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| “Imprejurarea de a-mi face studiile la Universitățile” „din, Lausanne, (Elveţia) şi 'lena (Germania) mi-a sugerat. ideea unei lucrări comparative între pedagogia şi filo- “sofia lui Rousseau !):şi Herbart 2..In Lausanne “ca şi: 
in totă Elveţia, de alt-fel, „amintirile lui Rousseau sunt - incă vii 'şi influenţa sa, mare. [n Lena, d. dr. Rein, pro- 'tesor Tă Universitate şi „directorul Seminărului. peda- - „gogic de pe lângă acea. Universirate, fiind 'cel- mai au- ; „torisat reprezentant al ideilor lu Herbart, după Ziller şi - . „. Stoy,-a. reuşit Să facă dintrlasul un centru pedagogic. . 

„universal: “Intr'adevăr, aci alârgă în mare număr stu- 
- denţi, institutori şi profesori din diferitele țări ale Ger.. . 

„ maniei şi ale Europei ca să se pue în curent cu me- 

  

„:1) Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778, Principalele sale opere 
sunt: PEmile, le Contrat social, les Confessions, la- Nouvelle He- 
lise, Discours sur Vin€gulit, la Lettre sur la musique, la Lettre” 
ă d'Alembert sur. les spectales, ete. 

2) lohan Friedrich Herbart, -1776—1841. EI a scris ;. Pesta-. 
lozzis Idee cines A B C der Anschaung Untersucht und. wissen- 
schaftlich ausgefiihrt, Ueber âic îsthetische Darstellung der Welt 
als das Hauptgeschăft der Erziehung, Allgemeine Pădagogik Haupt- 
punkte der Metaphysik und die Hauptpunkte der Logik, Allgeraeine 
practische philosophie, Allgemeine - Metaphysik, Psychologie als Wis- . 
senschaft -neugegrundet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik, - 
Briefe ueber 'dic Anwendung der Psychologio.auf Pildagogik, Um- 
rib pădagogischer Vorlesungen, etc, | ”
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tâdele de invățămint ale celebrului pedagog german, cât 
şi ale ţărilor celor mai depărtate, precum din Statele- 
Unite şi din Japonia. Astfel, Seminarul. pedagogic din 
lena reuneşce în sînul' săii membrii - corpului “didactic 
ai ţărilor celor mai diferite prin naționalitatea “lor şi 
depărtate. prin posiţiunea lor geografică. , 

Intr'adevăr, aci 'şi dau întâlnirea Germani, Francezi, 
Englezi, Elveţieni, Austro-Ungari, Italieni, Bulgari, 
Serbi, Greci, Americani şi Japonezi. Românii viziteză 
forte rar, ca să nu dic mai de loc, acest Seminar. El 
este visitat ma! mult de Românii din Transilvania. 

Ideile celor doi pedăgogi şi filosofi şi cu deosebire 
ale celui -din urmă, — m'aă interesat până intratât în 
cât tesa pentru doctorat în litere, ce am presentat şi 
susţinut innaintea Facultăţei de litere de la Universi- 
tatea din Lausanne, în 1896, este un studii comparitiv- 
între Rousseau şi Herbart din punct de vedere. peda- 
gogic şi filosofic. Ea este intitulată: Rousseau'et Zler- . bart pedagogues et philosophes. . - Di 
 Indemnat de dorinţa de a contribui, în-'limitele 
slabelor mel puteri, la sporirea literaturei nostre pe- dagogice, ce abia începe, m'am hotărit, nu fără a esita, ca să, traduc din limba francesă şi să public în. româ- 
nesce acestă tesă, ce, din:Imprejurări independente de __Yoinţa mea, n'am putut să dat la iumină traducţiunea . „originalului îndată după susţinerea ei "după cum a. veam de gând. a a 
Vorbind de fondul -lucrărei originale; nam preten- țiunea de a fi făcut ce-vă perfect ; perfecțiunea însă-şi nu este de cât 'un ideal ce se retnoesce neîncetat şi către car tinde în tot-d'auna atât individul. cât şi so-. - cietatea pe măsură ce -progres6ză. Insă, potrivit cu „timpul şi cu mijlâcele ce am avut la îndemână, am căutat, ca, pe lângă studiile şi examenele ce am trecut: la Universitățile menţionate, să fac şi lucrarea  indi- cată. Pentru Herbari am consultat interesanta biblio- *



V 

tecă herbartiană de pe lângă Seminarul pedagogic din 
lena , pentru Rousseau, operile, ce se raportă la acest 
scriitor, în biblioteca de pe lângă Universitatea din . 
Lausanne. N'am pretenţiunea ca, modesta lucrare ce 
am presentat acum doui ani înaintea Facultăţei de litere 
din Lausanne, după cum am spus deja, să fie o lu- 

crare originală. Dacă originalitate sar putea numi nu- 
mai paralelismul dintre cei doui autori, prin faptul că 

- ei n'a existat nici în limba francesă, nici în cea ger- 
„mană până la data publicaţiunei sale, în 189, atunci 
mă pot măguli că am putut face 'ce-va original. Ne- | 

greşit că ideile, materialul Pam studiat la isvârele au: 
forilor -înşi-şi ; ceea-ce am făcut ma fost de cât să 

combin aceste idei, să aranjez acest material potrivit 

scopului ce mi-am propus, cu alte cuvinte, n'am făcut 

“de cât să dati .un noi plan, o nouă formă ideilor deja 
existente. Şi. intracesta, cred că stă, de alt-fel, tetă 
"mulţumirea ori-cărui autor. 

Lucrarea în original. fiind publicată acum, doui ani 
se înţelege, că astă-di, am o altă ideie despre 'unele 
lucruri. Aşa, spre exemplu, partea curat metafisică 
a lui'Herbart, cred că ar fi putut să lipsescă din text, 
fără ca cu: t6te acestea, să aducă vre-o ştirbire: psicho- 
logiei sale. Insă din causă că „metafisica şi psicholo- 
gia lui Herbart “sunt solidare . între dânsele, am fost 
obligat ca arătând rolul fie-căreia, să nu le separ, ci 

să le consider aşa după cum însu-şi autorul le-a con- 
siderat. Totuşi, prin faptul că astă-di psichologia. nu 
mai face parte integrantă din,. metafisică,. graţie -rup- 
turei decișive pe care a făcut-o Muller, Volkmann, 

Helmholtz, “Hering, Fechner, Lotze, Wundt şi alţii, 

puteam să o tratez o parte, independent de metatisică. 
- Intradevăr, domeniul săii astă-di este delimitat intrun 

mod clar ca, să nu o. “mat pâtă cine-va confunda cu 
metafisica, graţie progreselor fisiologiei pe care se ba- . 
"s6ză. Fenomenele ce ea studiază, şi metoda sa sunt



deossbite ae acelea ale ma stafisiei ; ; una (metodă) având. un caracter sciinţific şi. experimental, „altele -(fenome.-. nele) fiind imprumutate, în mare parte, de la Sciinţele” biologice. Tote acestea fac 'ca psichologia. să' fie: consi-- “derată astă-di ca având viaţa sa “proprie, şi guvernată „de legi! in dependente de metafisica. 
Acestui Studii sar mai putea: obiecta că: unele “părţi atât din Rousseiu cât şi din Herbert mar fi des-. tul de desvoltate.! Ac6sta 0 .re ecunose. de la Inceput ; să nu se scape însă, din! vedere, că Griginalul „acestei traducţiuni nu este de cât.6 tesă, ast. tel, că nu „puteam: să Yes din: cadrul: unei asernenea. lucrări. Temându-mă. Ca subiectul: ce mi-am propus "să iratez să nu ia. 0 În-. tindere mai mare de cât timpul şi mijlâcelo de cari dispuneam, am fost silit, contra dorinţei - “mele, 'să “”] tratez din punct de - vedere. general. lată pentru ce e-. ducaţiunea fomeei după Rousseuu nu figurâză: În text. şi critică asupra: teoriilor lui: Herbert nu. este. destul: de desvoltată comparativ cu aceea, - tăcută asupra leo=: riilor lui . “Rousseuu, “Aceste lucruri Yo repet, le vecu- NOSC că erai. indispensabile studiului ce am presentat pentru doctoratu în litere, dar, nu este mai puţin a: devărat, că ele puteau face. subiectul altor „lese; In. paralelismul: dintre Rousseau şi Hei'bert ce pre- sentăni> in acestă traducțiune oprinde” In trăsuri gene- vale pe lângii partea filosofică şi psichologică şi prin- cipiile de educăţiune fisică „ intelectuală. şi morală ale. acestor doi mari. „pedapogi,. precum şi procedâurile şi | metodele pe: care ci le c-ai întrebuințat. ae Nu credem de prisos a [ace un mic” resumat al păr ței curat pedagogice. 

- Ambi educa 3toni diter - sub aulte- raporturi, astfel, Rousseau voind să prepare pe elevul săi. pentru natură, “şi în atară de societate a destoltat într'ta- sul mat mult forţele tisice, lăsând pe .al' doilea plan „educaţiunea intelectuală i, morală şi religiosă. Câna a: 
La 

L- 
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credut, în fine, că a a "venit mometul să-k dea + şi oast- iel 'de- educaţiune: spre a-l putea întroduce în societate, el i-o dă întrun mod pripit şi “Superfioial.. , „Materiile, de: învăţământ ce compun programul disoi- polului stii până.la vârsta, de cinci-spre- -dece ani aă un caracter exclusiv. realist şi practic. Tot ce se atinge . de literatură. sai de arte este -cu' desăvârşire es cclirs, E Maxima lui: Rousseau. este, utilul. Despre dânsul pu- - tem dice dar, fără temă că vom greşi că 6l a fost u=: 
nul din cei maj: mari „Propagatori al învăţămâ ntulut reai şi profesional! - îi 

« Herbart. studiind e om sub riporturile sale indivi- | duale, sociale şi: “morale, -prepară pe copil: în. 'vedarea. aspiraţiunilor sale diferite, dându-i 0 cultură variată, - multiplă, basată, pe „cele. şâse clase de interne în care 
cunosoințole sunt bine cumpănite, bine echilibrate. Ast- 

„ dacă obsei'văm -di feritele materii din programul săi, | ea că ele sunt, legate. în mod irmonic- intre dânsele şi coprinde e cunoscinţi ce se raport la se iinţă, la emo- “țiuni, la estetică, la morală, la rgligiune, formând “trei grupe principale: cunoscinţi ce se raport la Datură, la om şi la- Dumnegei. Aceste cunoscinţi, depar te de a: 
"so exclude. uncle.: pe altele, elo se. ajut şi se „complee- 
16ză. În mod” reciproc, graţie concentrațiunei “prin care 
So ajunge forţa caracterului; căci printe” aceasta func 
_ţiune se atinge unitatea conselințoi ce, constitue tăria 
earacterului?. 
Intadevăr, pedagosul german voesce mai pre sus 

da toate să tormeze, in-copil un caracter energie ŞI mo- 
rul întemeat „pe o voinţă: desvoltată. prin. ajutorul idei- , 

“lor, adică; prin instrucţiune ; căci, “după dcasul nici nu 
„se pote inchipui. o instrucţiune care să nu. aibă o În- - 

„_ Yiurire asupra „oinţei copilului, cu alte cuvinte, are 
Să nu fie educativă. a 

- Dacă instrucţiunea nu: alinge. acost scop Inalt, ca do- 
ine atunci - un pur formalism. O educaţiune fără in- 

* 
.- pă



! i 

VL - N 

'strucţiune este iarăşi inadmisibilă; căci, in acest cas, 
ea 'se poate compara unei năvi ce voiajază fără busolă 
pe luciul întins al mărei. Din. cele -ce preced, cred 
că se vede: destul de clar legătura strânsă ce există. 
între instrucţiune şi educaţiune la Herbart şi influenţa 

ce trebue să aibă cea diniâiii asupra celei de a doua, 

pe de o parte, în scop de a rectifica şi complecta, ideile 

copilului; iar pe de alta, de a lucra printr'ânsele asu-. 
pra caracterului s&ii moral. Ş i | 

lată pentru ce vedem că Herbart dă cunoscinţelor- 
istorice sai morale (Gesinnugs-Unterricht) o preponade- 
renţă mai mare, desvoltând de timpuriii în copil eele 
cinci idei morale sai. etice şi anums: 1) libertatea in- 
ternă, 2) ideia de perfecţiune, 3) ideia de bună-voinţă, 
4) ideia de drept şi 5) ideia, de echitate sati de retribu- 
ţiune. Aceste idei sunt mai întâiă nisce începuturi de | 
judecăţi morale, adecă de aprobaţiune sai de desapro- . 
baţiune. Printrânsele copilul se obiciuuesce puţin câte 
puţin să'şi formeze voinţa, prin urmare caracterul săi. . 

De şi aceşti mari educatori difer sub multe rapor- 
turi, după cum am vădut totuşi sunt multe puncte unde 
ei se întâlnesc. Ast-fel, atât Rousseau cât şi Herbart 
pentru ca să ajungă la idei, proced de la obiecte sen- 
sibile şi nu trec brusc de la o cunoscinţă la alta de. 
cât încet şi în mod gradat. Amândoi pun mare preţ pe 
spontaneitatea şi pe individualitatea copilului ; Rous- 
seau însă, merge prea departe în acest din- urmă sens, 
el devine exclusivist. Intrun timp când omul nu avea 
nici o semnificaţie ca individ, ci numai ca colectivitate 
sub formă de stat representat printr'o singură persână, 
“exageraţiunile - lui Rousseau erai justificate ; nu însă 
în timpul lui Herbart, când multe din drepturile indi- 
vidului erati revendicate. Acest pedagog de şi ţine compt 
de individualitatea copilului totuşi el caută, în acelaşi 
timp ca activitatea sa, să'o pue în armonie cu natura, 
cu societatea şi cu religiunea. Ca consecinţă: naturală 

x
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a individualismului acestor doui filosofi în materie de 
educaţiune vedem că atât Rousseau cât şi Herbart sunt 

inimici inverşunăţi ai şedielor statului şi apărători aprigi 
al înv&ţămentului pârticular; însă, pe când Rousseau 
dă elevului săi un guvernor, Herbart merge mai de- 
parte: el admite ca învățătorul să aibă o şcâlă unde 

să fie mai mulţi copii; dar ea să atârne de Comună, nu 

IX 

de Stat pentru că după dânsul Comuna este mai în po-. 
sibilitate să cunâscă şi prin urmare să satisfacă nece- 
sităţile individului de cât Statul. 

Asupra pedepselor de şi ambii pedagogi sunt În oria- 
cipiă de aceeaşi părere; ei difer, totuşi, în modul dea - 

le aplica. Ast-fel, Rousseau, care, în acestă privinţă, ii
i 

are astă-di de „discipoli pe H. Spencer, admite, ca pe- 
depse, consecinţa naturală a faptului. Ast-fel, dacă un 
copil “sparge d. ex., un geam în camera sa, ca pedepsă, 
el trebue să fie lăsat ca să sufere consecinţa acestei 
acţiuni, adică, să îngheţe de frig. La Herbart găsim mo- 
dificată în alt sens acâstă consecinţă naturală a acţiu- 
nel. Dacă un copil nu "şi face -d. ex. datoria, el este 
privat de plăcerea de care cei-l-alţi beneficiază-saii dacă 
nu 'Şi ţine gură, este exclus din societatea celor-l-alţi, 

„- ete., ete., etc., pedepse, care, de altfel, se recomand 

şi ae pedagogii actuali şi se practică cu folos de edu- 
catori. de astă-gi. - =, 

Dacă observăm acum la noi pe de. o “partă trecerea , 

bruscă a copilului din familie în şcola primară propriii : 
qisă, programul şi durata acestui curs, abusul ce se: 

face încă cu inteligența şcolarului, lipsa de respect a, 
individualităţei şi a personalităţei sale; iar pe de alta, . 

lipsa unul învăţământ educativ care.să tindă la forma- - 
rea caracterului moral al copilului, căci este sciut astădi 
că adevărata 'mărire a unei naţiuni stă în consciinţa şi 

în caracterul locuitorilor săi, în principiul cugetării şi 
al acţiune lor,—t6te acestea şi altele de asemenea na- 

tură, ne face să credem că şcâla n6stră primară este 

7



incă departe de a. aplica. principiile cele mal de căpe-= tenie ale acestor doui filosofi, de. care pedagogia conti- porană este dominată. . a 
„Despre Herbart, am vădut cu plăcere că-de cât-va timp şi în țara noastră. se vorbeşţe În revistele “sco- lare şi prin manualele de pedagogie de principi le “de educaţiune şi metodele de învăţământ ale acestui peda: og şi ale discipolilor săi cet mai însemnați ; însă du- pă cum am.mal spus, n'am vădut încă în scâlele n6s- 

tre aplicarea principiilor fundamental de “educaţiune. ! „ale lui Herbart. Cred că nu este locul aci ca să mă în-: tind mai mult asupră acestui punct. Vorbind. despre - 
Herbart, semnalez numai faptui în trâcăt, rămănând ca mai tărditi să mă ocup de această cestiune, într'un mod. mai special dacă voii putea. . e a Presenta traducţiune rămâne se inţelege ca şi origi- . 'nalul semnul nestrămutat de profundă, recunosciinţă. către_D-l i. O. Basarabeanu, pentru ajutorul“ moral şi . material, ce mi-a dat. pe tot timpul studiilor -mele_ tn streinătate.. Şciii că D-sa nu, ţine la aceasta; dar. dacă - „Cine-va nu este liber sii pla 
privesce nu este obligat sil recunâscă ? N - Exprim asemenea recunoscinţa, nea Societăţei cor- pului didactic primar din Capitală pentru hotărtrea ce a bine voit a lua dea publica sub îngrijiriie sale a-.. ceastă traducţiune. - a e 
a a Autorul :. Brăila, 18 Decenibre, 1898. . o 

. 

si-i place să facă binele; cel cel. - . -



INTRODUCERE 

Pedagogia modernă, dateză fără îndodă, de la Rousseau 

şi Herbari. 

Inceputurile sale se datoreză acestor doui ărbaţi, dintre 

cari cel dântăi a fost un inspirator al ideilor mou€; iar 

cel. de al doilea un orgunisator al lor; ; acela numai a, 

întrevedut principalele elemente nouă în opera sa ce 

trebuia să conțină sciința educativă ; mai târdii acesta a 

organizat şi combinat aceste elemente, desvoltându-le şi | 

"complectându-le în mod metodic şi sciințific. 

Comparând aceşti doui pedagogi iluştri în stadiul ce 

ne ocupă, vom vedea-că sunt puncte în care ei se deosibesc 

mali anal de altul. 

Rousseau cu spiritul săi -plin de pasiune şi de îmagi- 

ne ni se arată mai mult ca romanţier şi poet ceea ce 

Pa făcut să fie şi mai popular. 

De şi filosof, el a sciut cu tăte acestea, să “dea. teo- 

viilor sale educative şi sociale, aer ură anevoidse de ve- 

solvat, farmecul unui stil cald, mişcător-şi plin de zicţă. 

THevbart din contra, având un spirit rece şi ponderat, 

ocupându-se numai cu sciința, na Sa făcul. canoscul că- 

1!



S 

4 

luşi de puţin ca literat ci numai ca filosof. şi pedagog, 

din care causă el ma pulut fi accesibil de cât omenilor 

de sciință şi de litere. . 
Este lucru netăgăduit, că filosofii, cari. aii. avantagiul 

de a fi în acelaşi timp şi literați, pătrund mai Vine în 
mulțime de cât creatorii de sisteme, cari în mare parte, 
sunt prâvaţă de acestă a doua calitate. Numele luă enelon | 
Rousseau, Voltaire sunt mai populare de cât acelea _ale 
lui Descartes, Locle, Coudilliac, Leibniz şi Kant. Trebue 
să vecundscem însă, că sciința acestor din urmă de şi 
fără îngrijire de artă şi lipsă de sentiment, este cu tote: 
acestea, mai pură, mai profundă, mai originală. 

Opera filosofică şi pedagogică a lui Ilerbari presintă 
tocmai. acest - caracter, fără să ofere farmecul. literar al 
operilor lui Rousseau şi fără să fie câtuşi de parţin 0 în- 
venţiune, ea este 'eminameite sciințifică. Ar putea dice: 
cine-va că acest din urmă mur fi fost filosof? Negreşit 
că nu; căci opere ca Emil, Contractul social, Discursul . 
asupra inegalităţi, în care se agită cestiunile cele mai im- 
portante velativ la morală, la religie şi societate, îl fuc 
cunoscut în mod incontestabil ca atare. Si 
„Rousseau .şi Ierbari "Pai deci ali-ceva nimic de coman. 

de cât că sunt filosofi şi pedagogi. | | 
Este lucru cunoscut că din vechime filosofii, în mare 

parte, sai ocupat în de aprope şi cu problema - educa- 
ținei. Acestă problemă atingând însu-şi spiritul omenesc, 
se înțelege că metafisicul profund, nu pulea să rămâăe în- 
diferent. Aprope toţi filosofii însemnați ati fost în acelaşi 
timp şi pedagogi, ast-fel sunt : Socrate, Platon, Aristotel, 
Seneca. Descartes, Lock, Coudillac, Kant şi Fichte. Dacă 
la prima vedere se pare că pedagogia sar fi impus mai



mult saă mai puţin acestor genii vaste, totuşi acesta: nu 

însemneză că eu îmbrăţiseză totul, însă cea-ce nu i sar 

putea refusa de a-i se recundsce, este că ea _traleză, sai 

vorbesce de tol. . 

