

fior de: vi6ţă.:
în timpul jocurat și aleractivâză cir-

culațiunea şi trimete sînge din abundență în ţ&„suturile cele mai ascunse

ale . corpului.

Jocurile.
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în care copiil nu strigă Și nu al&rgă,. își
efectul lor intăritor, fi ind-că sunt lipsite
siasmul și plăcerea produsă de strigăte
gări; ar fi dar păcat să oprim copilul
cesta,

în timpul de.jscă.

perd din
de entuși alerde la a-

Jocului îi trebue însă trei: elemente indispen:
sabile: timp favorabil, spaţii îndestulător Şi
ca“marazi. În cazul cînd timpul nu e favorabil,
se
va înlocui jocul prin gimnastică corporală lăcută
în casă sai în o sală spațisă — dacă e
vorba:
- de: mal mulți copii. Rămin, prin urmare,
cele- lalte două elemente pe: care le întălnesce
destul
de rar copilul: de oraș, căci afară de bogaţi
şi
de familiile din: mahala, masa: populaţiun
ei de

„oraș e lipsită de curţi şi grădini: de aicl
necesi“tatea ca şcola să se ingrijescă
nătatea copiilor, reservânăd
mite

pentru

și de să-.
ore anu-

j6că.

„Jocuri pentru

adolescenţi. — Odată

ajuns la

virsta de 15 ani, copilul devine adolescent
, fiindcă corpul săi sa desvoltăt -f6rte mult:
mușchik
au început a se întări, iar Gsele îi sunt
pe deplin
întărite.. Adolescentul începe prin urmar
e să fie

capabil de exerciţii de forță susținută;

totuşi nu.

e de recomandat gimnastica la - aparat
e, în cazul
cînd se ocupă cu munca intelectuală.

Aci întălnim o prejudecată formată

de curind,

anume că «gimnastica recrează de
obosela inte
lectuală»> :. curat copilărie! E același
lucru ca Şi
cum Sar recomanda cul-va, care
a obosit ridi-

când

cu

o aceaşi

mînă

0. greutate,

să

încâpă

a.
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ridica şi cu cea-l-altă mînă ca să-l trâcă obos6la! A.se pune cine-va la gimnastică
: după o

muncă

intelectuală încordată, însemnă a-și cheltui

ultimul rest de energie ce i-a mal rămas, îns&mnă
“prin urmare a se ruina trupesce și sufletesce, Nu
munca mecanică a mușchilor pote recrea creerul
de oboselă, ci plăcerea resultată din satisfacerea
trebuințel de mișcare a corpului, care se ingreu-

iase-în timpul şederel la învățătură.

Jocul se potrivesce dar. de minune

şi trebu-

iinței adolescentului ce se ocupă cu munca inte-,
lectuală, cu deosebire că se vor alege jocuri mai.
grele de cit pentru copil, care să pâtă desfășura
Gre-și care forță şi vitesă, cum sunt de exemplu.
oina, aruncarea discului, lupta drâptă, ete. .
Adolescentul are nevoe de exerciţii de vitesă,

care să-l -acliveze
plăminii,

căci

respirațiuinea

dintre

tote

și să-i

organele

desvolte

corpului,

plă-

minilse desvoltă mai tirziu: chiar după ce tinărul a
încetat să crescă, pieptul săi continuă să se desvolie..
E dar de cea mai mare importanţă pentru adoles„cent ca să caute a ajuta desvoltarea pieptului, căci. .

- ac6sta măsdră gradul săii de resistență. Adolescen-:
iul

mai

„pentru

are

insă

ca să-şi

nevoe

întru

potă păstra

citva

și de

forţă,

vioiciunea corpului.

Jocuri pentru fete. — Fetele ati de sigur
“nevoe de exerciţii fisice ca şi băeţii, însă potrivit

aptitudinelor și trebuinţelor lor în viță. Pănă pe
la virsta

de 7 ani,

deosebirea

„tului şi a fetei nu e
ca să. recomandăm

dintre

firea

atit de însemnată,
un

mod

deosebit

băd-

pentru

de jocă;a-
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mindouă sexurile au nevoe să alerge și să
strige

pentru ca să se desvolte în libertate,

De la acestă etate însă în sus, se observă
cum

copila

devine

ma! puţin : sburdalnică

de mai puțină putere
fratele său mai

mușchiulară

micuşor;

și

dispune

chiar

urmarea

de

cit

e că nu. vom

mal -putea da exerciții de vitesă asem
enătore
băeţilor de etatea- sa, precum nic! exerciții
de .
forță. Forța nu numa! că se desvoltă cu
grei în
mușchiulatura femeei, dar nici nu-i pote
servi
cituși de puţin în visță, fiind-că ocupațiu
nea sa

e mai mult sedentară;—avem în veder
e bine înțeles pe femeea de la oraș, căci țăran
ca. care e

nevoită să muncâscă alături de bărbat,
de sigur că nu

mal are trebuință de nici un fel de exerciţii
fisic.