Cea dinlăi datorie a edupegutel este de a studia 

spiritul omenesc în multiplele sale manifestaţiauni ; trebue 

ca cine-va să filosofeze şi să experimenteze mai inainte 

de a alcătui legile din care vor decurge procedeurile şi 

calea de urmat pentru a ajunge la diferite cunoscuţi. Jtou- 

seau, ca ori-ce om cure vede lucrurile mai mult prin ima- 

ginaţiume, cu ori-ce utopist, de sigur că în teoriile ce « 

emis, ma prea strălucit printr'o logică “strânsă, din care 

causă, conclusiunile ce vesultă dintr'insele sunt de multe 

“ori departe de « [i rigurose. Acâsta se mitâmplă în tot 

dauna când imaginațiunea covârsesce spiritul sciințific. 

Cat despre Ilerburi, el este mai înainte de tote, an 

om de sciinţă ; pr eocupaţiunea sa constantii este de a ajunge 

Ia veritate. a | 

Rousseau. despre acesta ave mai mult un sentiment va g 

în tot casul el o caută; ca probă este basa melafisică şi 

psicologică ce el dă operei sale pedagogice. 

Pedagogia este o sciință complexă; ea îmbrăţişeză to- . 

talitatea vegulelor de observat în învețămint şi le gile după 

cuve se formeă car acterul copilului.- După cum am vedut 

pedagogia: trebue să se baseze -pe psicologie; căci ea sin- 

gură pote să-i procure legile de care are nevoie; ori-ce 

pedagog adavărai, trebue să fie în acelaşi timp şi psicholog. 

“Prin urmare, nam esitat de a consacra un capitol în 

studiul nostru, cam lung pote, cestiunilor de metajisică 

şi de psichologie, atingătăre la problema educaţianei. 

Secolul în care peda gogia începe să 'şi deschidă un 

2
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orizont noi; sfărâmând cadrele cele vechi, este secolul al 
opl-spre-decelea, - 

În acestă epocii nu se afla nici um domenii al activităţii 
omenesc, care să nu fi aspirat de a se scutura sai 
scăpa de tradiţiunile vechi. In prima jumătate a secolului, 
ironia şi Daljocura începe să le hărţuiască ; lupta mai se- 
Tidsă însă începe în « doua jumetate a secului Drintrun 
atac în regulă, condus de Gmeni; de elită. Religiune, po- 
litică, morală, educaţiune etc., nimic nu este scutit. Un 
resboiii, neîmblândit se face convențiunilor, vegulelor 
arbitrare şi absolutismului. Fie-care era obosit de « “A oprimat şi aspira a reveni la natură, adică. la li- bertate şi independenţă. Acestă brebuinţă de a se îu- torce la natură, fiind cel may însemnat fapt al epocei, se manifestă pretutindeni şi produce resultate de cea mai mare importanță. Semnalul reformelor se dăduse în lote părțile în mamele naturej. Pedagogia practicată până act întrun mod deplorabil avea să profite cu îndestulare din „reformele propuse de Omeni de genii şi de inimă 7 ea avea să devie laică şi sciințifică. Acela care a contribuit cu mai multă energie şi curagiti de a ridica acestă sciinţă a fost fără îndoială J. J. Rousseau, Lu | 
Inspirându-se numai de la natură, el începe prin a ataca artele şi civilisaţiunea ca nisce obstacole ale ucestia în manifestaţiunile sale libere. Operele sale: ' Contractul social, Despre inegalitatea printre omeni, Scrisârea câtre d Alembert, probeză îndestul acesta. După Rousseau trebue aşa dar, să revenim la 0 stare de lucruri maj liberă şi mai naturală; pentru acesta esie nevoe de un noă cod de educaţiune, basal pe legile natarei şi Jean-Jacques, „începe să scrie pe Emil. EI se Plânge în opera sa despre
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sârta copilului. Acesta nefiind înțeles, nebăgat în semă, 

- disprețuit chiar, este şi el viclima regulei aspre şi severe 

a timpului: „On ne connait point: Venfant, dice el în. 

prefața lui Emil, sur les fausses iidâes guon en a; pis 
on va, plus on s'egare. Les plus sages s'atiachent ă ce qu'il 

imporie aux hommes de savoir,: sans considerer ce que 

„les enfants sont en tat V'apprendre. Is cherchent toujours 

Phomme dans Venfant sans penser d ce qu'il est avant 

que Wâlre homme.)“ | 
Ast-fel Rousseau o rupe cu vechile tradiţiună de în- 

vețăment; adoptând o disciplină nouă, mai largă şi ana 

dulce care să permită individualităţii copilului să se ma- 

nifeste îndată, pentru ca' mai târdiii să se vealiseze în 

lOtă întregimea sa. / 
El se întemeiază pe o psichologie ce, în cea mai mare 

parte, putem dice că este adevtvată şi justă. 

De la Emil dar, înveţămentul din dogmatic, clerical. 

şi convenţional ce era, începe să devie liberal, independent, 

laic şi sciințific, lucru de mare importanță. , | 

Teoriele lui Rousseau sai, întins repede; ele aă pătruns 

mai întâi în Germania, şi apoi în Elveţia. Efectele lor 

na întârdiară de a se produce, în aceste ţări. 

Insă, cu tite progresele ce pedagogia a făcut de la 

_Rousseau şi până la Herbari, îi mai lipsea încă multe 

calităţi pentru a fio sciinţă. proprii disă. Rousseau mt 

1) Copilul nu este câtuşi de puţin cunoscut, asupra ideilor gre- 

şite ce avem despre dinsul, cu cât mergem mai departe cu atâta 

ne rătăcim. Cei mai inţelepţi se interesâză a sci aceea-ce este fo- 

lositor Gmenilor, fără să considere_aceea-ce copii sunt în stare ca 

să înveţe. Ei caută în 'tot d'auna pe om în copil, fără a se gândi 

la aceea-ce este mai înainte de a fi om.
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dăduse de .cât 0 schiță de psichologie . spre a servi de 
călăuză educaţiunei. Pentru a ajunge la resultate mai 
Jericite şi mai durabile, trebuia ceva mai solid şi cu 
deosebire mai precis şi mai studiat. Hevbart au fost cel 
dintâi care a conceput o Psichologie adevevat sciinţifică. 
Alcătuind mai întăi legile psichologice, el supune 2 mod 
viguros, nedagogia acestora. Ast-fel, opera sa ni se pre- sintă ca un sistem de educațiune mai mult sai mai puţin bine combinat, în general complect şi desvoltat, unde pro- cedeurile, mijlocele şi metodele suni expuse în mod Scâin- țific şi basate pe legi psichologice precise. In epoca sa, sciința educativă făcuse întru Ccâl-va progrese însemnate, graţie lui Locke, lui Rousseau şi lui Pestalozzi; Hervart însă avea să dea acestei sciințe tâtă valorea ce î-se Cuue- na. Invețămentul propriii dis gtisesce într însul, adeve- rata sa însemnătate şi devine un înstraiment. indispensabil de 'educaţiune, facilitând-o întrun mod puternic. | Fără să „Constaiim preponderența ce Rousseau şi Ier- bat ai esercitat, în domeniul educatif, putem dice, că trecutul a fost sorgintea de inspiraţie a ideilor tor. vlai departe, vom avea ocasiunea să vedem curentul la care aceşti doai bă'baţi trebuia să ajungă în mod însensibil. Să ne mărginim pentru un moment de a cita mamele lui Dlontaigne şi a lui Locle, care ai înfiuenţat. asupra lui Rousseau; pe acelea ale filosofilor Tant şi Fichte, contimporanii lui Herbari, cari în mare parte ai con- tribul a procura pedagogiei sele o basă melafisică şi psi- -* chologică. Afară de acâsta, în domenul educativ, proprici «is, pedagogul german s'a înspirat de la Philantropinisci şi Pestalozzi, | 
A face un paralelism exact şi detailat între Rousseau



şi IHerbart nu este un lucru aşa de uşor; însă ne vom 

sili să fucem în trăsuri generale, un studii comparativ 

pe cât se pote de consciincios. 

Rousseau se pole urma cu o ușurință Gre-care până 

la. capitalul despre educațiunea, morală, de aci inainte, 

el. este de o slăbiciune vădită ; căci inconsecințele şi. con- 

traqicerile eşite dintr'o paradoză ce consiștii de a nu se 

da copilului o educaţiune morală anainte de adolescență, 

sunt fărte -numerdse. | 
Herbart, din contra, de şi reclamă cititorului o aten- 

țiaine încordată, totuşi pune mai multă ordină în destol- 

tarea teoriilor sale. Nică el însă, mu este scutit de greşeli, 

Va încă, destul de grave ; - ast-fel limbagiul scă. este de 

multe oră obscur chiar pentru Germani, grație întrebuin- 

țări unei terminologiă particulare şi a abusului de ab- 

"stracțiuni. 

Acestea dise, să întrăm la tratarea subiectului nostru ; 

credem, însă, util de a arăta mai înainte divisiunile ce 

compun acest subiect. | 

Partea întâia: 1” Scopul şi caracterele generale ale 

-educaţiunii. 22 Scopul şi cdracterele generale ale înstr uc- 

fiunei. : , 

Partea a doua: 1* ]letafisica şi  Psicholog gia. 2” Edu- 

cațiunea intelectuală. 3 Educaţiunea morală.
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CAP. 1. 

SCOPUL ŞI CARACTERUL EDUCAȚIUNEI 
  

$. 1. 

Natura şi Societatea. — Concepţiunea individualismului. 
la Rousseau şi la Ierbart. 

Dacă în educaţiune considerăm pe deoparte indi- 
vidul, iar pe de alta societatea, a forma pe om pentru 
natură însemnâză a'l prepara de a trăi pentru el în- 
suși; din contră, a'] forma pentru societate, va să dică 
al prepara de a trăi cu semenii st. Dacă ne-am măr- 
gini numai la cea Wintâi educațiune, ne-ar conduce 
ușor la un individualism peste măsură; cea de a doua 
ne-ar conduce la un colectivism exclusiv. Intr'adevăr, 
în primul cas, nu s'ar face de cât sar desvolta for- : 
ţele fisice şi intelectuale ale omului atât cât să-i ajungă 
pentru ca să -pâtă să gășâscă în sine însuşi mijlocele 
necesare spre aşi îndestula trebuințele, fără ajutorul 

altuia ; în al doilea cas însă, omul n'ar avea în sine 

altă valre de cât o valdre socială, trăind şi lucrând 

exclusiv pentrii societate. Rousseau şi Herbart ait în- 

țeles ca educațiunea să se dea în sensul individualis- 

mului ; Rousseau însă a mers la extrem, pe când Her- 

bart “a căutat să păstreze o măsură justă. Intr'adevăr, 

acest din urmă voesce ca individualitatea-să se mani- 

feste în sânul colectivități însă-și fără ca prin acesta
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să resulte inconveniente pentru vre-una din ele. Co- 
lectivismul nu exclude câtu-şi de puțin individualismul, 
după cum vom vedea mai pe larg, în teoria educativă, a 
lui  Herbart, din punet de vedere social, într'un ca- 
pitol următor. In acea teorie s'ar putea tace o apro- 
piere forte curi6să între concepţiunea sa despre individ 
și aceca “despre suflet: sufletul dice cl, în metafisica 
sa este tot-d'auna identic cu el însu-și; el este unul 
și nu variază în multiplele sale manifestațiuni ; întrun 
cuvânt. el este unitatea în pluralitate fără ca acesta 
din urmă să exeludă pe cea Mintâr. EI privesee pe 
omul social în același chip ; întradevăr, relaţiunile. 
sale, rapârtele ce are cu semenii sti, nu exclud indi- 
vidualitatea sa întrun mod absolut. Misiunea ce in- 
cumbă educațiunei este de a conserva originalitatea 
și independența sa, obligându-l ca el să respecte în 
același timp drepturile. și libertatea aprâpelui stă. 

Rousseau neconsiderând în educațiune, de cât na- 
tura, el nu se referă de cât numai. la dânsa. Consta- 
tând însă că a reveni într'un, mod absolut la natură 
este un lucru imposibil, el pare că se  mulțumesce de 
starea socială, ast-fel' cum se presintă în ochii sti, 
măgulindu-se a o reforma pe cât se pote prin proce- 
deuri noi de educațiune; Totuși când el voesce a for- 
mula teoriile sale pedagogice el uită acâsta ; căcă caută 
să pue totul în lucrare pentru a readuce pe om la 
starea naturală. Contiar lui Herbart, care caută un 
echilibru între natură și societate, el tinde la un in- 
dividualism exagerat şi exclusiv. 

"Pentru-ce Rousseau inv6că numai natura? Pentru-că 
el o privesce bună; ea este chiar perfectă, în ochii 
sti; tot ceca-ce omul a făcut, tot ceea-ce civilisațiunea 
a produs este cu desăvârşire răi: Tout est bien, gice el, la începutul lui Emil, sortant des mains de PAu- teur des choses, tout dâgânăre entre les mains de 

1
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homme 4). In altă parte mai dice: Posons pour ma- 
xime incontestable que les premiers mouvements de 
la nature sont toujours droits; il n'y a point de per- . 
versit6 originelle dans le coeur humain; il ne sy 
trouve pas.un scul vice dont on ne puisse dire com- 
ment et par ou il est centr€ ?). In fine următârea şi 
cea din urmă citaţiune arată întru cât natura este pen- 
tru dânsul un ideal: „Qwil sache que P'homme est 
naturellment bon 2). 

Idealul lui Rousseau ar ja așa dar, de a forma omal 
naturei (homme de la nature); ar nu omul omului 
(homme de lhomme) după propria sa espresiune. 

Autorul lui. Emi? recunoscând că este greii de a. 
“readuce omenirea la starea sa primitivă, se resemn6ză 
dar a o accepta așa cum este, adică constituită în s0- 
cietate; căutând însă un compromis între starea na- 
turală și starea socială. Cu tâte acestea, chipul cu care 
el presintă teoria sa, pare a depărta numele de com- 
promis ; căci întreaga educaţiune la care copilul este, 
supus până la vârsta de adolescenţă are în vedere 
numai individualismul singur; copilul nu apare ni 
întrun chip ca o ființă sociabilă. Intr adevăr, Rousseau 
îl pune în afară de societate, în plină natură şi se 

intereseză a-i desvolta mai nainte de tote org anismul. 

fisic. Elevul săi trebuind să trăiască cât-va timp în 

- mijlocul: naturei, înainte de a intra în sînul societăți, 

el îl prepară ca să potă face faţă 1 numerâselor: întâmplări 

1) Totul este bun ceşid din mâinele Autorului lucrurilor, şi de- 

gencrâză în mâinele omului: 

2) Emil Cartea II-a p. 74 şi 75. Să stabilim ca maximă incon- 

testabilă că primele mişcări ale naturei sunt în tot- d'auna drepte ;. 

nu se află nici o perversitate originală în inima omenâscă ; într'insa. 

nu se găsesce un singur _viţii despre care să- putem spune cum 

Şi pe unde a intrat. 

5) Emil, cartea IV-a, p. 259. Se scie că omul este din fire bun.
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la care este expus omul primitiv și solitar. 'T6tă preo- . 
“cupaţiunea autorului lui Emil, consistă în a atinge 
'realisațiunea omului  fisic, a omului animal. El nu exer- 
citâză inteligenţa copilului de cât după ce a desvoltat 
întrun mod convenabil facultăţile sale fisice. Igno- 
vanța nu înspăimântă câtu-și de puţin pe Rousseau, 
din contră acâsta'l bucură: „Si vous pouviez ne rien 

“fire, dice el, et ne rien laisser faire; Si vous pou- 
viez amener votre dlăve sain et robuste î Vâge de 

„douze ans, sans qu'il sât distinguer sa main droite de 
Sa main gauche, vous auriez fait un-prodige d'edu- 
cation DD“. . - | 

In fine, Rousseau se abţine de a da copilului, o 
-educațiune morală, el se mărginesce numai, a feri 
inima, sa de viţiă și spiritul s&ă de erdre. Rousseau 
nu dă o educaţiune morală deseipolului său, de cât 
atuncă când îl crede destul de format pentru a intra 
în societate; căci autorul lui Emil nu cugetă să facă, 

“din elevul săi o ființă sociabilă, de cât la vârsta de 
adolescență. Intradevăr, la acâstă. epocă el desvoltă 
simțul moral într'ânsal, înțelegând, în fine, că fără 
moralitate omul mar putea fi o fiinţă sociabilă. Așa 
dar, s'ar putea dice, că Rousseau a făcut ca educa- 
“țiunea să servescă mai mult interesul individului decât 
interesele societăţi şi ale omenirei. Educaţiunea morală 
şi socială perde dar din importanța sa la Rousseau 
pentru cuvintul că în pedagogia. sa generală, el o “începe prea târdii şi-i acordă un timp forte scurt. 

Concepţiunea, lui Herbart despre natură este cu totul diferită, de aceea a lui Rousscaii. EL consideră ca o 
. 

  

1) Emil, cartea I-a p. 76. Dacă ați 
şi să nu lăsaţi ca să se facă nimic ; 
elevul vostru sănătos şi robust la vâ 
ca să scie să distingă m 

-0 educaţiune de minune. 

putea să nu faceţi nimie 
dacă aţi putea conduce pe 

rsta de duoi-spre-dece ani, fără 
âna dreptă de mâna stângă, veţi fi făcut
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"nebunie de a abandona pe copil naturei sai de al. 
readuce la dinsa prin: educaţiune. Pedagogul german 
este -departe .de a vedea o perfecțiune în natură; co- 
pilul numai cu înclinările sâle naturale, nu i se pare 
decât o fiinţă animată de pofte grosolane, de capricii 
și de instincte pericul6se. 

In loe de a abandona pe copil naturei şi la voia 
întâmplărei, Herbart voiesce să fie aședat întrun medii 
determinat, adică în familie, în societate; căcă el n'are 
consciință, El nu se conduce decât de instincte: 
și de impulsiunile naturei sâle. De aceea pedagogul 
german face ca educaţiunea să desvolte o voință cons- . 
cientă, chibzuită și să formeze nu un om primitiv, ci 
un om sociabil, având consciință de el însu-și şi de 
legăturile ce'l unese cu semenii săi. Prin urmare, pentru- 
ca să se realiseze de timpuriii înti'însul acestă voință 
conscientă, trebue să desvoltăm în copil urmâ&târele 
cincă idei morale: 1) libertatea interidră, . 2) ideea de 
perfecțiune, 3) ideia de bană-voinţă sai de bunătate, 4) 
ideia de drept, 5) ideia de echitate sasi de“ retribuţiune. 

Aceste cinci idei practice, care constituese etica, 
sunt începuturi de judecăţi morale. Acestea pot fi: ju- 
decăţi de aprobațiune sai judecăţi de. desaprobaţiune. 
Copilul este condus încetul cu încetul a-și conforma . 

„voinţa cu judecăţile sale, obişnuindu-se cu chipul acesta 
la o disciplină morală. , 

Pentru-ca o. ideie practică să se pâtă realisa,- cea 
de drept, de exemplu, saii de bună-voință, este nea- 
părat necesară unirea judecății cu a voinții. Judecăţile . 
de aprobaţiune saii de desaprobaţiune . dând nascere 
ideilor, solicită voinţa şi:o determină la acțiune. Herbart 
numesce aceste “judecăţi, estetice; căci după “el, morala 
făcend parte din estetică, frumosul ca și binele fac 
să nască asemenea, judecăți. -- îp 

Cele dîntăi treă idei practice privesc direct vicța
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din năuntru a. copilului, disposițiunea particulară a 
spiritului şi a sufletului săi ; cele două din urmă, pri- 
vese raporturile sale cu exteriorul. _ 

Fie-care din aceste cinci idei având aceia-și valâre, 
importanţa uncia nu trebue să întrâcă pe aceia a celcă 
alte. De exemplu, ideia de buna-voință nu trebue să 
formeze în. mod exclusiv linia de conduită a copilului. 
Pentru a ne convinge că tâte ideile practice se impun, 
întrun mod egal atenţiunei educatorului, vom arăta 
inconvenientele ce result dintr'un exclusivism absolut. 
Un om, de exemplu, nu voesce să realiseze decât ideia 

„ de drept, fără să posede ideia de bună-voinţă, de amor; 
„în acest cas, resultatul va fi deplorabil. Intwadevăr, 
prin forţa dreptului un regim despotic apasă un popor; 
căci acest drept exclude tâte cele alte idei și cu deo- 
sibire ideia, de bună-voință atât de trebuincidsă în a- 
cstă împrejurare. Un alt individ posedând numai ideia, 
de Dună-voință, în afară de cele alte, nu va satisface 
negreşit, ideia de drept, din acestă causă va resulta 
inconveniente, tot aşa de mari pote, ca şi în casul 
precedent. Idealul este dar, desvoltarea întrun mod 
egal a celor cinci idei practice, care aprâpe singure 
constituese etica saii moralitatea. 

Cu tâte acestea, scopul educaţiunei, după Herbart 
nu stă numai în moralitate; căci acesta n'are în vedere 
folosul individului numai, ci şi acela al colectivităţei. 
Acesta o probâză destul cele. trei idei practice din urmă. Ast-fel, Herbart dă un al doilea scop educa- țiunei, care să consiste în a conserva ȘI a -desvolta “întrun mod mai special individualitatea omului, ce se manifestă deja în copil. Ac6stă individualitate se cuvine să fie respectată ; într'adevăr, copilul deși, la prima vedere, pare a fi o ființă nedeterminată, totuşi el are 0 „activitate, o vioiciune şi aspirațiuni multiple. Oră, tocîna” aceste aspirațiuni primitive trebue să atragă, 

... 4 
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atenţiunea şi solicitudinea cu totul particulară a edu- 
catorului. i 
„Așa dar, Herbart înțelege. că scopul positiv al edu- 
caţiunei este de a forma individualitatea. Învățătorul 
representând în copil pe omul viitor, el trebue să se 
gândescă şi să desvolte într'ânsul tote scopurile par- 
ticulare, ce copilul, devenind om, le va putea realisa 
înti'o gi după gusturile şi aptitudinele sale. Pedagogul 
trebue să evite de la început de a-l lega prea mult 
de lucruri speciale, saii de a insista asupra unor ma- 
terii mai mult decât asupra altora; din contra, el trebue 
să facă, ca într'un moment dat, tâte scopurile posibile 
să fie accesibile copilului întrun mod egal. Acesta 
constitue "cultura: multiplă. | ” | a 

Presentându-se copilului mai multe obiecte, acesta 
SS va prefera, se înţelege, pe acelea cei vor inspira mai 

mult“ interes. | 
d In fine, să nu uităm că Herbart ține sâmă de voința | 4 
So copilului ; căci învățătorii vor întemeia "pe dinsa ce- PE 
Ş rinţele lor. E o 
) . 

+ 

    

| 

2 | 
Exageraţiunile lui Rousseau.— Causele.— Moderaţiunea 

lui Herbart.— Consecințele. 

După ce am expus modul în care Rousseau și Herbart 
înţeleg scopul educațiunci şi spiritul în care trebue să 
fie dirigeat, să ne oprim puţin asupră cuvîntului matură, 
care a fost aşa dicend, semnul de recunâseere al dis- 
cipolilor lui Rousseau. Pentru ca natura să fie urmată 
întocmai, ar trebui ca să avem o idee justă despre 
dinsa : | 

„Prin acest cuvînt, dice d-l Marion, cine-va înțelege 
saii universul cu legile sale, cursul lucruzilo Sie 
tatea a tot ce trăesce şi se mișcă sub scie? sati 6sfe-: 

  

. ee . oa ALA . chestiunea de natura îndiy ă, dle disposiţitifilă gar 
. BIBLIOTECA aa a 

A .. CENTRALĂ 2 a 2- : 
UNIVERSITARĂ * CARULI*, 

mag pg îPypiiere .
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prii ale fie-cărei fiinţe, de înelinările și instinctele sale, 
de trebuințele ce ea manifestă întrun mod iresistibil 
în afară de oră-ce voință.“ !) , ” 

Acâstă din urmă definițiune are de sigur o mare 

importanţă în pedagogie pentru că natura individuală 
face obiectul esenţial al preocupațiunei / educaţiuucă. 

„D-nu Marion cu drept cuvint arată manifestaţiunile 
multiple ale naturei omului, el însă; nu-i de părerea 
lui Rousseau de a le lăsa să se producă liber; în- 
tadevăr, aceste disposiţiuni, aceste înclinără care se 
schimbă cu individul, pot fi calități saii defecte. Se - 
cuvine dar, să pătrundem întrun mod adânc în natura. 
copilului pentru a o corige când ea ar fi defectâsă; 
Herbart a înţeles întrun mod perfect acesta. - 

Rousseau, din. contra, socotesee că natura este o 
autoritate infailibilă. Nimic în lume mar putea să o 
înlocusscă ; tot ce este convenţional şi regulamentat 
trebue să-i sacrificăm fără să esităm şi să, regretăm un 
moment măcar. Ast-fel, Rousseau-reduce fârte mult mi- 
siunea educațiuncă ; ea trebue să se mărginescă numai 
a observa în. ce mod va lucra: natura în copil; dato- 
riile învățătorului vor consta, prin urmare, înti”o lipsă 

„de activitate şi într'o indiferență complectă. De Și nu 
„aprobăm ca copilul să fie educat după o astfel de 
teorie, totuşi trebue să scusăm acâstă erdre profundă, 
în care a cădut autorul lui. Emil. Dorinţa sa ardătore 
de a reveni la natură, constitue acestă greşală ce este 
rasultatul unui entusiasm - exagerat pentru un ideal de 
independență, într'o epocă când totul se curba sub 
regimul autoritar și despotie. In acestă epocă domnind 

» în tote domeniile unitatea, ordinea şi regula, în profitul 
colectivităţei, omul, ca individ, cra cu totul şters, cu 
atât mai mult copilulul, care fiind considerat ca pervers 

  

1) La Nature et l'Education, Manuel gânsral de Pinstruction pri- 
maire, 1885,  
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de la nașcere i se dădea o atenţiune cu totul neîn- 
semnată. Deja în secolul al șcpte-spre-decelea nu se 
făcea mențiune de copil în operile de spirit, de cât 
pentru a arăta natura sa răutăcidsă, martore sunt ver- 
surile lui La Fontaine „cet âge est sans. piti.« Nici 
în timpul lui Rousseau copilnl nu găsise mai mult 
interes şi simpatie. Dote silinţele eraii îndreptate numai 

„ asupra desvoltărei spiritului, exereitându-se cu deose- 
bire memoria, în detrimentul celor alte facultăţi, ne- 
glijându-se cu desăvârșire educaţiunea fisică. Desigur, 
acâsta vine de acolo, că secolul al opt-spre-decelea 
era încă influenţat de celebra axiomă a lui Descartes: 
„Je pense, donc je suis.“ 1) și care nu lipsise de a se 
aplica şi la educaţiune; după acâstă axiomă se înțelege 
că existența omului se resumă numai în cugetare, cât 
despre corp nici nu era vorbă măcar, - 

“Cu chipul acesta, se înțelege, că civilisațiunea pare 
a fi luat, în epoca lui Rousseau, o cale greșită, făcând 
ca totul să fie artificial, factice, întrun cuvînt, natura 
să fie violată. Acâstă stare de lucruri, avea să producă 
în curînd-o reacțiune violentă al cărei mare iniţiator 

„trebuia să fie Rousseau. Cu tâte acestea, deja înaintea 
„lui, terenul fusese preparat cu încetul de alții. Credem 
că este interesaat de a arăta aci cum s'a făcut, până 
la filosoful din Geneva, acâstă evoluțiune încâtă de a 
veveni lă natură. | - . 

Acâstă tendință se manifestă mai întâtii în spiritul .de 
toleranță a cărui. urmă se zăresce lămurit. deja la în- 
ceputul secolului al opt-spre-decelea. Anglia a fost cea 
d întâiă ţară ce dăduse avînt ideilor nouă, din care 
S'a inspirat tot ce Franţa a avut mai ilustru. Anglia 
a fost aceia care a desvoltat spiritul liberal a lui Mon- 
tesquicu și a lui Voltaire; ea este aceia care sugerase 
filosului frances întorcerea la legile naturei și prin urmare 

  

1) Ei mă gândesc, prin urmare, exist.



30 

revendicările libertăților sociale politice şi religidse. In 
numele toleranţei Montesquieu avea să revendice abo- 
liţiunea selavagiului; în numele justiţici, al echităței, 

„al. bunei ordine, el avea să câră o constituţiune după 
exemplul Angliei. Voltaire de și îndopat de sensualismul 

„Tui Locke, îl vedem angajând o luptă vieurosă contra 
catolicismului despotic; ea şi filosul englez el dorea o 
religiune naturală care să aibă o formă simplă şi în 
care dogma să nu figureze de loc; în fine, el reclama 
libertatea de a gândi şi de a serie. Un alt seriitor şi 

„filosof, abatele Saint-Pierre, visa pacea universală ob- 
ținută prin justiție, şi reclamă educaţiunea poporului. 

Tâte aceste aspiraţiuni, acestă trebuință de îmblân- 
” dlirea, moravurilor, de toleranţă, de justiţie, de libertate, 
nu” sunt de cât manifestaţiuni ale naturei, ce o întâlnim 
pretutindeni în secolul al opt-spre-decelea. Ii roman, 

„ca apare în formă de șesuri sălbatice, de păduri vir- 
gine, de posițiuni singuratice; lucru isbitor, țările care 
interescză şi seduc pe poeţi şi pe romancieri sunt cu 
deosebire țările necunoscute, unde cultura omului n'a 
putut. pătrunde încă; Manon mâre în sînul unci naturi 
sălbtice, ce Tar fi scutit pâte de a deveni accia ce a fost, 
dacă trăia în mijlocul că. “Pt acestea nu este aşa că sunt 
forte semnificative înaintea apariţiunei lui Rousseau ? 

Jean-Jacques avea să transforme aspiraţiunile epocci 
sale într'o revendicare formală și energică ale dreptu- 
rilor omului. De aceia, vedem la el. atâtea teorii im- 
posibile, atâtea paradoxe în potriva a tot ce a produs 
0 civilisaţiune factice și un autoritarism peste măsură. 
Visul-săi ardător era acela al unui regim cu totul opus, 
al unui regim patriarehal, în care omul, având obiceiuri 
simple şi curate şi fiind scutit de exiginţile. mulțiple 
ale vieţei s'ar bucura de fericirea libertăţii. Acest en- 
tusiasm peste măsură trebuia să conducă pe Rousseau 
întrun mod sigur la aberaţiunea de a susţine că edu-: 
-caţrunea omului trebue să fie în totul conformă 'cu natura. 
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Plecând. de la un ast-fel de. principii, se înţelege d6 la - 
sine, că legile sociale trebuiaii să fie rele pentru Rous- 
seau şi că natura singură urma să fie puterea aceia 
căreia se cuvenia să sc supună omul cu totul. 

Herbart, de sigur, ma fost ca Rousseau un amant 
al naturei; însemnătatea şi puterea sa fiind mai bine 
înțelesă de cât de autorul lui Emil, el voesce: ea ea 
să fie respectată şi observată în educațiune. EL o cu- 
nâsce fiind-că a studiat-o în linişce şi cu metodă; vă 
send părţile sale Dune şi rele, ceca-ce face! ca cdu- 
caţiunea să aibă pentru el un scns cu totul altul de 
cât acela a lui Rousseau. Ea având de scop de a 
înfrâna şi disciplina natura, când va părea vițidsă sait 
greşită, nu va fi supusă acestela, de cât în casul când 
ea va fi bună. Adevărata sciinţă a educațiunei se va 
basa pe acest principii. 
„Rousseau și Herbart difer și din alte puncte de 

vedere, provenite din modul particular al fie-căruia de 
a înţelege natura. După Rousseau, scopul educaţiunei 
este (le a desvolta omul fisie ceea-ce este forte logic. 
Rousseau nu voesce să se ocupe la început de facul- 
tățile intelectuale și morale, ca unele ce sunt utile cu 
deosibire omului sociabil; după cum el condamnă so- 
cictatea pentru a elorifica natura, să înţelege de la 
sine,. că el va desvolta în. om acele torţe: care vor 
pune cu deosebire în joc natura. fisică. 

Herbart revendică cu energie starea societăţet în 
favorea omului. El o menţine, fiind-că respectă în na- 
tură aceea ce este bun, eliminând dintr'însa accea ce 

este răi. Acâsta însâmnâză, că societatea este un pro- 
dus bun sub! tâte raporturile, şi prin urmare trebue 
să'l conservăm. Societatea organisându-se și perfecţio- 
nându-se a devenit mai târdiii un corectif al naturcă 
în tot ceca-ce avea mai imperfect saii rit. Eată pen- 
tru: ce Herbart de și recomandă desvoltarea fisică, 
îndreptâză totuşi atențiunea, sa, întrun mod particular
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„asupra părţei intelectuale şi morale a copilului pentru 
ca acesta să devie mai înainte de tâte o fiinţă socia- 
bilă. Prin urmare, „el 'înmulțesce obiectele de studii 
“acordând fie-căruia dint'însele un interes egal ; copi- lul, va; prefera în urmă, pe acelea care 71 vor interesa, 
mai mult şi cari vor fi conforme cu aptitudinele sale. 
Ceea-ce Herbart voesce să formeze cu deosebire însă, este. o voință. întemeiată, pe virtute, pe morală. 

Cu modul acesta, Herbart prepară în același timp copilul pentru scopurile ce interesză în de aprâpe individul şi pentru acelea ce interescză Societatea, fără ca cu tote acestea, puterea individului să fie anihi- „lată. Individul păstrând în tâtă acestă preparaţie aceea ce este proprii caracterului săi personal, familici și naţionalităței sale, contribue printr'o ast-fel de prepa- rațiune la binele general. In ceea-ce privesce socie- tatea, ea va avea tot.interesul de a respecta. în om calitatea sa de individ; căci, reunirea individualităţi- 
lor'i va permite realisarea și desvoltarea puterei: sale totale, ceea-ce Herbart a înțeles fârte bine în opera sa etlucativă, e 

Cu privire la -moralitate, ea este scopul comun ce - Rousseau și Herbart Și propun să'] atingă în operile lor; că aspiră să ajunsă la acest sfârşit cu aceiași ar- dore. După Rousseau cultura morală începând în tot- Ma-una prea de timpuriii, trebue să lăsăm ca mai în- tâiii să lucreze natura. Herbart, departe de a profesa, același optimism pentru natură, se silesce ca să ini- ţieze pe copil la moralitate: Teoriile lui Rousseau sunt pline de bună credință și de convingere; el crede întrun mod nestrămutaţ în tot cc el înaintâză ; el nu. este câtu-şi de puțin un spirit. sciinţific şi realist ca Herbart, ci un utopist. E1 este, în fine, cu desăvârşire copilul secolului al. opt-spre-decelea, al acelui secol, când imaginațiunea, în -urma une desvoltără excesive a sensibilităţii și a aspirațiunilor: cu totul. nouă, tre- 
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bula să ajungă la speculaţiuni himerice şi la teorii 
* imposibile de realisat. Lucrurile sunt întru cât-va schim- 
bate în epoca când Herbart serie cărţile sale asupra 
educațiunei; frigurile cele mari încetând, omul a pu-! 
tut să judece cu sânge rece -accea-cea fost produs cu 

“treă-deci saii patru- deci de. ani mai înainte. Ast-fel; 
Rousseau, spirit pasionat, ardlător, cu totul sensibil, 
trăind înto asemenea epocă şi întrun ast-fel de me. 

-diă, are dreptul la tâtă indulgența nâstră. El a res- 
| „ cumpărat teoriile sale greşite prin multe idei bune şi 
salutare care trebuiaii să contribudscă mai târg, în 
mare, parte la egenerațiunea,. societăţei. 

, 

ş. 3. 

Factorii principali ai educaţiunei, — Natura, lucrurile, 
umanitatea la Rousseau.—Importanţa dată celor d'ântâi 
doui factori.—Familia şi şcla la Herbart.—Comuna ca 

interrediatăre între Familie şi Stat. 

După ce am indicat scopurile pentru care omul pote: 
fi format — pentru natură saii societate —, să vedem 
acum cari sunt agenţii care trebue să contribuescă la 
formarea. individului fie întrun sens, fie întraltul, cu 
alte cuvinte, cari sunt factorii educaţizuiel. 

Din tot ce am putut vedea până aci, se înţelege că, 
pentru Rousseau şi Herbart lucrurile se vor presinta 
întrun mod cu totul deosebit. | 

Autorul lui Eil este formal, când este -vorba de: 
a aprecia -instituţiunile de educaţiune din timpul s&ă; 
el condamnă fără cruţare pensionatele: şi colegiile pe 

- care le numesce stabilimente ridicole. Și nu este ade- 
vărat că în aceste instituțiuni copiii perdeail ori-ce 
dragoste pentru familia lor, instituțiune sacră în ochii 
stă Ș. “Atunci întrega educaţiune era încredințată Bi- 
sericei a cărei grijă principală era de a face ca copiii



. 24 

A 

să uite amintirea părinţilor lor. Privându-i cât'se pâte - 
de mult de tatăl și mama lor, că ajungeaii ca să piardă, 
dintr înşii sentimentul de familie, un sentiment așa de 
înalt și de profund. Rousseau pătruns de tot ce era 
viţios şi nenatural într'un asemenea sistem, recunâsee 
că educaţiunea' aparţine părinţilor . și cu deosebire 
mamei, - Da . | | 
„Autorul lui Eni, însă, — și acâsta i-se întâmplă 

adese ori— după ce a fost drept și adevărat în prin- 
cipii pare că se pronunță cu totul alt-fel, când vine 
la praetică.. Și întradevăr, după ce 'Și alege elevul săii 
în clasa bogată, pretinde ca educatorul să înlocuescă 
părinţii în mod absolut, în drepturile şi datoriie lor: 
„Il nimporte ditil, qu'il ait son pere et sa mtre. 
Charge de leurs devoirs, Je succtde î tous leurs drois. 
L'enfant doit honorer ses parents, mais il ne doit 
obeir quă moi“.!) Apoi cl mai cere oaltă condițiune 
nu mai puțin importantă şi adică ca învtțătorul să 

„ urmeze pe discipolul. săii până la vârsta de om format 
Şi să aibă amândoi o viâță comună, 

Autorul lui Lil procede ast-fel, întradevăr, pentru 
că scie că bogăţia înjosesce virtutea familiei Și mar 
putea prin urmare să crâscă copilul conform cu na- 
tura; lucrul vafi cu totul altfel cu familia. săracă, ce 
se apropie. mai mult de dînsa, Așa dar, Rousseau nu este câtu-și de puţin în contradicere “cu el însuși, după cum s'ar .putea crede; căci el nu perde de loc familia, din vedere; însă “ dă o călăuză sigură care să facă totul spre a da copilului o educațiune conform cu na- tura și spre a-l feri de pericolul la care'l expune bo- găţia. După cum vedem, Rousseau nu face de câtsă 
——— 

  

1) Emile, livre, p. 25 ct 26. Na importă dice el dacă el are pe tatăl ŞI pe mama sa. Insărcinat cu datoriile lor, moştenesc tâte dreptu- rile lor. Copilul trebue să onoreze pe părinţii săi, dar, nu trebue să se supună de cât mie. 
—
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descindă familia de pe piedestalul săi "după ce i-a dat 
tote onorurile; familia însă ce Rousseau trateză fără | 

“cruțare este negreșşit “accea din epoca sa. Și într'a- 
devăr, fiind cu totul dominată de spiritul de autoritate: 
şi de convenţiune,: ea n'ar putea să recunbscă drep- 
turile ce natura revendică pentru copil. Familia la care 
Rousseau s'a gândit mai întâi este, fără îndoclă, familia 
primitivă şi patriarehală ; numai acesta și în conilițiuniie 
în care se găsea, putea să facă din copil omul visat de el. 
Copilul aparținând familică sociale, pentru salutul scii, 
trebue așa dar să fie încredințat unui guvernor care. 
să se achite de misiunea părinţilor, considerați mo- 
ralmente incapabili de a o îndeplini. De aceia, tîncrul 
elev a. lui Rousseau va trebui să părăsâscă căminul 
părintesc ca să trăiască la ţară sub privigherea învă- 
țătorului săi. Accsta, va pune acolo în apiicare un 
program, - privitor cu deosebire asupra lucrurilor din 
natură, program ce de alt-fel, tatăl şi mama.nu lar 

“fi putut câtu-și de puţin executa. Educaţiunea avend 
o ast-fel de direcțiune va coprinde următorii trei fac- 
tori: natura, lucrurile și âmenii. Primul factor este în 
ochii lui Rousseau de o importanță imensă pentru că 
el are de scop desvoltarea organismului omenesc ce 
în resumat nu este de cât liberă manifestațiune a na- 
turei în noi înșine și în mod independent de noi. 
Factorul al doilea, „lucrurile“ cu alte cuvinte expe- 
rienţa ce copilul dobândesce de tot ce îl înconjură, va 
constitui o a doua parte a educaţiunei de care noi nu 
suntem stăpâni de cât într'o privinţă Ore-care. In fine, 
al treilea factor, ce autorul lui Lil ?l desemnză prin 
„Omeni“ se coprinde în învățătările ce prepară pe copil | 
de a se servi de diversele s6le facultăţi. Rousseau 
consideră că dintr'aceste trei. educațiuni numai accia 
4 dmenilor este singura asupră căreia putem fi într'a- 
devăr stăpâni; și încă nu suntem de cât prin supo-
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sițiune; căci nu -putem în tot-V'auna să dirigem actele: 
și vorbele copilului după cum am voi. 