Gimnastica

la aparate nu e dar bună

pentru fete căci le cere forță de care
nu sunt E
capabile și de care n'a lrebuință în
visţă și

pentru că le deformeză talia. Cînd
zicem că gimnastica deformeză talia, nu ne gindim
de loc la

eleganța formei cerută de modă, ci la
forma

ta-!

lie! trebuincidsă femee! spre a-și putea
îndeplini
bine funcțiunea sa fisiologică specială.
Intr'adevăr

gimnastica la aparate desvoltă umeril

—în

timp ce mijlocul și

picidrele

și braţele

rămin

ofilite:

tocmai contrariul trebuințel femeei, care
e să aibă
șoldurile bine desvoltate. Dacă sar ține
semă -de

acest fapt elementar în educația

fisică a

copile), -

Sar cruța multe suferini! și decese provenite
din

Sreaua

încercare a candidaturel

de mamă!În loc

„dar de a concentra în umeri și brațe

seva

nu-:
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tritivă a copilei, vom căuta exerciţii fisice
care
să pună în lucrare mijlocul, spre a-l întări
.
„Exerciţiul cel ma! bun pentru întărirea
mijloculul e de sigur săritura pe cârdă, pentru-că
contractâză puternic mușchi! abdomenului; joc
foarte
animat, mal cu seamă cînd se execută de:
mai
multe copile în şir; distreză mult și învioreză
tot
corpul, fără să fie cituși de puţin periculos
—

numal să se observe

cu siguranţă.

ca: săriturile să fie făcute

Cit despre jocuri

mulţime de feluri care

în comun,

convin

fetiţei, ca:

sunt o

poşta

plecă, vinătorul și epurele, grădina, aruncarea
mingel, etc.; iar pentru adolescente se pâte recomand
a:
jocul

sburătorului, jocul

graţie!și lawn-tennis—

fără a ulta să sară la cârdă din
Domniș6relor care nu se
cu corda, fiind-că li se pare
li se recomandă dansul —

selal și executat sra

cînd în cînd celpuţin.
pot hotări să se jâce
un joc puţin serios,
însă nu dans încor-

pănă tirziă

întrun aer li-

mitat. și plin de excitaţii: acesta numa!
igienic
nu p6te fi — ci dans executat ziua în
libertate,

în aer curat și numai între domnișore:
: Gimnastica corporală.— Din cele spuse
ur-

meză. că jocurile sunt exercițiile fisice
cele ma!
potrivite. pentru om pănă la virsta tiner
eţei; jocurile însă nu se pot executa o bună
parte a

anului din causa
are

nevoe

timpului

să fie exercitat

nefavorabil și corpul
şi în

acest

timp

pen-

corporală,

care.

iru ca să.nu lincedescă.
Va fi nevoe dar să se.
înlocuâscă jocul

prin

răspunde de asemenea

gimnastică

condiţiunilor

igienice ce-.

-

-
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rute, fiind-că pune

in mişcare tot corpul, activâză

respirațiunea şi cere puţină

sforțare:

prin urmare un singur element

-

îl lipsesce- -

igienic—plăcerea.

Educatrea. va ști însă să deşștepte plăcere încopil pentru acest: fel de exerciţii, făcându-le animate; cit privesce despre adolescenți, aceştia tre-.
bue să-știe că nu pste fi plăcere mal mare pen-:

tru omul înțelept, de cit a-și căuta de-sănătate.. .
"- Ca observaţiuni speciale de ținut seamă în e-:
xecutarea acestor exerciţii avem de recomandat -

ca aceste exerciții să fie făcute tacticos; adică fără
de grăbire nici smincituri; fie-care mişcare să fiefăcută cu siguranță și să nu urmeze alteia fără
o clipă :de repaus. Cind după un număr. Gre-şi:”
care de mişcări, începe a se bate inima şi a'se:

„activa 'respiraţiunea, e nevoe să se facă o pausă
pănă

ce se restabilesce circulațiunea. In sfirș șit may.

-e nevoe să se observe ca exerciţiile să nu se prelungâscă pănă la completa sleire a puterilor, căct:.

în cazul acesta ar perde: din efectul lor întăritor,
din causă că ar da prea mult de lucru organis-.
mului pentru repararea energiei perdute: 'pe de
altă parte nu trebuesc lăsate pănă ce nu se simte:
„0 sensațiune uș6ră: de obosâlă, spre a se asigura că corpul a fost exercitat în deajuns.