-Să vedem acum, care sunt factorii educațiuncă, după. 
- Herbart. Pentru pedagogul german familia este cel 
dintâi factor. Și întradevăr, scopul moralei care este: 
principalul obicet al educațiunei, nu pote fi -atins de 
cât prin mijlocul familiei, al cărui principii se înte-. 
„mcăază pe amor și' devotament. Familia fiind mai 
înainte de tote șc6la individului și după cum individul 
formâză cea dintâi preocupaţie alui IHerbart, se în- 
țelege, că Familia va, ocupa primul loc în sistemul 
sti de educaţiune; căci în Familie copilul învață. să. 
cunâscă datoriile sale, să contracteze . deprinderea de: 
a se supune şi a respecta pe părinții sci; în mijlocul. 
ci se deşteptă asemenea, noțiunea de egalitate, de dis- 
ciplină, de devotament și de sacrificii. Ia 

Intr'an cuvînt, Familia este. una dintre cele mai .pre- 
țiose înstituţiuni a cărei misiune este de a prepara. 
copilul la viâța socială, intelectuală și morală. 
__ AL doilea factor este şedla. Copilul după ce a primit 
influența familici, este folositor ca el să trâcă printr'un. alt medii care este Ședla, fără ca cu tâtc acestea rolul -actif al familici să înceteze. In acest noii mediii 
nu vor întârdia să se manifesteze influenți de un ordin diferit; învăţăturile din Familie vor reapărea aci într'un spirit mai întins, mai larg şi mai general. Societatea. nu va mai fi representată prin trei. saii Patru din membrii s&i, ci printr'o totalitate mult mai considleia- bilă. Misiunea învățătorului va consta, dar, în a des-. volta și a corige la frebuință ideile ce copilul posedă. deja, ce, în mare parte, sunt vagi și neprecise. Prin contactul dilnie cu camaradii să, copilul va A condus. să intre în relațiuni cu că, şi cu chipul acesta să nască în inima sa sentimente nouă, mari și generâse care 7] Yor conduce la sociabilitate. Mai mult, Ședla va in- 

 



9
 

—I
 

culea întinsul deprinderea de a munci, ideile de echi- 
tate, de exactitudine şi de. responsabilitate. | 

Ierbart acordă mult mai puţină val6re Ședlei de 
cât familiei ; căci în timpul s&i, Şedla era cu deosi-. 
bire o instituţiune a Statului. Statul însă, se conduce 
el în acelaș mod ca și Familia ? Negreşit că nu; cu 
tâtă voinţa ce ar avea-o "1 va, fi totuși peste putinţă. 

De alt-tel interesele sale sunt deosebite; căcă el nu 
are în vedere de cât generalitatea, “mulţimea. Dacă 
am admite chiar că el ar putea să se ocupe de edu- 
cațiunea particulară a copilului, totuși w'ar putea să 
o desvolte în acelaşi sens ca Familia, ce se îngrijesce 
esențialmente de interesele proprii ale individului. Și 
întradevăr, Statul cultivă cu deosibire - calităţile exte- 
ridre ale individului în vederea folosului să, neglijând 
aceea-ce privesce personalitatea însăși. Din acâstă 
causă resultă acestă preterență ce în tot-dl'auna o dă 
omului capabil, înteligent și util, asupra celui slab și 
mai puţin dotat. Şcdla nu este, prin. urmare, de cât. 
restringerea acestei stări de lucruri pentru care cuvînt 
Herbart o și consideră ca fiind imaginea Statului. De 
și o primesce ca un factoral educaţiunei totuşi, pentru 
el, nu este un factor. suficient pentru că perde adesea 

- din vedere individualitatea ce trebue, să ocupe primul 
rând în educațiune. Un ast-fel de inconvenient resultă 
din însă-și împrejurările în care este pusă ședla. Și 

“întradevăr, marele număr de şcolari face ca să se 
uite individul şi elevul va fi silit cu chipul acesta, 
să se plece modului de. educaţiune” stabilit pentru to- 
talitate. De și procedeurile generale, -ce până la un 
Gre-care punct, ar putea conveni 'instrucţiunei, n'ar 

„putea însă fi câtu-și de puţin suficiente pentru edu- 
cațiune. Chiar învățămîntul care de alt-tel este o ma- 
terie mai puţin delicată, reclamă, cu tote acestea adesea, 
ca să i-se dea forine.- mult mai variate ; ast-fel, înv&- 
țătorul ca să pâtă isbuti este nevoit de multe ori să 

4
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recurgă la diferite forme susceptibile de a fi apro- 
piate inteligenților variate ale copiilor. Din causa nu- 
mă&rului celui mare de elevi însă, Școla, din neno- 
rocire este obligată să adopte un mod unitorm de înv& 
țămînt, căruia trebuie să se plece toţi școlarii. Din- „Waccstă causă resultă negreșit o mulțime de urmări rele “ce ar putea fi. dacă nu înlăturate, dar- cel puţin micşorate dacă şcolarul ar fi putut primi un învăță- mint apropiat inteligenţei sale. In materie de educa- ţiune, şedla presintă lacune mult mai numerdse şi mai „mari ; toemai aceşte lacune sunt în îngrijirea şi în da- toria părinţilor ca să le împlinescă. Am dis că edu- cațiunea “în șcâlă este mai mult îndreptată în interesul Statului saii al coinunităţi decât în acela a] individului, Și într'adever, învățătorul mare timp de a se ocupa de acâstă educațiune intimă şi profundă care viscză interesele imediate ale individului. EI trebue dar să se mărginâscă numai la precepte generale, relativ la buna ordine în sensul cel mai larg al cuvântului. Din- tr'acâsta va resulta o educațiune exteridră de care se va folosi 'cu deosebire colectivitatea. 
După Herbart, numai Familia singură este chemată ca să dirige educaţiunea proprie disă, adică eduea- țiunea care să aibă de scop 'îngrijiri întemeiate pe observaţiuni minuţi6se și constante. Numai singuri pă- Tinții în contactul. dilnic cu copiii, pot fi în stare de a cundsce natnra, lor intimă. și prin urmare numai că singuri pot să-i conducă întu'un. mod mult mai precis Şi mai sigur. De. alt-fel, amorul și devotamentul reci- proc 1u este nicăeri mai bine înțeles şi desvoltat decât în familie și numai într'însa interesele respective ale individului vor putea fi mai. bine protejate. Graţie fa- milici, cel slab va fi ajutat, fără a fi sacrificat, precum acesta se întâmplă la ședlă; graţie că, fiinţa puţin do- tată va putea să învingă obstacolele cei se ivesc în cale şi să fie în stare mai târdii de a îndeplini da-  
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- toriile către “sine însu-și și către societate, aprope tot 
așa de bine ca și cel inteligent. | 

Cu tote acestea filosoful German, recundsce că nică 
Familia nu este scutită de inconveniente ce înpedecă. - 
satisfacerea. condițiunilor esenţiale reclamate “de o 
instrucţiune şi o educaţiune convenabilă şi seriosă.. . 
Prin. dificultăţile ce el înumără, se'apropie forte mult 
de Rousseau. El observă: agitaţiunea şi grijile de care 
Familia este coprinsă, lipsa de mijloce materiale în 
care se găsesce precum şi condițiunile morale indis- 
pensabile ori-cărei bune educațiuni. [tă atâtea cuvinte 
ce par să pledeze în favârea Statului, atribuindu-i, 
dreptul și datoria ce natural aparţin Familiei. Acest 
inconvenient Herbart” voesce săl înlăture; căci pe de 
o parte, după cum,am vădut el nu perde din vedere 
individul; Jar pe de alta, Statul impune o educaţiune 
mai mult exteridră şi dirigeată mai mult în vederea 
interesului săi propriii de cât în folosul persânci. 
Pentru a evita acest inconvenient, IHerbart caută un 
compromis. Pentru acâsta cl voesce ca şeola să fie în“ 
sareina comunelor, ast-fel' ca educațiunea să device la 
rândul săi o afacere comunală. El întemeicză chipul 

“săii de a vedea pe faptul că comuna, graţie întinderei 
sale celei mică, reunind mai strâns legăturile cetățe- 
nilor, cunâsce prin urmare, mai bine interesele lor 
proprii. Comuna devenind cu modul acesta un termen 
de mijloc între Stat și Familie va putea prin urmare, . 
îngriji cu mai multă consciinţiositate de educaţiunea 
individului de cât Statul ; pe de altă parte, ea va îm- 
plini accăa-ce Familia n'ar putea face, de cât întrun 
mod imperfect. Comuna va avea un scop îndoit: a 

forma pe om mai întâi pentru sine însu-și și apoi 

pentru societate. Asupra capitolului despre modurile .. 

de învățămînt şi de educaţiune, IHerbart lasă o lati- 

tudine Gre-care, numai să fie practicate de comună. 

Aceea ce cl cere cu deosebire este un educator com-
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petinte, purtător de titluri, care să pâtă exercita arta 
sa sail într'o familie sai întrun local privat unde să 
fie reunit un mic număr de copii..Printr'acesta, el arată 

„plăcerea ce are ca copilul să stea întrun medii res- 
trâns pentru ca desvoltarea individualităței sale să nu 

“fie perdută, din vedere 'Lrebue să recunâscem de alt-fel 
că dacă Comuna și Familia va lucra fie-care mai mult 
pentru educațiunea tinerimei, ar ușura printi”acesta 
Statul -de a se achita! de o sarcină târte grea. 
“Să însumăm acum în câte-va cuvinte atât avantajele - 

cât și defectele ce presintă condiţiunile la care cei 
duoi pedagogi supun educațiunea. Mai întâi, Rousseau, 
cu cei trei factori ai săi: natura, lucrurile şi Gmenii, 
elemente vagi şi abstracte, 'și prepară elevul săi pentru o activitate viitre nedeterminată și nehotărâtă. 
EI înv6că în tot-Vauna natura pentru a se abate de „la dânsa luând pe copil din familia sa, după ce o consideră 'ca' o instituțiune naturală. Ce e drept; el 
se scuză de acesta prin faptul că Familia din timpul săi contradicând navuiia,. mar fi putut cresce copilul conform legilor sale. Soluţiunea acâsta o caută dar, alergând la mijlâce vagi şi: nedeterminate. o. 

Educaţiunea după Rousseau, cu deosebire la început, sc face numai în profitul simțurilor şi a corpului; _Herbart, din contra, tără să neglijeze fisicul, ia măsuri de a desvolta înteligenţa, și sentimentul. Tia Rousscau nu | găsim absolut nici o metodă, nică o regulă, nică o sistemă, totul este lăsat la bunul plac al naturci, ca să lucreze asupra simțurilor după cum voesce. O ast-fel de educa- țiune vă depinde, prin urmare, de inspirațiunile mai mult saii mai puţin fericite ale edicatorului, și dacă acesta nu. va fi bine inspirat — lucru ce se pote întâmpla,— atuncă scopul educaţiunei va risca de a fi compromis. Herbart, în metâda sa are avantajiul de a combina Și precisa lucrurile; el desvoltă de la început în copil, în mod paralel cultura simțurilor, aceea al inteligenţei  
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și a sentimențului. De şi inteligența variază -la dife- 
Tiță individ, totuși, întrun mod general, pote fi su- 
pusă unei diseiplini mai: mult sai mai puţin comună 
și determinată. tă de. ce la Ilerbart factorii 'edu- 
cațiuncă nu ai nimic de abstract. Toţi aii un corp,o 
viaţă reală,. un rol activ, întrun cuvânt ei sunt con- 
stituiţi ; Familia, Şedla, Invăţătorul ast-fel cum % înțe- 
lege Herhart .ne vorbesc mai mult din punctul de 
vedere practic decât natura, lucrurile -şi vagul peda- 
Jog din sistemul lui Rousseau. Pe de o parte, aceste 
elemente nehotărite și nesigure ale unuia, iar pe de 
alta, elementele lămurite şi "precise ale altuia . carac- 
teriseză : forte bine pe utopistul din „Geneva şi pe 
Germanul positiv. 

CAP. II. 

“ SCOPUL ȘI CARACTERELE GENERALE ALE a 

INSTRUCȚIUNEI 

Consideraţiuni generale.—Locul ce Rousseau acordă in- : 
strucţiunei în educaţie.—Scopul şi caracterul instruceţiu- 
nei ; durara sa.—Emil începe instrucţiunea sa la vârsta 

--de duoi-spre-dece ani; ea-consistă numai în a exercita 
simţurile şi a face experienţe. — Cultura estetică . este 
omisă. — Cultura inteligenţei pentru ea însă-şi este Jă-. 

„sată după vârsta de cinci-spre-dece ani. — Educaţiu- 

nea morală. 

Să spunem mai înâi în -câte-va cuvinte aceca-ce 

distinge instruciunea de educaţiune. Din cele ce pre- 
ced, am putea înțelege. că edutațiunea nu este alt-ceva 
de cât totalitatea mijlocelor şi agenţilor prin concursul 
cărora se obţine desvoltarea .bine echilibrată a forţe- 
lor fisiee, intelectuale și morale ale omului. Educaţiu- : - 

l
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nea are o misiune forte dificilă din causa întinderii 
şi complexităţei scopurilor ce urmeresce; instrucţiu- 
nea mărginindu-și activitatea sa numai în domeniul 
inteliginței, ca coprinde deci, totalitatea mijlâcelor pro- 
prii spre a duce pe om: la cunoseinţă. Instrucţiunea fiind o parte eonstitutivă, a educaţiunei, nu se pâte 
despărți de dinsa. Ea singură nu este de ajuns omu- lui; pentru ca să fie într'adever bună Și folositâre, ea trebue să fie educativă. - 
Vom arăta acum cum Rousseau și Herbart pri- vesc instrucțiunea şi modul cum ek înțeleg, ca să fie predată. N | 
Rousseau ca în tot-Va-una voesce să se conformeze naturei, dar din nenorocire, el o înțelege de multe oră într'un mod greșit, a 
Forţele fisice şi intelectuale ale copilului, prin fap- tul că exist și trebue să: formeze mal târzii un tot armonic, urmză ca ele să nu fie nici de cum ne- Slijate, ci din contra, fie-care din ele să fie încă de la început, desvoltate în mod gradat şi egal. Se va cultiva „Cu îngrijire acelea eare se vor manifesta mai de tim- puri şi cu deosibire facultăţile ce sunt pe. cale dea se forma. Rousseau însă scăpând din vedere acest principiă, aşdă instrucțiunea între educațiunea pur fi-. sică și educaţiunea pur morală. El suprapune 'trei „diseiplini ce ar fi trebuit să fie combinate într'un mod natural încă de la început. Rousseau se arată cu deo- sebire sensualist: prin puţina importanță ce el acordă culturei intelectuale. Și întradevăr, el prevede pentru instrucţiunea propriii disă, numai un period de trei ani. Inainte de acâstă epocă, el nu lucrâză de cât în tolosul simţurilor ; căcă după el, copilul print'însele se va conduce în prinia vârstă a vieţei sale. Agt- fel, se va manifesta într însul, “un fel de intuițiune, ce va ţine loe de inteligență, prin ajutorul căria co- pilul va urmări interesul său proprii, fiind condus de
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necesitate. Educaţiunea sa fiind, ast-fel, cu totul mate- 
zială, e ea nu va consista de cât în a sci ca să se ser- 
vescă de lucruri. Rousseau nevoind să înţelegă câtu-şi 
de puţin aceste lucruri, să le definâscă și să le de- 
termine atributele lor, — operaţiuni cu totul, intelec- 
tuale, — neglijeză, cu modul acesta, instrucțiunea pro- 
prii qlisă. Când șeolarul sil o întreprinde la vârsta 
de duoi-spre-gece ani, el nu are câtuși de puţin în 
vedere partea speculativă, ci numai pe cea practică, 
pe cca utilă; căci inteligența chiar la acestă vârstă, nu 
lucrză pentru sine, ci tot pentru. simțuri; pentru cl 
numai sciința, utilitară singură are dreptul de a fi. Privind 
instrucţiunea ast-tel, Rosseau mieșoreză sciinţa, de şi, 
în realitate intenţiunea sa este de a întreţine gustul cle- 
vului săi pentru acâsta, după cum se exprimă unde-va!). 

Rousseau nu este, așa dâr, câtu-și de puţin parti- 
san al învâțămîntului pur: intelectual. După principiul 
săi trebue ca în tot-d'a-una obiectul sensibil să devie 
o representaţie susceptibilă de a fi înțelcsă şi definită . 
de inteligență, după ce mai întâiii a fost perceput prin 
simțuri, După Rousseau, instrucţiunea este eminamente 
experimentală și positivă ; caracterul săi particular este. 
locul special .ce ea îl ocupă între educaţiunea fisică, 

"și cca: morală. Acestă instrucţiune, cu totul practică, 
are- o durată de trei ani și este singura, care să aibă 
o val6re reală în ochii lui Rousseau; căci ea coprinde 

- studiele, utile și aceea, ce el vecomandă în tot-Va-una, 
este utilul.. De aceia, el pune sciinţele naturale în pri- 
mul rând. Cu tâte acestea, filosoful de Geneva pre- 
tinde să dea elevului săi gustul sciinţei pure, însă 
ni se pare că el.cade într'o erdre gravă; într'adevăr, 
dacă' considerăm sciința numai din punct de vedere 
utilitar, fără să o cultivăm pentru sine însă-și, și prin 
'sine însă-și, adică fără să căutăm să pătrundem legile şi 

1) Emil, Cartea III-a p. 178. a
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misterele sale, ni se pare că un asemenea scop va 
lipsi de a fi atins. 

Rousseau întreprinde educaţiunea morală a copilului 
după cei trei âni pe cari el i-a consacrat instrucțiunei. 
Numai atunci el va pune totul în mișcare pentru a 
face din elevul stii o fiinţă sensibilă, adică pentru a 
desvolta într'ânsul tte sentimentele omenescă : amorul, 
buna-voinţa, devotamentul, caritatea, ete. Numai atunci 
Rousseau crede că e timpul de a face să  intervie 
instrucțiunea, pur intelectuală. Insă, ca și în peridda 
precedentă, rolul săi nu este mai nică decum însemnat, 
Scopul stă fiind departe de a. satisface; de a interesa 
și de a captiva spiritul, ea nu va servi de cât ca un 
mijloc timid de a ajuta la desvoltarea câtor-va sen- 
timente morale. Iată pentru-ce vedem că Rousseau in- 
troduce, după multe reserve, în programul s&ii, obicete 
ca istoria, literatura, ete., ce până atunci le ncglijase. 

In resumat,. instrucțiunea, după Rousseau, are, de 
scop de a desvolta inteligența întrun -mod cumpâtat. 
şi acâsta numai după ce simţurile ait luat un avânt liber, 
într'o fază ce fusese cu totul consacrată desvoltării lor, 
Acest timp o dată trecut, instrucțiunea pâte atunci să 

» ocupe pentru ca singură 0 a doua. periddă, în care ar 
avea ca misiune să dea copilului direcțiuni positive. In 
fine Ca se va adresa la inteligență pur numai în peri6da 
a treia ; însă cu multă reservă și numai în scopul de 
a secunda,—de alt-fel” întrun mod medioeru,—desvol- - tarea morală a omului ce tocmai atuncă trebue să se efectueze. Rousseau înțelegând instrucţiunea esenţial- 
mente practică și utilă, nu recunâsee cu chipul acesta - partea sa curat estetică şi desinteresată. El exclude acesta din programul sii cu cât ea devine mai profundă, și mai presus «de util. Printracâsta Rousseau nu face “de cât să înjoscscă scopul final al instrucțiunei, ce în realitate 
nu urmăresce de cât să înalțe pe om către tot ce este
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mare, frumos şi nobil, sustrăgându-'l în momentele cele 
libere de la realitățile desgustătâre ale vieţii și. de la 
ocupaţiunile ordinare de tote dilele. 

$. 2. 
: N - „€ ă 

Despre scopul înalt ce IIerbart acordă instrucțiunei.— 
Cultura simţurilor şi a inteligenţei se face în mod. para- 
lel.—Valdrea experienţei.—Simpatia.— Invăţămîntul îme 
plinesce lacunele experienţei.— Virtutea după difiniţiunea 
lui Herbart.— Interesul și. voința.— Cultura multiplă.— 

- Instrucţiunea procede de la empirism, de la. speculațiune 
Şi i de la simpatie.— Cele şese clase de interes.—Ilerbart 

opus lui Rousseau. 

La Herbart înstr ucțiunea ocupă un loc for te important 
în domenul educaţiunei. Ce-i. drept, şi el îi acordă o 
utilitate practică ca Rousseau, însă, întrun sens cu 
totul diferit. El voesce ca inteligenţa să se pue în, 
serviciul voinței; căcă sciinţa fără voinţă nu însemnâză 
nimic dice el, prin urmare, valârea unui om trebue să 
se aprecieze nu după sciinţa ce posedă, ci după voința 
ce el pune în serviciul sciinței sale. 

După ce vom vedea cum Herbart înțelege ca instrue- 
ţiunea să fie dată, vom vorbi apoi și despre scopul 
ce ca are. Pedagogul german nu neglijâză nici partea 
materială nici pe cea spirituală a omului : simțurile și 
inteligența . constituese pentru el un tot. armonic ce 
urmeză a fi desvoltat. De aceia, cl voesce ca dobân- 
direa eunoseințelor în domenul sciințelor n naturale să 
se facă prin concursul simţurilor şi al inteligenţei. In 
acestă privință el este de acord cu Rousseau; fără 
însă să neglijeze ca acesta aceea-ce este pur de domenul 
inteligenţei, din contra, el acordă un loc fârte important 

- sciinţelor metafisice și istorice” unde ideile se adreseză 
„dot atât de mult sentimentelor ca şi inteligenţei. 