.Observaţiuni generale în executarea, exercițiilor fisice. — O primă întrebare ce se impune.
în practicarea exerciţiilor fisice e relativă la tim“ pul din zi cel mai - favorabil pentru acesta. Ştim:
că îndată după masă nu e bun nici 'un fel de.
exerciții, afară de plimbare; tot astfel nu e bun..
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nici un exerciţiă chiar înainte de masă —
căci:
în ambele casuri se îngreuiâza digestiunea. Exer-

ciţiile trebuese dar
mătate . de. oră
„a nu se așeza

terminate cel

puţin cu o ju-

inainte de vremea
la masă obosit,

mesei, pentru.

Imbrăcămintea din timpul exerciţiului trebue să:

fie cit se pâte de UȘOră pentru a nu produ
ce:
nădușelă și a nu supăra cituși de puţin liber
a
mișcare a corpului. In timpul. primăverei
şi al.
tâmnei e nevoe să se observe direcțiunea vintul
ui pentru ca copiil să nu alerge în contra lul.
De:
prisos să adaugăm că în caz de nădușslă
e cu.
totul trebuincios să se schimbe hainele.
" Exerciţiul fisic pote fi început îndată după
munca intelectuală, căci nu numa! că nu aduce
:
vre-un rei, dar înviorâză corpul. după o ședer
e:
atit de lungă în clasă; în nic un caz însă
nu e
bine a urma clasa sai a se pune la învăţa
t îndată după exerciţii— trebue să se lase cel
puţin:

O jumătate

de oră,

pănă

de oboslă.

m

ce

dispare

orl-ce urmă:

sfirşit să observăm că camaradil. de joc e:

nevoe să fie cit se pâte de forțe egale, pentr
u a:
evita pe de o parte ca copii! cel slab!
să nu:

trecă

"jce

măsura

fără

"Grădini

puterel

lor,

iar cel puternici

să se:

de gust — în cit jocul să degenereze..

de copii. — Dacă ne

aruncăm

pri-:

virile asupra întregului curs de pedagogie cu care:
ne-am ocupat pănă acum, suntem nevoiţi a con-:
stata cu-.părere de r&ă cit de mult. lasă de dorit

educațiunea care se obișnuesce în cele mal multe:
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“familil şi cit e de îndepărtată de preceptele știin-

țel şi ale bunului simţ! Ne-am convins că arta
-educaţiunei cere foarte multă chibzuinţă și mai

> cu seamă răbdare şi că numai acela: pâte fi un
«educator bun, care știe să se stăpinâscă pe sine—
in cit nu se lasă condus de impresia momentului.
„ Vedem dar de cit folos ar fi crearea unor institațiuni la care să se dea copilul de mie spre
a fi crescut de educatâre inteligente şi bine pre-

gătite; acest fel de instituţiuni există chiar în
Franța unde sunt cunoscute sub numele de «şcâle

materne», precum și în Germania, unde se nu“mesc «grădini de copil».
|
Grădinile de copil iau rolul familiei, căci pri-Mesc copil chiar de la 3 ani și îl ţine aprâpe
+6tă ziua în localul lor. Ele sunt dar destinate
:să formeze inima copilului, să-i procure primele

elemente de cunoștință în mod familiar Și să se
îngrijsscă

de buna

desvoltare a fisicului său. Tot

timpul şederei copilului la acâstă instituțiune trebue

petrecut în jocuri și plăceri: în mijlocul unei

-acest fel de sărbătâre sufletâscă trebuesce

arun-

-cată sămința moralitățe! precum și temelia științei. Nu putem dori în deajuns să vedem înființân-

du-se cit mal curind şi în ţară la noi grădini de
“copil —

nu

ca

cele

actuale,

care

sunt

destinate

să strice limba copilaşulul înainte de a-și fi for-.
mat-o— ci grădinl
«care să formeze

conduse de românce de inimă,

odată

cu

inima,

mintea

Și cor-

.pul copilului, să-l formeze şi limba cea dulce ȘI
frumâsă

cu care sa născut.

|

NOTĂ: EXPLICATIVĂ
a termenilor ştiinţifici ce se întălnes
c în Cur-sul cărței.