Herbart este şi el partisan al- experienţei și o face.
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să intervie în instrucţiune în limitele posibilități ; nu 
se mărginesce însă numai la dinsa. Experienţa -se 
exerciteză atât în domenul material cât și în cel moral; 
experiența lucrurilor se numesce simplu experienţă ; 
experienţa, Omenilor devine simpatie. După cum vedem 
Herbart caută să realiseze instrucțiunea, în mare parte 
prin experienţă, și prin relaţiunile cu &menii (le com- 
merce avec les hommes), adică prin simpatie; după 
părerea sa însă, amândouă aceste mijl6ce presintă lacune. 
Intr'adevăr, experiența unci vieți omenesci m'ar. putea 
suplini experiența tutulor timpilor şi tutulor 6menilor ;, 
pe de altă parte, relaţiunile numai cu semenii noștri 
ar conduce fără să avem în vedere şi pe acelea, ale: 
acelora cari. aii existat înaintea nostră, ne-ar conduce 
hegreşit ete. la exclusivism. Herbart remedidză acest in- 
“convenient prin întervenirea înveţămîntalui propriii dis, căruia el îi conficză misiunea, ce experiența și relațiunile 

» Cu Omeniă n'aii putut să indeplinâscă. Pentru a distinge; a defini și a clasa cum se cuvine ideile Și sentimentele câș- tigate prin experiență și simpatie, trebue să ne adresăm la inteligenţă. Ast-fel, instrucțiunea, propriii disă are un rol important. Herbart arată cât este de indispen- sabil învățămîntul pentru ca să complecteze experiența și simpatia pentru a le dirige și perfecționa una prin- tralta: «Car bien plus que L'expârrience, dit-il, Vin- struction pânttre avant dans Patelier oi s'6laborent nos sentiments et nos opinions 1)». Concurşul săi. este indispensabil pentru-că printr'o disciplină rigurâsă, ca ordoneză obiectele ce se rapârtă la lumea fisică . şi la; cea morală. Punctul esenţial și caracteristie ce se- pară pe Herbart de Rousseau -este importanţa ce cel dintâi. dă instrucțiunei pentru desvoltarea omului : 

  

1) A. Pinloche, Herbart, principales ocuvres p6dagogiques, p. 95. Căci, mai mult de cât experiența, instrucțiunea străbate adânc în atelierul unde 3 
n6stre, 

mai 
se: elaborâză sentimentele "Şi opiniunile:  
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„Quw'on songe, dit-il, ă la puissanee de tout enseig- 
nement religieux, ă la puissante influence Vune lecon 
„le philosophie 1). 

Herbart inobileză instrucţiunea pur utilitară a lui 
Rousseau dându-i ca scop virtutea, adică acea forță 
prin .care inteligenţa îmbrăţişeză dintr'o singură dată 
o cunoscință bine ordonată în care toate părțile sunt | 
unite și pot deveni cu chipul. acesta lucrul propriii 
al individului. Numai ast-fel el pâte fi cu drept cu- 

„vînt, stăpân absolut pe sciința sa. Spre a ajunge la 
acest scop suprem al instrucțiunei, care este virtutea, 
„Herbart de la început exige intervenirea necesară :a 
interesului, ce nu-este alt-ceva de cât activitatea iîn- 
telectuală ce învățămîntul. trebue să provâce şi să în- 
treţie prin punerea în legătură a cunoscinţelor nout 
ale copilului cu cunoseinţele anal6ge ce cl posedă 

„leja. Scim că acestă disposiţiune a spiritului de a 
primi în mod favorabil cunoscinţele nou& este actul 
apreseripțiunei. Herbart voesce. cu ork-ce preţ ca a- 
ceastă activitate să aibă sediul sti în voință; căci, 
după cum am-văzut, seiinţa fără voinţă - nu însem- 
“mează nimic pentru el; deosebit de acesta, voinţa nu 
trebue să se limiteze numai la o sciinţă simplă uni- 

„laterală, din contra, -ca, trebue să lucreze ca sciinţa, să 
devie variată şi întinsă. Cu modul acesta ajungem 

„a ceea-ce Herbart numesce interesul madtiplu (Wiel- 
“scitigkeit, des Interesse),- al cărui scop este de a con-- 
duce pe om la o cultură multiplă. După teoria luă 
Herbart, tot se va armonisa şi uni într'un mod - per- 
fect în varietatea cunoscinţelor. Sciinţa pură sub toate 
formele sale îşi găsesce toată desvoltarea şi . realisa- . 
zea sa în: interesul direct; din contra, acest scop nu 

. . 

3) A. Pinlache, Herbart, principales uvres pedagogiques, p.98.. 
„et 99.. Să ne gândim la puterea ori-cărui învăţăment religios, la . 

puternica influenţă a unei lecţiuni de filosofie etc.



38 

  

se pote atinge dacă interesul direct este impedicat de 
cutare sai cutare preferință a, individului, ceea-ce.- 
Herbart numesce. interesul. indirect. Interesul indirect: 
ne conduce la egoism, cu alte cuvinte, la o sciință exclusivă ce nu mai poate fi o adevărată sciință. - Cultura multiplă nu 'este așa dar, decât sciință des-- voltată, variată şi întinsă. Ea. este supusă “ ideiei -de perfecțiune ; căci Herbart înțelege ca ordinea să fie: observată și menţinută în întinderea Și combinaţiunea activităţei intelectuale. Primul scop ce omul' trebue să. atingă este, după cum ara văzut, cultura multiplă ce „trebue să conducă la. acea forță, ce se numesce vir-. tute şi care este cel. din urmă sfârșit al instrucţiunei. După ce am vădut scopul, ce: Herbart acordă ins- trucțiunei, să ne oprim puțin asupra aceea-ce. el. nu-- mesce multiplicitatea “interesului. Numai graţie acestei multiplicități instrucțiunea având o importanță . capi-- tală ea exercită asupra inteligenţei şi cunoscinţei omu- lui o -acţiune ce lipsesce la Rousseau. a  Herbart acordă. instrucțiunei un rol complex, -fă= cend-o să intervie în același timp în domenul empiric, în domenul speculativ și estetic, şi în fine, în domeniul “simpatic sai sentimental. In domenul empiric, instrue-= - țiunea pune în' activitate simţurile şi inteligența în. același timp ; lucrurile, obiectele, după ce aii fost v&- dute trebue să fie descrise. şi clasate prin îngrijirea. educatorului ; prin urmare, simţurile contribuesc în mare: parte la lucrarea inteligenţei ; el“ studiază raporturile, legile şi legăturile logice între faptele cunoscute, In fine, filosoful german înțelege ca instrucţiunea să aibă | „ asemenea un loc însemnat în desvoltarea morală a omului; căcă prin mijlocul lecţiunilor și preceptelor bine -ordonate, ea va. face să reiasă. întrun Mod mai conscient și mai isbitor sentimentele, ce legăturile cu : semenii noştrii produce dilnie, sentimente ce: constitu- ese simpatia.. Acâsta se manifestă în trei feluri după 
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cum ea se'rapârtă la Gmeni, la societate saii la reli- 
giune: Gmenii vor deștepta simpatia pentru cutare saii” 
cutare individ, care are calități saii merit; societatea 
va face să nască simpatia pentru o totalitate. ce.se 
va numi naţiune, patrie ; în fine, religiunea va deştepta 
simpatia pentru destinele umanităţei, ete. 

„Tată dar, atribuţiunile multiple ce Herbart acordă 
instrucțiunei: Herbart mai stabilesce încă aceia ce el 
numesce cele şase clase de interes. Ştiinţa, coprinde trei 
clase: interesul empiric (Das empirisehe Interesse), în- 
teresul_ speculativ (das spekulative Interesse), şi întere- 
sul estetic (des iisthetische Interesse); sentimentul co- 
prinde asemenea, trei clase: interesul pentru omeni (das . 
sympathetische Interesse), interesul pentru societate (das 
gesellschaftliche Interesse),. şi interesul pentru religiune 
(das religiuse Interesse). Idealul instrucțiunei după Her- 
bart este, de a nu neglija nică una din aceste şase 
clase, care reunite constitituese cultura multiplă, graţie 
acesteia se pote pune un obstacol desvoltărei exelusi- 
vismului ce provine din interesul îndiveci despre care . 
am vorbit mai sus. 

Cea d'ântâii și esenţială misiune a educatorului - va 
fi: dar, de a: desvolta și cultiva tâte interesele întrun: 
mod. egal. El va 'escita rând pe rând aceste interese 
diverse după natura variată a materiilor multiple ale 
învățământului: Printre aceste materii, unele. sunt mai 
mult de domenul empiric,-ea botanica, zoologia ; altele: 

_de domen pur intelectual, : ca filosofia, m matematicele. 

In fine, câte-va, materii vor escita mai multe înterese 

precum istoria, și literatura care sunt obiectul: inteli- 

genţei şi sentimentului, pentru, că ele ating sciinţa, 

religia, estetica, poesia. 
Din cele ce am expus se vede câtă importanță dă 

„Herbart instrucţiunei. Ea urmăresce pe om din copi- 

lăria-sa pas cu pas devenind pentru el o călăudă pre- 

țiosă şi indispensabilă. Rousseau nu consideră în in-
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strucţiune de cât partea empirică; ast-fel el îi MiCŞo- 
x6ză mult importanța în acţiunea sa asupra inteligenței 
însă-și şi asupra sentimentelor. - 
“După cum scopurile ce Rousseau și Ilerbart» acord 

instrucțiunei sunt diferite, tot asemenea diferite sunt și 
genurile de învățămînt ce ei propun. La Rousseau, instrue- 
țiunea este simplă, la Herbart, compusă. Cel Wântiii 
"voind să fie tot-d'auna simplu, pare a fi, la prima vedere, 
mai apropiat de natură, observând însă, lucrurile mai de 
aprope el e în contradicțiune cu. acâsta. Intr'adevăr, 
el descompune şi analisâză neîncetat; dând la început 

t6tă importanța părţei fisice și mai terdii părţii sen- | 
timentale, în detrimentul inteligenţei resonabile, el di- "vide educaţiunea omului în fase distincte Și succesive. 
Procedând: ast-fel el ajunge, ce-i drept la simplicitate, 
dar acâsta nu este câtu-și de puţin naturală; căci na- 
tura este ca o vastă sintesă ce trebuie ao reconstitui 
„tot-V'auna după analisă. ME | 

Natura, omului face parte dintr'o asemenea sintesă, 
dueru ce seapă din vedere lui Rousseau ; întradevăr, 
omul posedă -în proporţiuni diverse facultăţile fisice, intelectuale și morale. Rousseau nu le îmbrățișează pe 
“toate de o dată, în desvoltarea lor, cum ar fi trebuit să „facă; el merge până să neglijeze intelectul chiar ca și cum n'ar fi avut nici o acţiune asupra sentimentului. Doc- mai această lipsă de vedere generală pune pe filosoful de „ “Geneva în contradicţiune cu natura. Acest caracter ana- litic se deosebesee în instrucțiunea ce el înţelege a, o da elevului si ; îndreptată cu deosebire asupra experienţei Şi asupra, simţurilor, ca va conduce mai întâii la seiinţe. a | 

Herbart fără să neglijeze cu totul analisa, el se servă de dinsa pentru a ajunge la sintesă. După ce, pe de o parte a considerat natura în părţile sale; iar pe de alta, societatea, el are: grijă, în urmă, de a le reuni, întrun tot complect, Pentru natură, considerând, că omul are 

, 
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simţuri, o inteligenţă, şi sentimente, după ce le a deo- 
sebiţ unele de altele, el se îndeletnicesce de a le 
desvolta de odată, cât mai armonios posibil, mai cu 
seamă prin mijlocul culturei: multiple. Pentru socie- 
tate, el procede în acelaşi mod. EL se îngrijesce mai 
întâiii de particular pentru a ajunge. în urmă la ge- 
meral; el începe prin a perfecționa individul pentru 
a ajunge la o totalitate pe cât perfectă posibil care 

se va numi. societate. In fine, cea din urmă sintesă 
va, consta a, contopi aceste două mari totalități: na- 
dura şi societatea. Ă | | 

Instrucţiunea la Herbart, ajunge întrun mod natu- 
ral și logic la sintesă; căci aceasta consideră toate 

facultăţile omenesci de o potrivă necesare şi naturale. 

“Departe de a neglija inteligenţa pură ca Rousseau el 

îi dă, din contra, un loc foarte important. și ţine o 

mare socoteală de ea în desvoltarea sentimentului. 

Instrucţiunea, după Herbart, este aşa dar. sintetică Şi 

pune în joc cele şease clase de interese despre care 

am vorbit.. Importanţa ce pedagogul German acordă 

“unei materii ca.istoria, ce grupează în sinteză. ele- 

mente aşa de diverse, îl arată ca atare.



PARTEA A DOUA .. 

| Capii. 

METAFISICĂ ŞI PSICHOLO GIE 

E s.-1, E 

A. Metafisică. — Concepţiunea sufletului la Rousseau. — 

Influenţa spiritualistă : Descartes, Clarke, Shaftes- - - 

bury.—Rousseau opus lui Locke şi Condillac - 

în domenul metâfisic. 
, 

Educatorul care voesce să creeze -un sistem de pe- 

dagogie în aşa -mod în cât să desvolte cât mai con- » 

venabil pe copil, din punet de vedere intelectual şi 

moral, se presupune a, avea în tot-Va-una o concepţiune . 

prealabilă : 1. despre natura spiritului însă-și ; 2, des- 

pre diferitele sale moduri de“ activitate. In primul cas, 

este vorba de spirit afirmându-se în sine însu-și ; acâsta - 

este objectul metafisicei. In al doilea cas, este vorba. 

de funcțiunile şi condiţiunile după care cl funcţionâză; 

acesta este objectul psichologiei. Rousseau şi Ierbart 

ai expus teoriile lor despre. suflet, acela în lucrarea. 

sa asupra educaţiunei, acesta în  metafisica sa. Voiii 

examina, dar, pe rend, cum fie-care dintr'Enşii a des- 

voltat teoriile sale asupra spiritului. O. 

Cel d'intâiii lucru ce trebue să distingem la Rous- 

„seau sunt cele două mari influenţe ce el-a avut: pe 

de o parte aceea a doctrinii “spiritualiste;..Xar pe de . 
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alta, aceea a doctrinii sensualiste. Trebue să ţinem 
asemenea s6mă de influenţi secundare, provenite 'de 
la două școli opuse şi care n'a fost fără importanță. 
„Ca spiritualist, el ţine mai întâiii de Descartes şi 
de adepţii sti:" Clarke şi Shaftesbury. Autorul lui 
Lil se revelâză, discipolul lor când atinge Şi susține 
problemele sufietului;: Din moment ce însă cl abor- 
deză: lumea sensibilă, el este dominat de ideile lui 
Locke şi Condillac. - - 

După cum scim, Descartes fondtză cunoscinţa des- 
pre lumea. iinteridră şi exteridră pe cugetare care 
este însă-şi esența sufletului. Pentru el, simţurile 
fiind înșelătore în creațiunea, ideilor, face apel, numai. 
la cugetare întocmai ca la un judecător infailibil. 
Rousseau, din contră, face să intervie în mod prealabil 
„jocul simţurilor la origina cunoscinței. El face sufletul 
și facultățile sale mai mult sai mai puțin tributare 
acestora. El redevine! însă spiritualist acordând :sen- 
timentului ce este pentru el aceca ce cugetarea este 

„pentru Descartes, pereepţiunea. directă Şi justă a lumei 
„ înteridre, a sufletului, a “eului. Sentimentul Xa aici o 
„preponderență anol6gă cu aceia ce cartesianismul a 
impus-o spiritului. Pentru Rousseau fiinţa, residă în sen- 
timent după cum pentru Descartes residă în cugetare, 
Sentimentul, sai mai bine consciința, constitue esenţa 

“însă-și a sufletului. Ie | 
Acum să esaminăm în anume ce Rousseau procede 

şedla spiritualistă. | e a 
Ca şi Descartes, el separă într'un mod lămurit spi- 

“ritul de materie, a “ 
In ce consistă, după el, manifestățiunile cele mari 

ale sufletului ? Aci cestiunea, este 'de a “pune în prima 
linie consciința și: sentimentul. Sentinientul, saii. sen- timentele sunt judecăți “interne ale 'consciinţei. Ast-fel, 
după Rousseau, sentimentul este cea mai înaltă mani- festațiune a sufletului, â eului. EL nu înșâlă nică-odată 

N
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şi nare trebuință de rațiune pentru a se corige ; căci: 
el posedă tâte calităţile. acesteia. Sentimentul este acela. 
care revelâză existenţa sufletului : „Je sens mon âme,. 
dit-il, je la connais par le sentiment et pâr la pensce b“... 

Apoi: „Ce que je sais bien, c'est que Lidentit€ du 
moi ne se prolonge que par- la mmoire 2)€. , 

Intr'un cuvînt eul pentru cug erătorul din Geneva nu 
este de 'cât o pură intuițiune. Asemenea, este și pen- 
tru Dumnegeii la a cărui: cunoscință ajungem prin 
sentimentul frumosului, adevărului și justului, calităţi 
care emană de la esența însă-şi a Creatorului și care: 
în schimb trebue să ne facă să ne suim în mod logic. 
la el. Afară de acâsta existența lui Dumnedgeii se: 
impune - spiritului nostru prin sentimentele ce pro-- 

_v6că în noi spectacolul operei sale perfecte. Prin-: 
tmaceasta, suntem conduși la religiunea inimeă, la, re-. 
ligiunea naturală: a urma natura, operă perfectă a 
unui autor perfect, est a face. binele; a se depărta. 
de la dânsa, este a ajunge la râii. 

_ Afară de sentiment Rousseau arată că sufletul. se- 

“mai pote traduce şi prin alte manifestaţiuni, adică prin . 

cugetare și meditaţiune. Acestea sunt asemenea facul-- 
tăți care 71 fac 'să conceapă esența spirituală a SU- 
fletului. „En mâditant sur la nature de l'homme, j'Yy: 

"crus, ditil, decouvrir deux principes distinets dont lun 

Pelevoit ă 'Tâtude des vcrites cternelles, 3 Pamour de: 

la justice: et du beau moral, tandis pe Pautre le ra-- 

menoit.... d Pempire des sens*).. n Dar în fond prin. 

  

1) Emil, cartea IV-a, p. 8317. —Eă simţ sufletul mei, "1 cunosc: 

prin sentiment şi prin” cugetare. 

2) Emil, cartea IV, p. 311. — Aceca ce sciă bine este. că identi- 

tatea cului'nu se prelungesce de cât piin memorie. - 

3) Emil, cartea IV-a, p. 311.—Meditând, asupra naturei omuli,. 

am credut că am descoper într'însa . două principii distincte din: - 

cari, unul "1 înalţă la studi Iverităţilor eterne, la amorul justiţiei şi al. 

“frumosului moral, pe când cel-alt”] întârce.... la imperiul simţurilor... 

ia 

,
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“cugetare, el înţelege aci, această activitate a sufletului 
“ce nu este alt-ceva, de cât sentimentul călăuzit -de 
consciinţă. Infine, spiritualismul lui Rousseau se re- 

„Vel6ză cu desăvârșire în afirmaţiunea sa despre acti- 
"vitatea, voinţa și libertatea sufletului, afirmaţiune pro- 
munţată cu o elocință plină de entusiasm. | 

Rousseâu recunâsce mai întâii sufletului - un prin- 
cipiii activ, ce 71 deosibesce de materii: a 
„Nul Gtre matâriel n'est aectif par lui mâme, ditil, 

et moi mâme je-le suis 1)“ EI trece apoi la voință şi 
la liberul arbitru: „Ma volonte, dit il,. est indepen- 
“dante de mes sens. Je consens: ou je râsiste, je suc- 

„"combe ou je suis vainqueur ?).% Afară de aceasta 
_“pasagele următoare asupra valorei ce. el dă - voinței 

“Sunt semnificative: „Je ne connais la volontă que 
par le .sentiment de la mienne... Le principe de toute - 
„action est dans la volont€ d'un ctre libre ; 'on ne - 
saurait remonter au del. i 
„“Liberul -arbitru, ce este încoronarea spiritualismului 

lui. Rousseau, se arată categorie printr'o ast-fel. - de 
afirmațiune. El-este întărit încă întrun mod energie 
prin articolul al treilea al credinţei Vicarului Savo- 
vard : „I?homme est libre dans ses actions et, comme 
tel, anime Mun substance immaterielle.s) po 
"Din aceste diferite proposițiuni recse întrun mod 

"-clar că Rousseau este un spiritualist convins, când abor- 
-dează direct chestiunea sufletului; el degajază sufletul 

7 

  

1) Emil, cartea IV p. 313.— Nici o fiinţă materială nu este ac- tivă prin ea însă-și; ei însu-mi, însă, sunt, - | , 2) Ibid cartea IV p. 814. — Voința mea este: independentă de simțuri. Consimt sai resist. sucombez sati sunt învingător. - j 3) Ibid. cartea IV p. BL. — Nu cunose voința de cât prin. sen- “timentul voinței mele.... Principiul ori-cărei acţiuni este în voința : unci ființe libere; noi n'am sci să ne ridicăm mai sus. _ -. *) Ibid cartea IV p. 314.—Omu este liber în acţiunele sale ŞI „ca atare, animat de o substanță immaterială. a N i ”
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„le însă și manitestaţiunile sale, aăică, de sentiment, 
de cugetare şi de meditaţiune. Aceste activități d 
verse formează o totalitate. a cărei forță se resumă 
în exercițiul liber al voințe. 