Abstracţiune: Operaţiune intelectuală
cu ajutorul:
căreia se pote avea în vedere numal unele
însușiri aleunul obiect, ne-luându-se în seamă pe
cele-l-alte. D. ex.::
cind se vorbesce numai despre forma,
mărim
IGrea unui lucru, fol6sele unei plante, bunăt ea saă cuatea unui om,.

se zice că sa făcut «abstracţiune>
şiri ale lor,

de cele-l-alte

însu-

„Analisă : Operaţiune prin care. se desc
ompune un tot:
în părţile sale. Ex.: analisă chimică, anali
să gramaticală,.
analisă psihologică — după cum obiectul
ce se. descompune e un mineral, o proposiţiune sait o
stare sufletâscă,
Aparat

termoscopie:

Instrument

cu ajutorul

se pote constata cea mal ușâră ridicare de tempe căruia:
ratură..
Asocia: a uni, a întovărăși; în special
insă
cind evorbă de stări sufletesci, însemnă legătura
ce se stabilesce între ele astfel că în cazul cind
ne gindim la una.
din ele, ne vine în minte și cele-l-alte.
|

Cireumvoluţiuni cerebrale : „Neregularităţile ce
le în-făţişeză suprafața creerulut,
Comparaţiune : Operaţiune intelectuală cu ajutorul:
căreia
se caută

saă

mai multe

asemănările Şi deosebirile

obiecte,

dintre

două.

Emoţiune: Starea sufletescă a omului în momen
„cînd e atinsă simţirea sa. D, ex.: o veste bună sai tul:
du-.
Terosă,
<emoţioneză»

omul.
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NOTA EXPLICATIVĂ

Exeitaţiune : aţițare;

în particular însă insâmnă pu-

“nerea în lucrare a unui organ de al corpului.
Fietiv : Inchipuire nerealisabilă. D. ex.: lume fictivă
„însemnă o creațiune caprici6să de a imaginațiel,
Fisiologist: Invăţatul care se octipă cu știința funețiunilor organice ce intrețin vi6ţa.

Gimnastiea corporală: Principalele figuri ale acestui

“fel de exerciţii fisice sunt:

Ridicarea braţelor în sus

.

pănă

la cea

mai

mare

înălțime, observându-se însă ca piciorele să rămină ne„deslipite de pămînt.
Întinderea braţelor înainte, în sus sau lăturalnie
“(de o parte şi de alta corpului), observându-se în fie-care
-din aceste exerciţii ca corpul să fie ținut drept.
Apropierea braţelor orisontal astfel ca să se întălsn6scă în direcțiunea pieptului, fără ca să se lovâscă

pumnii.

a

Sa

„Indepărtarea braţelor orisontal după ce mai intii ai
“fost apropiate
'ca in exerciţiul precedent.
Ia
- - Aplecarea corpului înainte şi înapoi cit se pâte de
“lin şi pe cit permite echilibrul.
.
|
|
Aplecarea corpului de o parte şi de alia, minele
fiind ţinute pe şolduri — ca şi în exerciţiul precedent.
Intinderea și îndoirea genunchiului înainte executată alternativ cu amindouă piciorele.
Mişcarea piciorului înainte și înapoi, sprijinindu-se
„:pănă la obișnuire, cu mina de colţul unei mese.
Numărul mișcărilor fie-căruia din aceste exerciţii trebue să varieze cu virsta: de la 5—20 mișcări din fie- .
„care în parte,

Impresiune:

“simțurilor omului.

i

Acţiunea mediului

.

înconjurător

Ii

asupra

Obiect: Tot cea-ce se înfăţişeză simţurilor : ființă, lu-cru 'saii fenomen. Intr'un înţeles ma! larg, însemnă tot

cea-c&” pote fi cunoscut omului.

„ «Si5tenul. nervos

se compune

ae

din

incefal, ' măduva

spinăret, nervi şi. ganglioni.. ai
Incefalul e masa nervâsă cuprinsă în cranii (învelișul osos al capului); principalele sale părţi sunt: cree“rul nare, creerul. mic și măduva alungită:— numită
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astfel fiind-că nu e de cit o continuare a măduvel spinărei.
- AMăduva spinărei e un cordon nervos cuprins în coloana vertebrală.
Nervii sunt firele. nervâse care plâcă din incefal și
măduva spinărel şi se răspindesc în tot corpul; er, servesc să comunice impresiunile primite de diferite organe

cit şi să le transmită

ordinul

de mişcare —

de acea se

pot asemăna cu firile telegrafului. Nervii care aduc impresiunile la centrii nervoși se zic sensilivi, iar nervii
care duc ordinul de mişcare de la un centru nervos la
un organ, se zic motori.
Incefalul, măduva spinărel și cu nervii care plâcă din
aceste părți, formâză sistemul nervos cerebro-spinal.
Ganglionii sunt nişte mase nervâse mici aşezate deo“parteşi de alte coloanei vertebrale, în dreptul fie-cărei
vertebre. Din ganglioni plâcă nervi care se distribue în
organele care întrețin viţa.
Ganglionii împreună cu nervii lor formeză sistemul
nervos ganglionar.
”
Spectru solar: Banda multicoloră ce se produce prin

descompunerea razelor soarelui, D. ex.: cazul curcubeului.