O ast-tel de concepţiune a lumei interne face. din 
Rousseau un discipol a lui Descartes. Toată profe- 
siunea Vicarului savoyard relativ la partea spirituală, 
este fondată. pe dogma cartesiană şi el nu face de 
cât “să .reâbiliteze ast-fel - Spiritualismul deja foarte 
compromis în epoca sa. 
“Cu toate acestea, Descartes nu este singura inhu- 

ență -spiritualistă ce a avut Rousseau. EL s'a inspirat 
asemenea, şi de la doi filosofi i englezi, Clarke și Shaf- 
tesbury. De alt-fel, el recunoasce pe acela ca cea 
„Mintâii călăuză a sa: întradevăr, Clarke acordă su- 
fletului imortalitatea şi -libertatea ca și Platon. . El 
procură proba despre existența lui Dumnezeii în 
acelaşi chip cum a făcut Rousseau mai târziii: „Cette 
„preuve- toute mâtaphysique et-ă priori se trouve dans; 
la nâcessite, laquelle est î priori, dans Vordre dela 
„nature, le fondement. et la raison de existence de 
Dieu. Lvidâe d'un ctre qui existe necessairement 
s'empare de nos esprits malgr6 que nous en ayons DE 

Influența, lui Shaftesbury “asupra luă Rousseau n'a fost 
fără importanță în concepțiunea sa despre lumea spiri- 
tuală. După exemplul raţionaliştilor el arată în mod clar 
că sentimentul existenţei noastre este în noi înşine, lucru 
despre, care nu ne putem îndoi. Shaftesbury pare că 
se asemăna cu Rousseau în -modul de a concepe uni- 
tatea sufletului prin sentiment și consciinţă. Intr a-. 

- 2) Ad. Frank, Dicţionarul -sciinților filosofice, ait. asupra lui 
Clarke, Paris 1875.—Această probă cu totul. metafisică şi a' priori 

"se găsesce in necesitate, .ea este a priori în ordinea naturei, fon- 

damentul şi rațiunea existenţei : lui Dumnezeă. Ideea unei ființe 
care există neapărat ne stăpânesce spiritele cu toate că noi avem una. 

7
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" devăr, pentru a demonstra existența unităţei, Shăftes- 
bury invoacă imputaţia morală, prin care noi atribuim 
aceluiaşi ei toate acţiunile noastre. Ful este o unitate 

internă ce domină şi unesce toate părţile; abstracţiu- 
nea este perceptibilă numai. spiritului: „Ce qui est 
la beautc, dit-il, n'est pas un objet des sens, n'est 
pas enseign6, mais senti.*) Eată dar sentimentul in- 

„tervenind aci precum vom vedea mai târziu şi la 
Rousseau, ceea ce este isbitor. Rousseau pare să se 
fi inspirat tot de la: Shaftesbury în ceea-ce. privesce 
unitatea sufletului, a eului. Intwadevăr, acela afirmă 
că identitatea eului se prelungesce prin memorie Și 
pentru a fi același, trebue a-și aduce aminte de a fi 
„tost,—aceea-ce revine de a fi lucrat, —precum se ex- 
primă filosoful englez. i Da 

Întru cât se atinge de consciință însă-și, dacă s'ar 
“căuta la Shaftesbury, sar putea găsi lucruri formu- 
late întrun mod deosebit de cum a făcut Rousseau, 
dar care, în fond, sunt identice. Prerogativa 'omului, 
dice filosoful englez, este fondată pe consciința ce el 
are de raporturile sale imediate cu ordinea univer- 
sală şi cu principiul natură. Se scie câtă impo- 
tanţă dă Rousseau acestui simţ chibzuitor, c6 se numesce 
consciință, graţie căruia omul poate fi mulțumit sai 
nemulțumit de el. însuși ; întradevăr, el este arbi- 
trul absolut și infailibil al binelui și al răului. Pu- 

“tem găsi și alte asemănări importante care apropie 
pe Rousseau de . Shaftesbury. Ast-fel, pentru a do- 
mina înclinările nâstre naturale, Shaftesbury admite un 
sentiment moral, un sentiment înăscut de just, de in- 
just, de bine şi de răi. Apreciaţiunea ideilor venite din 
afară după cum vom vedea la, Rousseau. mai târzii, 
PI 

1) HI, Ritter, Histoire de la philosophie. moderne II p. 133.—- Frumusețea ne fiind un obiect de domeniul simţuriloc nu se în- vaţă, ci se simte, A '
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el nu o supune judecăţei, ci sentimentului. După Shaf- 
tesbury, aceste. sentimente fac ca morala să fie de 
prisos. o | | 
„De asemenea, concepţiunea ce Rousseau îşi face 
despre Dumnezeii şi despre .religiune nu este fără a- 
nalogie cu aceea a cugetătorului englez: „L/ordre 
des choses, zice acesta, ne se peut expliquer que par 
un principe universe]... La matitre est inerte, Pesprit 
seul peut âtre un principe d'ordre et de mouvement. 
Sans esprit tout serait chaos... L'âme universelle: se 
trouve par cons€quent immâdiatement presente ă notre 

„âme qui est, alle aussi, un principe actif, par oppo- 
sition au corps inerte 5)“ . | 

In fine o cugetare fârte importantă în: opera lui, 
Rousseau și care se găsesce deja la Shaftesbury este, 
aceea că tot-ecea-ce emană de la natură este într'a-, 
devăr lucrarea unui autor perfect și că omul care se 
ascunde, fuge. de legile: naturale, se depărteză. de 
bine?). i a 

Rousseau, care de alt-fel are multă afinitate cu 
Locke, când se ocupă de lumea sensibilă, adică când. 
studiază problema cunoștinței, se depărtâză însă. de 
dinsul când privesce natura însăși a sufletului. Liber- 
tatea, ce Rousseau revendică cu atâta convicțiune în: 
favorea sufletului, este destul de compromisă la Locke. 
Intwadevăr, acesta pare a admite libertatea acolo unde 
putem alege între diferite representațiuni, când putem 
să depărtăm dintr'un loc atenţiunea nâstră după vo- 

1) H. Ritter, Histoire de la philosophe moderne. II, pag. 141, 

Ordinea lucrărilor nu. se pâte explica de cât printrun principii 

universal... Materia este inertă, spiritul singur pote să fie principiul 

„ordinei şi al mişcărel, Fără spirit totul. ar fi chaos... Sufletul, uni- 

versal se păsesce, prin urmare, imediat present în sufletul nos- 

tru care este asemenea un principii activ, prin oposiţie cu corpul - 

inert. N | - Ie: 

5) Emile, cartea IV, p. 314.
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ință şi să o fixăm acolo unde ne place; dar după cum: 
vedem aci este vorba de lumea materială; în dome-! 
nul pur moral însă, libertatea 'şi ia importanţa sa; 
căcă ea ne coduce să alegem între bine şi răi. Locke 
nu vorbesce de libertate; ce-va mai mult, el o refusă 
voinţei. Adevărata libertate pentru Cartesieni este 
aceea care se -aplică la voinţă, și întradevăr, la Rou- 
seau este vorba tot de o asemenea libertate: „II ny a 
point. de vcritable volontâ, dice el, sans liberte ij. 
Aşa ceva Locke n'afirmă nimic; el se mărginesce nu- 
mai să distingă, pe de o parte voința; iar pe de alta, 
libertatea, și în manifestarea lor, acâsta nu trebue. să 
preceadă aceleia. De alt-fel, Locke nu prea este ă- 
murit în acestă privință; căci el confundă libertatea 
de a face cu aceea de a voi; în metafisică însă singura 
libertate ce ne pâte interesa este libertatea de a voi. 

Rousseau se depărtâză de Locke cu “deosebire în 
„modul de a distinge lumea corporală de cea spirituală. 
Filosoful englez este fârte încurcat în acestă privinţă; 
ce e drept, el admite ca și Cartesienii că substanța 

„corporală este cunoscută prin simțuri Şi. substanţa spi- 
rituală prin reflecțiune. Dar afirmaţiunile sale: scad 
mult când el voesce să considere spiritul în calitățile 

“scle proprii. Intr'adevăr, amândouă aceste activități ce 
par că constitues esenţa însăși a spiritului, el le consi- 
deră ca pure operaţiuni ale acestuia. Filosoful englez 
merge cu cugetarea sa până acolo în cât să dică” că 
substanța spirituală şi substanța corporală nu sunt în 
mod absolut diferite. El nu se sfiesce să afirme, ceea- 
ce a făcut să se bănuâscă de materialism, că Dum-. 
nedeii ar fi putut forte bine să dea materiei faculta- 

„tea «de a cugeta. | 
Locke protestând contra unei ast-fel de acusaţiuni, 

  

1) Emil, cartea IV, pag. 314. Nu este adevărată voinţa fără li- bertate, a
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Sa înarmat de un argument persuasiv, în care însă a 
lăsat să se întrevadă re-eari îndoieli. Materia nu pro- 
duce nimic, dice el, şi nare activitate, prin „urmare: 
spiritul care coprinde într'însul activitatea nu pote să 
fie produsul materiei insensibile ; mișcarea, nu pote dar 

| să şi tragă origina sa din materie. Acestă afirmaţiune 
însă, dispare înaintea opiniuneă predominaute a lui 
Locke, după care nu se pote pronunța asupra esenței 
ori-cărei substanțe, corp saii spirit. Părţile prin care 
Locke pare a se releva ca Cartesian n'aii o valdre 
însemnată. -El nu admite de cât în trâcăt divisiunea 
lucrurilor, ea, lmea corporală, Dumnedei : „Nous 
avons de notre âtre, dice el încă, une connaisance 
intuitive)“. Acestă din urmă afirmațiune însă, nu mo- 
difică mult tendințele destul de materialiste ale lui 
Locke. In resumat, când Rousseau trateză despre sub- 
stanța însăși a sufletului, este întradevăr spiritualist 
Şi nare nică un punct de întâlnire cu Locke. Asupra 
concepțiunei lui: Dumneddeii, Locke nu dice de aseme- 
nea nimic formal; el derivă tote. cunoştinţele nâstre 
din simțurile exteriore şi din simțul intim; demonstra- 
ţiunile scle asupra unei cunoştinți posibile despre 
Duznedeii sunt lipsite de rigore și sunt departe de a avea 
forma strălucitâre şi încredătâre ce ele aii la Rousseau. 

Acesta ajunge la. cunoscinţă, la afirmaţiunea lui 
Dumnedeii prin sentiment, mijloc cu totul necunoscut 
lui Locke. 

| Așa dar, trebue să recunâscem că autorul lui Emil 
mare. în metafisică nimic de comun .cu filosoful en- 
glez. Locke nu precisâză nimic despre spirit, '] afirmă, 
fără să 7] definâscă. Rousseau, din contră, fidel doc- 
trinei spiritualiste, degajeză sufletul liber şi indepen- 
dent cu tote facultăţile, ce constituesc esenţa sa însăși. 

  

1) H. Bitter Llistoire de la philosofie moderne, II, p. S1.— Noi 
„avem despre ființa n6stră o cunoştinţă intuitivă.
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Dacă Rousseau se depărtâză mult de Locke asupra 
acestor puncte, nu se depărtâză mai puţin de un alt 
filosof din şe6la sensualistă, cu care, de alt-fel, el are 
mai multe raporturi. cu privire la teoria cunoștinței. 
Voim să dicem despre Condillac. Se scie că filosoful 
francez distinge lumea, corporală de lumea spirituală; 
cu tote acestea, după el, proprietatea fundamentală a 
sufletului nu este cugetarea, ci sensațiunea. Cu privire la întindere și la sensaţiune, Condillac diferă de Des- cartes; astfel, pentru acâsta întinderea, și sensaţiunea 
sunt calități primare, iar pentru acela, ele sunt esențe secundare. RE 

Intinderea, devine esență secundară a corpului, şi sensațiunea ce ţine loc de gindire „pentru Condillac, devine esență secundară a sufetului. Întinderea și sensațiunea sunt de natură opusă; “căci cea d'întâiii este divisibilă; iar cea de a doua simplă. Astfel, sensaţiunea ia aci locul je cugetareă ocupă la Car- tisieni, adică ea devine preponderentă în genesa ideilor. Să examinăm acum în ce Condillac se opune lui Rousseau. „Nous ne connaissons, gice el, notre moi quă la suite de nos sensations et de celles que la memoire nous rappelle 1)“. Bal consistă pentru €l din- tr'o reunire de fenomene exteridre sai mai bine din- to colecţiune de sensațiuni. Sensaţiunea devine pen- tru a dice ast-fel, proprietatea fundamentală a sufle- tului. Rousseau pătrunde mult mai în fondul chestiunei, - el se într6bă dacă trebue a identifica eul cu sensațiu- nea saii. a-l separa de dînsa. | După ce a raţionat asupra materiei, dice : «J'existe, mais il existe d'autres- âtres, savoir: les objets de mes sensations; .et quand ses objets ne seroient que des 
4 

  

1) H. Retter, Histoire de la philosophie moderne. II, p. 208.— AT 
- 1. v 

- 
Noi nu avem cunoştinţă despre eul nostru de cât în urma sensa- țiunilor nâstre şi a acelora ce memoria ni le reamintesc.
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idces, toujours est il vrai que ces idâes ne sont pas 
moi ') In fine Rousseau este în radicală oposițiune cu 
Condillac asupra chestiunei activităței eului. Intwa- 
devăr, acest din urmă, pentru ca să probeze că sen- 
'sațiunea transformată este totul, pretinde că. facultăţile 
își trag origina lor din sensatiune, care devine rând 
pe rând, comparaţiune, judecată, atențiune. Așa, dar, 
ea este un principiii activ. Rousseau se declară pe față 
contra tesei lui Condillac, cu privire la activitatea spiri- 
tului: „Qw'on donne tel ou tel nom î cette force de 
mon esprit qui rapproche et compare mes sensations: 
qu-on Papelle attention, meditation, rcflexion,- toujours 
est-il vrai gqwelle est en moi et non dans les choses; 
«est moi seul qui produis cette force. Je ne suis done 
pas simplement un âtre sensitif et passif, mais un ctre 
actif et intelligent“ 2)... 

Din următorea frasă se pote vedea mai-mult deose- 
birea- ce există înțre Rousseau și Condillac: „Quoi 
quwen dise la philosophie, j'oserai prâtendre âă l'onneur 
de penser 5“. Sa 

Rousseau trecând de la apărarea activităţei la aceea 
„a libertăţei, merge și mai departe: „Sans Gtre maitre 
de sentir ou de ne pas sentir, je le suis d'examiner 

„1) Emil, cartea IV, p. 300, — Ei exist, însă există şi alte fi. 
ințe şi anume: obiectele sensaţiunilor mele ; şi când aceste obiecte 
mar fi de cât idei, în tot-d'a-una este adevăra! că aceste idei n 

sunt: eă. | ! 

2) Emil, cartea IV, p. 802. — Fie că se dă cutare sai cutare: 

nume acestei forţe a spiritului mei care alătură şi compară sen- 
=aţiunile mele ; fie-că ea se numesce. atenţiune; meditaţiune, re: 
flexiune, în tot-d'a-una este adevărat că ea este în mine; iarnu în 

lucruri ; ei sunt singur acela care produce acestă forţă. Eă nu sunt 
aşa dar numai o simplă fiinţă simțitâre şi cugetătăre, ci şi o fiinţă 

“activă şi. inteligentă, o 

5) Emil, Cartea “IV-a p. 3092. — Ori-ce ar dice filosofia, voiii în- 
drăsni a pretinde la onârea de a cugeta.
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plus ou moins ce que je sens 1)“. Aci observăm că 
Locke este un termen de mijloc între Rousseau ȘI 

„ Condillae; de și cu multă. reservă, el acorilă, într'a- 
„devăr, un rol independent înțelegerii nostre în orga- 
nisatiunea ideilor ce avem. Acâsta însă, nu se pote 
chema, în fond libertate. Condillae nu lasă spiritului 
nostru nici o independență; căcă, după el, tot-ce noi 
credem că, este activitate independentă, nu este de cât 
un pur. efect al simţurilor ce ne stăpânesc cu '0 vioi- 
ciune mai mult sai mai puţin mare. : | 

Din cele ce. preced, se vede dar, că Rousseau este 
un spiritualist convins, când vorbesce numai despre 
suflet. EI se arată cu deosebire ast-fel, când îl opunem 
lui Locke și lui Condillae de la cari el procede, în 
teoriile sale asupra simțurilor, după cum vom . vedea. 
îndată. - SE | 

Terminând acâstă parte pur metafisică, vom dice 
însă că Rousseau n'a întrebuințat argumente noui. 
Acestea se găsesc deja formulate la Pluton: „C'est la. 
mise en evidence de Vesprit humain avant conscience - 
de. soi-mâme, pour arriver d'une part, au sentiment de 
sa propre existence et de Pautre, î la perception “du 
monde exterieur et de la Divinit6, — așa după cum 
dice Villemain“ 2), | | îi 

EI trece apoi la Dumnedei şi la legea morală. Exis- 
tența divinităţei se deduce din trebuința, ce materia are 
de o activitate inteligentă, şi supremă, pentru a exista. 
Ideea despre Dumnedei, Rousseau o găsesce în el în- 

  

1) Ibid cartea IV-a. Fără a fi stăpân de a simţi sai de a nu 
simţi, sunt stăpân, de a examina mai mult saă mai puţin aceea, 
ce simţ. 

- 
2) M. Villemain, cours de la literature frangaise, II, p. 472. — 
Acâsta este punerea în evidență a spiritului omenesc având cons- ciință de sine însu-şi pentru. ca să ajungă, pe 'de o parte, la senti- mentul propriei s6le existențe ; iar pe de alta, la percepţiunea lumei exteridre şi a Divinităţei. ,
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sui, şi acesta ajunge ca să dea sufletului caracterul 
s&ii de profundă spiritualitate. . - 

S. 1. 

B. Psichologie.—Ecletismu lui Rousseau.— Prin psicho- 
-logia sa educativă, el ţine de şcâla sensualistă. — Teoria 
ideilor. — Cunoscinţa se fondeză mai înainte pe simțuri 
şi pe experienţă. — Educaţiunea simţurilor se impune 
înaintea celei a inteligenţei. — Punctele de legătură sait 
asemănarea dintre Rousseau Locke şi Condillac. 

, 

Când cine-va studiază pe Rousseau în cartea a [l-a 
şi a III-a din mil, cu greii pote să recunbscă într'însul 
pe autorul spiritualist al Picarului Savoyard. Şi acesta. 
vine d'acolo, că aci suntem pe terenul practicei; de 
aceea, cestiun€a, simţurilor ocupă o mare parte în aceste 
două cărți cari reveleză -fârte mult pe Locke și Con- 
dillac. Rousseau însă, nu este aşa de inconsecent cum 
Sar părea la prima vedere; importanţa ce el dă sim- 
țurilor în cunoscinţa nâstră, nu aduce absolut nici un 
prejudiţii spiritualismului pe care după cum am vădut, 
"1 apără cu atâta căldură:  „Inţelegând, după cum o 
spune el însu-şi într'o seris6re către D-l de Beau- 
mont, că sufletul este unit cu corpul de nevoe atât 
cât este vremelnic, el singur nu va fi de ajuns pentru 
a cunâsce şi a se pune în legătură cu lumea exteridră,. 

Sufletul are trebuinţă de simţuri după cum acestea, 
la rîndul lor, aii trebuinţă de el pentru a examina şi 
judeca un fapt exterior. ce mai întâiii a fost simțit. 
Mai mult, după modul cum Rousseau desvoltă teoriile 
sâle educative, se vede că el face din simţuri basa 
indispensabilă pentru a căuta veritatea obiectelor re- 

presentate; într'adevăr, el le dă un 'loe preponderent 

în prima educaţiune a omului, fără să le micşoreze 

importanţa lor în urmă. După Rousseau, omul fiind 

neîncetat în luptă cu accidentele naturei, el trebue să 

fie tot-Va-una înarmat pentru a le combate şi a triumta
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contra lor. El nu pote ajunge la un ast-fel de resultat 
decât prin simțuri bine exercitate: „E'xercer les sens, 
dică el, n'est pas seulement en faire usage, c'est appren- 
dre A. bien juger par cux, c'est apprendre pour ainsi 
dire, d sentir; car nous ne savons ni toucher, ni voir, 
ni entendre, que comme nous avons appris 1)“. Atunci 
se va face cel mai mare pas; căci, în “edueaţiunea 
omului, utilitatea trebue să o avem mai întâiii în ve- 
dere. Rousseau nu crede dar, alt-ceva mai bun de 
făcut de cât să desvolte simţurile din vârsta cea 
mai fragedă, reservând inteligenței cât mai puţin loc 
posibil. Cât despre suflet ce residă cu totul în senti- 
ment la ce mod de educaţiune va putea cine-va să-l 
supună pentru a-l forma și desvolta? La care autorul 
lui Emil răspunde fără ca să esite: sentimentul, după 
el, conţine în germen principiile frumosului, binelui şi 
justului, ete., cară fiind înăscute și susceptibile de a 
sc desvolta în mod natural, în puţin timp, este o anu: 
mită vârstă pentru acâsta, adică, accea a, adulescenței 
atunci când totul va fi fost preparat prin cultivarea omu- 
lui fisic şi inteligent. Pentru-că, după Rousseau, natura 
este perfectă, sentimentul ce provine -de la ea, n'ar fi alt de cât principiul binelui. Sentimentul singur resumă 
într 'însul întrega lege morală și va fi de ajuns câte-va 
înv&țăminte practice pentru ca acâstă lege să se înde- 
plinâscă cum se cuvine în tot timpul şi în tot locul. 

Teoria cunoscinţei, formulată de filosoful de Geneva, 
găsesce în mare parte isvorul săă în doctrina lui Locke, „după care ne rădicăm în mod insensibil de la sensa- țiuni, la: idei. Rouseau, după cum am vădut deja,-con- 
În o OO N A 

” 

1) Emile, cartea Ii, p. 127. A exercita simțurile nu va să dică ca să facem numai usagiă de dinsele,” dar să învăţăm să jude- căm bine printe'insele, să învăţăm să simţim pentru ca să dicem ast-fel; căci noi nu scim să pipăim, să vedem, nici să înţelegem de cât după cum am învăţat.
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sideră _sentimentels ca: nisce manifestaţiuni ale sufle- 

tului. Insu-şi Locke, la care nică o dată nu este vorba 

de sentiment, admite, cu tte acestea, lucruri înnăs- 

cute; ast-fel raţiunea, mare trebuinţă de cât de exer- 

ciţiii pentru a se desvolta; asemenea şi instinctele de 
sociabilitate, şi dorinţele de fericire. Rousseau se arată 

cu desăvirșire discipolul 1ui Locke, în capitolul unde 

expune modul cum spiritul ajunge la cunoscință. Aci 

nu mai este vorba de sentiment, de lucruri înnăscute, 

ci de idei, însă ga şi Locke, Rousseau admite că nu 

sunt idei înnăscute. Intradevăr, ce sunt ideile de cât 

objectele sensibile devenite representațiuni ale spiri- 

tului ? Observaţiunea justă a lui Locke, “și are cu 

drept cuvînt locul săi aci căci pentru a judeca asupra 

ideilor, trebue să le avem. Mijlocul prin care le do- . 

bândim, dice el, este experienţa basată pe observaţiunea 

dirijată sau asupra objeetâlor aşegate în afară de 

n0ă, sai asupra n6stră înşine. tă un punct de ple- 

- care al teorici lui Rouseau: contactul imediat între 

objecte și noi se face prin intermediul simţurilor. În 

cea Vintâiu fasă a educaţiunei, Rousseau se ocupă în 

mod esclusiv cu desvoltarea. acestora. .In acâstă iasă 

vedem în ce mod şi cât de mult posibil trebuesc exer- 

citate simţurile, în vederea epocei când copilul va de- 

veni! capabil de a judeca aceea-ce el a simțit, saii mai 

bine, când el va fi o ființă: activă şi inteligenţă. După 

Rousseau, noi ne înşelăm în judecăţile nâstre pentru 

că, adesea, noi nesciind să simţim, impresiunile nâstre 

sunt ast-fel greşite. Numai omul ale cărui simţuri vor 

fi fost bine exercitate va fi în stare să formuleze ju- 

decăţi juste; căci autorul luă. Jimi plecând de la prin- 

cipiul că, veritatea fiind în lucruri, judecăţile nstre 

“vor fi precise şi juste, dacă simțurile sunt capabile de 

a reflecta întrun mod just și fidel lucrurile ce ele ne-a 

comunicat. Simţurile fiind primele facultăți ce se des- 

voltă în noi, punctul de vedere fundamental al îilo-
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„softului de Geneva este, așa dar, cultivarea și exerei- 
tarea lor, în primul rînd. De alt-fel, copilul necunoscând 
de cât natura sa fisică, nu trebue să fie iniţiat de cât; 
cu raporturile ce el are cu lucrurile cel înconjoră. 
Până la doi-spre-dece ani, Rousseau caută să cultive. în copil numai simțurile pentru simţuri ca să-l înveţe de a. simți bine. Nu trebue să se dea copilului, dice 
el, nici o noţiune positivă ; el are nevoe numai de o educaţiune curat negativă care să-i serve să se conducă mai târgiii a-și preserva, inima sa contra vițiului şi spiri- tul contra erorei. Acâstă primă peri6dă a educaţiunei va avea, de scop, așa dar, de a forma corpul şi simţurile o- mului ; acesteia va. succede o a doua a cărui object va fi desvoltarea cugetării și a judecății. In opera lui mil, partea unde simţurile sunt Singura sa preocupaţiune,. Rousseau analiseză într'un mod succesiv pipăitul, VEdul, audul etc., şi le studiâză. în diferitele lor manifesta- țiuni. EL descoperă un al șeselea simţ ce ?] numesce | simțul comm şi care, după el, jâcă un rol important: în formațiunea, ideilor. Acest simț resultă din activi-. tatea regulată a celor alte simțuri şi ne învâţă despre natura şi aparenţa lucrurilor; sediul săi este creerul. Simţurile interne sunt numite de Rousseau percepțiuni saii idei; el acordă acestora o mare importanță în cunoscințele nstre: „c'est le nombre des id6es, dice el, qui mesure l'âtendue de nos connaissances : c'est. leur nettet€, leur clart€ qui fait la justesse de L'esprit, c'est l'art de les comparer entre elles. qu'on appelle. raison humaine 1). Rousseau numesce rațiune sensitivă sai puerilă aceea care lucrâză să formeze idei simple -- prin concursul mai multor sensațiuni, şi vaţiune înte-. PI 

1) Emile, cartea II-a pag. 161. — Numărul ideilor este acela care măs6ră întinderea cunoscințelor nâstre ; exactitatea spiritului „atârnă . de desluşirea şi claritatea lor ; arta de a le compara între dânsele,. este aceea-ce numim rațiune omenâscă, E
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lectuală, aceea care lucreză,a forma idei complexe prin 

concursul mai multor idei simple. 
In a doua fasă a educaţiunei, adică, de la vârsta 

de doui-şpre-dece ani, Rousseau va cultiva: în copil 

facultatea, de a dobândi idei; după acestă epocă el. 

caută să facă dintr'insul o ființă activă și cugetătore.. 

Partea experimentală păstreză încă, în acest timp. 

ttă importanţa sa: întradevăr, simţurile, desvoltate 

întrun mod deplin, isvor esenţial al ideilor, călăuze 

infailibile, trebuese să fie în tot-dV'auna cultivate într'un 

mod îngrijit. Rousseau înlătură - cu desăvirşire o tre- 

cere bruscă de la educaţiunea fisică la cea intelectuală. 

Atenţiunea sa se îndreptâză, în mare parte, încă asu- 

pra lumei exteri6re: „Ne sautons pas tout, un coup . 

„dice el, des objets sensibles aux objets intellectuels.... . 

Point dautre livre que le monde, point (autre ins- 

truetion que les faits!“*!) e 
Experienţa, simţurile şi reflexiunea, iată isvorele 

tutulor cunoscinţilor idstre, gice Locke, care fondeză 

pe acâstă triplă basă, întrega sa teorie despre torma- 

ţiunea ideilor, teorie admisă asemenea şi de Rousseau : 

„De la comparaison de plusieurs sensations 'successi- 

ves ou simultantes, et du jugement qwon en borte, 

dice Rousseau, naît une sorte de sensation miste, ou 

„complexe, que j'appelle idâe. La manitre de former 

les idces est ce qui donne: du 'caractăre ă Lesprit hu- 

main... -Lags îdces-simples ne sont que des sensations 

comparâes. Il y a des jugements dans les simples: 

sensations,..... et le jugement est purement passif: îl 

affirme qu'on sent ce qwon sent. Dans la perception 

ou idee, le jugement est actif: il approche, il com-- 

  

1) Emile, cartea II, p. 173. — Să nu sărim de o dată de la 

obiectele sensibile la obiectele intelectuale... Nici o alt-fel de carte- 

de cât lumea, nici o alt-fel de instrucţiune de cât faptele. 

7
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pare, il determine des rapports que les sens ne:deter- minent pas. Voilă toute ia difference!)« 
Acâsta ne reamintesce fârte bine concepțiunea lui Locke, după care materia cugetărilor n6stre exteridre este procurată de simţuri. Acum vine întrebarea, dacă Locke, de la care procede Rousseau, lasă spiritului aceeași parte de activitate în formațiunea şi - compo- sițiunea ideilor ca și discipolul săi. Mai întâi tre- bue să recunbscem, că el este încureat asupra câtor-va puncte privitâre la acâstă cestiune dificilă. Când el consideră, reflexiunea ca" sens intim, el nu vede într'însa de cât facultatea pasivă a sufletului nos- tru de a primi representaţiuni, şi, în acest cas, cu- noscinţele, saii ideile npstre S'ar îndeplini. ca Și sen- sațiunea într'un mod n: cesar şi independent de voința n6stră. El nu vrea să excepteze de acâstă fatalitate nică chiar cunoscinţele care reclamă o comparaţiune întisă, punct asupra căruia Rousseau i este cu totul opus. Intr'adevăr, acest din: urmă, declară într'un mod netăgăduit că înțelegerea este activă și liberă când este vorba de a compara, de a alătura ideile: „Com- parer c'est juger, dice el *)*. Dar, judecata ce este alt-ceva de cât spiritul actif, și care se determină într'un mod liber? După cum vom vedea mai la vale, Locke admite, cu tâte acestea o libertate intelectuală; însă, modul săi de a privi reflexiunea ca un fapt pasiv şi 

  

1) Emile, cartea III, p, 219, — Din comparaţiunea mai multor sensaţiuni Succesive sai simultanee şi de la judecata ce facem des- pre ele, nasce un fel de sensuțiune mixtă saă complexă pe care o numesc idee. Modul de a forma ideile este aceea-ce dă un carac- ter "spiritului omenesc... Ideile simple nu sunt de cât sensaliuni comparate. În sensaţiuuele simple chiar se află judecăţi... şi ju- decata este pur pasivă: ca afirmă că simţim aceea-ce simţim. In percepţiune saii idee, judecata este activă : ea alătură, compară şi determină raporturi pe cari simţurile. nu le determină. lată totă dvosebirea, 2 , 
II 2) Emile, cartea IV, p- 300. — A compara va să dică a judeca.



61 

de a refusa voinţei şi înţelegerei facultatea de a se 
pronunţa asupra potrivirei sai nepotrivirei lucrurilor 

“mar părea să conducă la acâsta. 
Locke recunsce: spiritului nostru trei feluri de ac- 

tivități şi adică: facultatea, de a putea reuni mai multe 
idei simple într'o singură ideie; facultatea de a ală- 
tura dou& idei deosebite pentru a le compara una cu 
alta, — de unde resultă ideia unui raport; — în fine, 
facultatea de a deosebi sai abstrage două idei care 
sunt unite împreună. Locke are avantagiul de a pre- 
cisa casul când spiritul este liber în activitatea sa. 
După el, activitatea; înţelegerei. nu se manifestă de cât" 

numai în legătura ce se stabilesce între ideile ce ni 

se presintă întrun mod separat. Locke refusă înţele- 

gerci o liberă cooperaţiune în formațiunea ideilor simple, 

Roussean, din contra, privind acestea ca nisce sensa- 

ţiuni comparate, suposeză deja o judecată, adică un 

mod al activităţei cugetărei. El nu spune până la ce 

punct acâstă activitate este liberă, însă pentru că el 

admite; întrun mod general, că noi suntem liberi în 

examinarea n6stră, în judecata nâstră, acâstă” afirma- 

țiune sar putea “prea bine înţelege atât despre ideile . 

simple cât și despre ideile compuse. Ac6sta nu: este 

fără importanță; căcă, admiţend o liberă cooperaţiune 

a înţelegerei în ideile simple, Rousseau ar acorda li- 

bertăţeă o parte mult mai mare de cât Locke, în fa- 

cultatea de a cunsee, In realitate însă, acesta nu se 

pote; căci după Rousseau, judecata n'ar fi aci de cât 
o activitate a spiritulai având o libertate limitată. Dacă - 

ne reamintim aceea-ce el a-dis în acestă privinţă: „la 

verit6 est dans les choses 1)“ urmeză că este o nece- 

sitate ce se impune spiritului şi că, limitâză prin ur- 

mare activitatea, sa liberă. având în vedere că el trebue 

să se. mărginâscă a traduce lucrurile „ast-fel precum 

  

- 

1) Emile, cartea IV, p. 302.— Veritatea este în Jucruri.
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-ele sunt; Jar nu în mod arbitrar. In tot casul, Locke 
şi Rousseau dând inteligenţei o activitate .liberă in- 

"formațiunea ideilor complexe, ei par a fi în. deplin acord. 
A propos de idei, credem că este înnemerit de a 

„reaminti aci teoria lui Condillac ca una ce are afini- 
tate cu aceea a lui Locke și a lui Rousseau. Ideile 

„simple, dice filosoful frances, nu se explică de loc; în 
producțiunea lor, rolul nostru este absolut pasiv ; spi- 

ritul nu începe să fie activ de cât în formațiunea ideilor 
„complexe. Acâsta nu “este alt de cât teoria lui Locke; 
- Condillae însă întrece cu mult pe învățătorul săi. In- 
tr'adevăr, activitatea ce el pare a recundsce spiritului 
în formațiunea ideilor complexe devine. mai mult de 
cât ori când tributară simțurilor ; el consideră d. ex. 

- comparaţiunea, judecata ca simple efecte ale sensa- 
țiunei. Doctrina lui Condillac nu este alt ceva de cât 
complectarea doctrinei lui Locke; objeetul sii este de 
a arăta că facultatea de a simţi coprinde într'însa, în 

„stare de germani, tâte facultăţile intelectuale, Și că trans- 
formațiunea sensaţiunilor, din care resultă tote ideile 
nostre, sc îndeplinesce fără cvoperațiunea nâstră. Fără 
îudodlă, o ast-fel de concepțiune a înpins pe autorul 
luă Emil de a critica pe Condillac. întrun pasagiu din 
opera sa unde el se revoltă cu indienaţiune contra fi- losofiei din acea epocă !). Cu tâte că Rousseau proclamă 
activitatea spiritului în facultatea de a cunosce, totuși el apreciâză cât este de important rolul simțurilor în producțiunea ideilor. In acâsta constă partea esenţi- „almente practică a „sistemului săi pedagogic; el con- 

“vine ca educatorul să pue cât de mult posibil pe 
“elevul să în raport cu lucrurile spre a ajunge la idei precise. Rousseau este de acord cu Condillac pentru -ca reflexiunea, să fie lăsată a fi desvoltată mai târdiă ; -visând. cu deosebire la desvoltarea fisică, el nu se pre- 

  

1) Emile, cartea IV, p. 298 şi 299.
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ocupă mult de facultatea cea mai înaltă a spiritului, 
care nu apare de cât la omul în vârstă, când Rous- 
seau începe să cultive inteligența copilului; el evită 
de a se adresa facultăţilor care reclam sforțări prea mari 
din partea spiritului, ca memoria, imaginaţiunea refle- 
xiunea ete. Rousseau neglijeză de a exersa memoria ; căci, 
după părerea sa, semnul nu preţuesce, nimic în” locul 
lucrului. Semnul este vag, dice el, şi tinde a arunca 
în confusiune. Etă adevăratul motiv pentru care nu 
impune tinerimei studiul limbilor; imperteeţiunea me- 
morici se probâză prin faptul că de multe ori trebue 
să reînv&țăm aceea-ce: odată a fost învățată. Relativ 
la limbi, Rousseau dice, de alt-fel cu multă dreptate, 
că semnele, variind de la unul la altul pentru a re- 

- presenta acceaşi idee, nu fac de cât să abată inteli- 
gența copilului căreia "i place să se tamiliariseze cu 
un singur semn pentru acceaşi idee. Acâsta face pe 
autorul lui mil de a alunga pe cât este posibil ab- 
stracţiunea din învățămînt. N Da 

In resumat, teoria cunoscinţei, după Rousseau, este 
fondată pe principiul : general a lui Locke, adică că 

"moi: ne ridicăm pe nesimţite de la simţuri la idei. Dis- 
cipolul, ca şi învățătorul, a sciut să facă dintr'ânsa, 

i) psichologie independentă de metafisică. Aces fapt 
este evident în Emil unde autorul caută să  înțel6gă 
prin experiență modul după care funcţionâză spiritul. 

In fine, putem gice că Rousseau ţine de dout școli 
opuse fără ca printr'acâsta să fie tocmai în contra- 
dicere cu sine însu-și. In domenul practicei, într'adevăr, 
el nu se adresâză de cât la aptitudeni ce pot conduce 
la determinaţiuni positive: la simțuri şi la reflexiune. 
Cât despre facultăţile sufletului a căror valdre le arată 
în partea metafisică a operei scle, rămân intacte; căcă. 
teoria sa despre facultatea de a cundsce nu. compro- 
mite câtu-şi de puţin marile manifestațiuni prin cară 
sufletul se afirmă în activitatea sa independentă.
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“Credem că este timpul de a trece la Herbart și de. 
a arăta cum acest filosof remarcabil a reconstruit şi 
complectat în mod sciinţific doctrina sensualistă a lui 
Locke, şi a lui Condillac, admisă în trăsurile sale ge- 
nerale de filosoful. de Geneva. - î - 

2. 

"A. Metafisica lui Herbart. — Căutarea unei base solide 
desdre conceptul sufletului. — Punctul de plecare meta- 
fisic pentru a atinge acest concept. —hRolul experienţei.— 
Ruptura categorică cu vechile teorii despre facultăţile 
sufletului.— Filosofia lui Herbart în trăsurile sâle gene- 
“rale.—Concepţiunca fiinţei nu pâte să găsâscă basa sa în 
experienţă —bPunctul de plecare metafisic se impune. — 
Metafisica şi. psichologia Solidare una -alteia. — Expu- 
nerea metodologiei: lui Herbart; ontologia,> sinecologia 

şi: ideologiu. . 

__Cu totul deosebit de Rousseau, . Herbart înlătură 
intuiţiunea şi semtimentul ca unele ce nu pot afirma 
existența sufletului. El regretă că nu pote să găsescă 
cul ca realitate; de aceea el se vede nevoit de a 
trage conceptul săii despre suflet din nictafisică pentru 
a-l da în urmă psichologiei. Prin urmare, el trebue 
să plece de la o ipotesă metafisică ce constă a privi 
fiinţa ca simplă, fără cantitate, fără pluralitate. O dată 
acâstă ipotesă, formulată, trece la psihologie unde se 
silesce de a arăta, prin exemple și calcule, tâte fap- 

„ tele pe care percepţiunea pote să le atingă. EI ne 
„face să vedem că stările. de consciință ne fiind de cât 
_Nisec representațiuni, adică nisce forţe, s'ar putea sta- 
bili o mecanică şi o statică a spiritului. O. dată, acesta 
stabilit el revine de la fapte psichologice simple, di 
la representaţiuni simple, la forme generale, la abstrac- 
țiuni, adică la cunoscința metafisică. Ast-fel, el pare 
să aducă metafisicei ce-va întemeiat pe experiențe, 
recunoscând, cu tâte acestea, neputința de a pătrunde 
esenţa însăşi a ființelor și a lucrurilor. „Nous vivons, 
dice el, au sein des relation: comme la connaissance 

Y
P
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intuitive, la connaissance par concepts ne nous donne 
que des rapports, mais la connnissance des rapports 
suffit a nos besoins 1)“. Originalitatea lui FHerbart. 
constă în faptul că psichologia sa de și plecă dintrun 
punct metafisic, totuşi el o întemeiază; pe cât posibil 
pe experiență. Herbart fondeză psichologia sciinţifică 
şi rupe în mod absolut cu teoria facultăţilor sufletului. 
Acâstă ruptură fusese deja vădută la Locke şi Con- 
dillae, cu tâte acestea teoria spiritualistă a păstrat tot 
prestigiul săi, graţie autorităţei 6menilor ce o repre- 
sentaii. Pedagogia nu putea să tragă de cât un folos 
mediocru dintro ast-fel de clasificaţiune a faptelor în- 
telectuale și fără să găsâscă întriînsa o basă solidă. 

„ Herbart construesce realitatea parte din experienţă, 
parte din cugetare; el este realist și idealist tot-d'o- 
dată. Realitatea însăşi, el o 'înțelege ca constituită din 

“fenomenul redl şi din fiinţă. Pentru a fi pricepuți mai - 
bine, să explicăm. aceşti din urmă duoi termeni: 10 
prin. fenomen real, el înţelege proprietăţile schimbătâre - 
ale corpurilor: albastru, verde, roșu, dulce, amar, ete., 
fenomene dobândite prin experiență; 20 prin ființă, un 
concept pur intelectual, ce stabilesce ce-va, necunoscut; 

„dar existând în sine, întrun mod absolut şi fără să 
- cadă sub simțurile nâstre: ființa este posiţiunea abso- 

lulă.. Herbart plecă de la experiență pentru a găsi 
fiinţa, prin urmare eal; pentru acâsta observă că lu- 
crarea cugetărei este necesară spre a ajunge la cu- 
noscință, simțurile fiind insuficiente. Fiinţa nu se gă- 
sesce în lumea reală şi experienţa singură nu pâte fi 
de ajuns spre a o afla. Şi apoi, pe de o parte, datele 
empirice fiind ne îndestulătâre, iar pe de alta, ele dând 

7 

1) M. Mauxion, La mâtaphysique de Herbart et la critique de Kant, 
p. 9292.—Noi nu trăim de-cât din relaţiuni; după cum cunoscința 
intuitivă, cunoscinţe prin concepțiuni nu ne dă'de cât raporturi, cu- 

" noscinţa raporturilor însă ajunge pentru trebuințele nâstre.
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loc la îndoeli, ceea-ce face ca speculaţiunea să ia 
nascere. 

Ierbart regretă că Kant nu s'a.ridicat mai sus în 
critica sa; el. însu-şi arată că îndocla, sprijinită pe 
cunoscință, pe adevăr, este confirmată de metafisică; . 
într'adever, acâsta stabilesce întrun mod clar că ade- 
vă&rata natură a lucrurilor nu cade sub simţuri. Pen- 
tru Herbart, întinderea, sciinţei reale se mărginesce la 
cunoscinţele experienței ce spiritul trebue să interpre- - 
teze şi:să corije la trebuinţă. El este de acord cu 
Kant asupra acestui lucru; dar se - separă de dînsul 
când voesce să privâscă critica înțelegerei ca cea din- 
tâiii operaţiune a ori-cărei filosofii. Herbart înţelege 
că speculaţiunea, luând ca punct de plecare, îndodla 
să facă critica noţiunilor date prin experiență; iar nu 
accea a facultăţilor spiritului. După cum am vădut 
Herbart fondeză psichologia sa pe metafisică. Intr'a- 
dever, trebue să căutăm ca să determinăm, pe cât este .. 
posibil, fiinţa în sine înainte: de a cunâsce funcțiunile 

„şi aptitudinile sâle. Când metafisica va procura acestă 
determinaţiune, psichologia atunci va putea să se des- 
volte în t6tă libertatea sa. De la psichologic, care-a 
“procurat. mecanismul “forţelor intelectuale saii repre- 
sentațiunile, Terbart- “revine apoi la metafisică spre 
ai împrumuta formele universale precum și conceptele 
s6le abstracte. Graţie unei ast-fel de metode, psicho- 
logia și metafisica sunt solidare. „Cette thcorie se ra- 
mâne ă un cercle qu'on: doit parcourir; ou revienten - 
cftet au point de depart: de ce cerele ot le doute 
existait ă origine, en possession de Vexplicatioi du 
phenomene que la râalită avait produit 1). | 

') A. Franck, Dictionnaire des sciences” philosophicues. Paris, li- 
braire Hachette et C-ie, 1875. Acestă teorie revine la un cere ce 
trebue să se. percurgă ; căci, într'adever, posedând explicaţiunea 
fenomenului produs de' realitale, ne întârcem la punctul de plecare . 
al: acestui cere unde îndosla există la origină,
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Să expunem acum metafisica lui Herbart, în trăsu- 
mile s€le generale. 

După metâda sa, am vedut că metafisica trebue să 
plece de la „aceea-ce este admis pentru a veni din noi 
«lupă ce a trecut prin ceea ce este real. Ce însemnâză însă 
expresiunea admis? După sensul comun sunt objec- 
tele înzestrate de proprietăți multiple şi schimbătâre. 
Pasagiul de la aceea-ce este admis la. realitatea pro- 
curată de fenomen, este, în ordinea cunoscinței, ateea- 
ce Ierbart numesce pasagiul de la principiă la con- 
secință. Metafisica îusă, trebue să complecteze princi- 
iul adevărului sai lucrului admis pentru a ajunge la 
întrega realitate; care este consecința, adică că metafi-" 
:sica are pentru object compleetarea conceptelor. Con- 
secința suposâză în tot-Vauna mai multe principii ale 
căror multiplicitate produce raporturi cărora Ierbart 
le dă o importanță semnificativă în metodologia 'sa. 

După cum am dis deja, realitatea este constituită 
din fiinţă şi din fenomenul real: Acesta este objectul 
ontologici. Cu tote acestea, realul singur, ce se.pâte 
numi fenomenul real saii de gradul întâiit, nu ajunge 
pentru ca aparenţa sensibilă să se manifeste imediat. 
Pentru ca aparenţa, saii fenomenul de al doilea grad, 
:să fie posibil, şi că, prin urmare, realitatea sensibilă 
să se manifesteze în t6tă întregimea sa, trebue să avem 
recurs la forme ce nu sunt de cât construcțiuni ma- 
“tematice, pure achisiţiuni ale spiritului precum sunt: 
timpul, mişcarea, spaţiul. Sinecologia este aceea care 
-este chemată să se ocupe cu aceste forme indispen- 
sabile pentru a stabili raporturi. 

In resumat, metodologia lui Herbart se - aplică la 
următârele trei părți: 10 Ontologia ce trateză despre 
“fiinţe, despre inherenţă şi despre schimbare; 20 sine- 
-cologiu ce se ocupă despre materie, despre spații şi 

despre timp; și în fine, 30 ideologia ce caută natura- 
“fiinţei în general.
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In ontologie, Herbari caută mai întâi să'și formeze: = 
uw concept despre ființă. Acest concept produs prin 
speculaţiune, cl se mărginesce a deosebi fiinţa de 
real, a o considera independentă, în sine. Herbart de- 
finesce ființa ca o posiţiune absolută. Insă, a se mul- 
țumi ca ființa să fie, numai, pur și simplu, nu este 

„destul, ea trebue să fie ce-va, “şi calitatea, ce pote 
conveni absolutei posițiuni a fiinţei, pare a fi suscep- 
tibilă de a fi determinată până la un punct Gre-care. 
Și aci Herbart întrece pe Kant; căcă, el caută, într'a- 
devăr, de a determina acestă calitate a lucrului în sine. 
După el, ca trebue să presinte caracterele următore :. 
19 absenţa de relațiuni; căci acestea sunt incompati- 
bile cu absoluta posițiune a fiinţei; 20 absenţă de 
multiplicitate; căci. diferiții termeni ce acâsta implică, 
exclud calitatea simplă a ființei; 30 excluderea ori- 
cărei valori constitutive, adică, de mărime, de infini- 
tate, de totalitate. "Totuși este necesar de a se consi- 
dera ca pluralitatea ființelor să nu fie exclusă pentru 
acâsta; căcă, după cum Herbart spune, multiplicitatea. 
fiinţei nu este multiplicitatea în ființă !). Acâstă deter- 
minaţiune ast-fel formată “nu este de cât un a priori; 
de aci, filosoful nostru se întârec la experiență ce me- 
tafisica nu trebue nică o dată să pârgă din vedere. 
Vom vedea îndată cum Herbart trage folos din aceea- 
ce este admis combinându-l cu travaliul metafisic, ce: trebue să corecteze şi să rectifice experienţa. 

Fiinţa venin în contact cu alte fiinţe, conduce cu- getarea la deteiminaţiuni multiple; acestea însă, nu ating întru nimic . calitatea simplă şi nestrămutată a fiinţei; întradevăr, aceste determinațiuni se raport la 
representaţiune, la imagină, şi, de şi devin multipli- 
citate în ființă, ele nu esclud calitatea simplă a aces- teia. Și, în virtutea acestui principii, se pote concepe 

  

> i) Mauzxion, MGtaphysique de Herbart, p. 70.
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«louă ea, eul subiect-obiect, obţinut prin eliminaţiunea 
tutulor determinațiunilor particulare, care singure sunt 
reale. [ul. subiect-obiect nu este de cât punctul de 
încrucișare a acestor diverse determinaţiuni saii repre- 
sentațiuni. Eal îndivideal, din contră obținut prin tota- 
litatea representațiunilor nu este alt-ceva după înţelesul - 
-obiciuuit de cât eal real, eul vulgar, ce trebue să-l distin- 
gem de conceptul abstract. Fiinţa simplă, ce rămâne în- 
tot d'a-una aceiași cu t6te relaţiunile scle cu grupurile 
de ființe simple ce caus€ză afecțiunile scle, este sa/letul. 
Afecţiunile insolate nu sunt de cât fenomenele, schim- 
bările eului; luate în totalitatea, lor, ele 7] constituesc. 
Pentru a ajunge la acest că, agregat al representațiu- 

nilor lucrurilor în contact cu ființa simplă sai cu sufletul, 
Tlerbart plecă de la aceea ce este admis rectificându-l la - 
necesitate, prin lucrarea metafisică. Fiinţa simplă nu 
pote să fie în conexiune de cât cu alte ființe simple 
şi prin urmare afecțiunile produse vor fi atâtea câte 

„or fi conexiunile, care, de alt-fel nu vor altera, întru 
nimic identitatea, şi unitatea fiinţei eului subiect-obiect. 
Aceste ființe simple, Herbart le seste la începutul ex- 
perienţei sale din aceea-ce este admis. Dar, aceea-ce este 
«admis este substanța în înţelesul vulgar al cuvîntului, 
„adică obiectele cu proprietăți schimbătâre. Substanţa 
“însă, suposâză o pluralitate de calități; prin urmare, 
ea este incapabilă cu calitatea fiinţei simple, cu ab-. 
soluta posiţiune.. Precum substanța nu .este de cât'un 
fapt al inherenţei, unde se închipuesce corpul unit cu 
diversele sale. calități, speculaţiunea metafisică, trebue 
“să corecteze, experiența. Accstă lucrare consistă în a 
-suposa, sub aparențele sensibile, atâtea ființe ascunse, 
neschimbătâre, simple, separabile saii în conexiune. 
Fiinţele simple, âtă adevăratele cause, diversitatea mul: - 

“tiplă a caracterelor lucrurilor; ele singure pot intra 
în conexiune. Aceea-ce constitue propriii vorbind sub- 
sstanţa, după conceptul metafisic, este asemenea o ființă
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simplă, ce servă de suport la diferitele calităţi și pro- 
prietăţi ale obiectelor, cu cari formâză o grupă. Aceste: 
fiinţe pot fi când separate, .când în conexiune, şi în 

„acâstă din urmă stare esența lor nu este de loc alte-. 
rată. Numai graţie acestui concursus fenomenul real se 
„pote manifesta. Faptul însemnat, ce trebue să reâsă 
aci, este actul conservaţiunei individuale ce. nu este alt: 
ceva de cât resistența opusă de ființa simplă tendin- 
ței ae a fi distrusă de ccle alte fiiuţe simple cu care 
ea este în contact. Sufletul însuşi fiind o fiinţă simplă 
neschimbător în calitatea sa, pote intra în conexiune 
cu alte ființe simple, neschimbătâre ca Și- €l, conser- 
vându-se pe deplin intact, a N Herbart consideră apoi lucrurile cu care sufletul intră 
în contact. EI privesce luerurile ca unități, graţie sub- 
stanței, fiinţă simplă și mneschimbătâre, ce. servă de 
suport şi de legătură diferitelor proprietăţi ale corpu- 

“rilor, considerate -asemenea ca fiinţe simple. Dintva | 
acâsta resultă un principiii constant de unitate pentru 
că şi pentru lucruri / substanța, este pentru lucru aceea-ce 
sufletul este pentru e. In conexiunile lor posibile. tre- 
bue să remarcăm, într'adevăr, că în tot-Va-una în ei 
şi în acra supraveţuesec o fiinţă în absolută posiţiune 
care jocă rolul de substanță şi domină tute cele alte fiinţe cu care ea este succesiv în conexiune. Numai 

„ast-fel se explică perdurabilitatea substanţei Și prin. urmare a sufletului. Când fiinţa simplă saă substanţa este în contact cu sufletul, se produce pentru acesta. 
0 representaţiune care încetâză îndată ce contactul ar fi dispărut. Acâstă, mișcare a fiinţelor simple care pro- duce reuniuni și separațiuni succesive, constitue obice- tul sinecolologiei. e. 

Sinecologia sai teoria continuității trateză. despre ma- terie, despre spaţii şi despre timp. Herbart definesce continuitatea ca şi unirea în separațiune și separațiunea. în unire. Până aci filosoful german s'a arăt realist
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şi dogmatic tot de odată fondând asupra lucrurilor 
cunoscinţa ce avem despre dânsele afirmând că spiritul 
pote să ajungă a înţelege raporturi şi relaţiuni. In si- 
necologie, el nu se arată realist de cât a propos de 

materie ce în realitate o întemeează în afară- de su- 
biect. In aceea-ce privesce însă, spaţiul, timpul, miş- 

carea, el este idealist prin faptul că le închipuesce ca 

forme pure, produse de lucrarea metafisică. In cea din 

urmă parte a opercă sale (ideologia) ce o vom expune 

pe scurt, Herbart devine idealist şi relativist prin aceca 

că el refusă spiritului facultatea de a cunsce natura 

reală a fiinţelor și-a eului, afirmând prin urmare, că 

noi nu putem ajunge să înțelegem de cât raporturile 
şi relaţiunile. s6le. 
„Pentru ca cine-va să potă să înţelegă bine ideolo- 

gia, lui IHerbart, trebue ca să fie deja în curent cu 

psichologia sa; să ne mărginim, pentru moment, a 

spune, că acestă psichologie se basâză pe următorul 

principii fundamental: sufletul este o substanţă sim- 

plă ale cărei representaţiuni, sunt produse prin acte 

de conservaţiune individuală faţă de alte ființe simple 

cu care el intră în conexiune. Psichologia, după ce 

a găsit basa sa în: metafisică, va face la rîndul stii, 

“acestei din urmă, servicii preţi6se, arătând prin me- 

canismul psichic, aceea-ce metafisica avansase. Psicho- 

logia conduce ast-fel spiritul activ la cunoscința em- 

pirică, apoi sciinţifică şi în fine metafisică. In. capito- 

lul despre ideologie, Herbant trateză despre cunoscința 

adevărată a natură lucrurilor şi a eului. El refuteză, 

“aci intuiţiunea intelectuală a idealismului lui - Kant. 

- Pentru el, adevăratul ei este acela ce Va determinat 

ca că individual, constituit de agregatul representaţiu- 

nilor. Şi numai acela singur areo valore reală în ohii 

săi, în oposiţiune .cu eul idealist a lui Kaut. Herbart 

sc aplică ca să demonstreze deșărtăciunea eului su- 

biect-obiect prin multiplele contradicţiuni la care. cl
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dă nascere şi asupra cărora nu putem insista. EL s'a silit ca 'să r&storne idealismul lui Fichte a cărui dia: lectică "1 atrăsese la: început. El pare a stabili ce-va „Solid; căci cul nu mai derermină, dar se determină pe măsură, ce merge din representaţiune în representaţiune. De la es, IHerbat trece la, lucruri stabilind asupra acestui subiect duoă feluri de cunoscințe : cunoscința intuitivă și cunoscinţa logică. Cea dintâiii. se 'rapor- teză la Srupuri de sensaţiuni ale căror elemente n'ar putea fi separate. Acată cunoscință, se mărginesce la raporturi, esenţa lucrurilor însăși fiind inaccesibilă. Cunoscinţa logică, c6 suposâză prealabil  cunoseinţa intuitivă, este produsă de unirea representațiunelor si- milare, excludând pe tote cele alte representaţiuni. Acâsta, este un al doilea mecanismu psichie ce consistă în a reuni elementele simple, constituite și produse de primul mecanism ; numai în modul acesta iai nas- cere proposițiunile generale. Aceste două feluri de cu- ” noscinţe aii de comun faptul “că ele nu:ne dai de cât raporturi, fără ca să. putem vre-o dată ajunge să în- țelegem esenţa, însăși a lucrurilor. o 

'$. 2. 
B. Psichologic.—Representaţiunile considerate ca forţe. Statica şi mecanica spiritului, — Faptele psichice: me- - moria, voinţa, reflexiunea.— Substituţiunea representaţiu. nilor facultăţilor. — Metoda pedagogică basată pe jocul representațiunilor.— Cele două mari isv6re ale represen. tațiunilor în instrucţiune. — Influențele primite de Her- bart-—Punctele de contact cu Condillac.—Cele din urmă consideraţiuni asupra lui Rousseau și Merbart. ” 
Pedagogia basându-se pe mecanismul psichie, este indispensabil, ca adevăratul educator să *] cunâscă bine | în tâtă întregimea și amănuntele sâle. Ilerbart este cel dîntâii care a abandonat în mod hotărit vechile teorii ale facultăţilor; el a demonstrat asemenea pe de o parte, absurditatea de a voi să facă compatibilă
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„acestă pluraritate. a facultăţilor sufletului cu simplici- 
tatea sa; iar pe de alta, insuficiența unei explicaţiuni, 
pentru un spirit profund, ce se mărginesce a constata 
aptitudeni diverse, fără să spună în ce ele consistă. 
Inovaţiunea îndrăsnâţă a lui Herbart în psichologie 
este aplicaţiunea calculului la fenomenele psichice. 

Eul cu contradicţiunile ce el implică, sugera lui 
Herbart, ideea representaţiunilor ; ; acestea find. succep- 
tibile de a se slăbi sai de a se distruge, tocmai pen- 
tru acest cuvînt pot fi luate ca forțe de măsurat. La 
început Herbart a fost condus să considere represen- 
tațiunile ca forțe printr'o observaţiune atentivă. Opo- 
sițiunea variabilă a culorilor, de exemplu, roșul opu-.. 
indu-se mai mult albastrului de cât violetului, slăbi- 
rea, representațiunelor, prin înlocuirea altora saii prin 
reaparițiunea de vechi representaţiuni : sforțarea ce unele 
dintr însele fac pentru a rev eni în consciință, tâtă acestă 
mișcare de durere şi întârcere ale representaţiunilor 
când mai tare, când mai slab, trebuia, să deade gân- 
dit unui matematic ca dinsul. Sufletul, după Herbart, 
fiind simplu şi neschimbător în calitatea sa, nu: sar 
-putea câtuşi de puţin. înțelege compus din facultăți 
«lupă cum şesla spiritualistă "1 datase. Representaţiu- 
nile sufletului sunt acte de conservaţiune individuală, 
adică sufletul remâne în tot-d'auna identic în calitatea 
sa în fâţa, acestei mișcări de ducere şi de întoreere a 
ființelor ce -intră în conexiune cu el Și constituese re- 
presentaţiunile sâle. Aceste din urmă fiind actele unei 
fiinţe simple nu sunt alt ce-va, de cât elementele vie- 
ţei spiritua.e; pe de altă parte acțiunile consciinţei iu 
sunt de cât resultatul acţiunei representaţiunilor unele 
asupra altora. Prin urmare, Herbart construesce spi- 
ritul în moi exclusiv din representațiuni. Intr însele 
el a găsit forţele de acţiune ale fiinţei nstre interne. 
Drept vorbind, ele singure nu sunt forțe, dar devin 
atare, când se opun între dinsele după cum şi sufle-
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tul devine în mod accidental o torţă, : representativă 
când se opune altor. ființe. o 

Pentru a înţelege ine teoria lui Ierbart, trebue să 
ne oprim mai întâiăi la representaiunţile simple: TOȘU, 
violet, dulce, amar, ete. Representaţiunile de natură 
diferită nu se opun de loc între ele precum sunt. su- 
netele, mirosurile, culorile. Acelea, care sunt de aceași 
natură presintă oposițiuni mai mult sati mai puţin vii, 
ast-fel roşul presintă un contrast mai mie cu violetul de cât'cu albastru. Dacă; representațiunile de același tel n'ar presenta' ast-tel de oposițiuni, ele ar deveni un singur act al unui singur suflet. Ori-ce represen- 
taţiune: simplă are două valori: o valdre calitatiră și 
o val6re cantitativă. Cea dîntâii este determinată şi invariabilă ; cea de a doua însă, este variabilă; căci 0, representaţiune are grade de forţă şi de intensitate 
mai mult: saii mai puţin mari; ast-fel, albastru are o 
calitate constantă și nu pote deveni o altă colâre; can- titatea sa însă, se -manifestă sub formă de nuanțe di- „verse. Prin urmare calitatea se manifestă în moi isolat, pe când cantitatea se determină prin oposiţiune şi prin comparaițune. | 

Ce se întâmplă însă când representaţiunile "şi fac obstacol pentru ca să pătrundă în conseiință? Mai 
întâiii, nu e nică distrucțiune, nică conservaţiune abso- | 
lută a representaţiunilor; din cĂnflictul lor resultă pentru 
fie-care dintr'însele numai efectul de a fi puse în evi- 
denţă sai de a fi întunecate. Din moment ce obsta- 
colul. a încetat, representaţiunea ce fusese întunecată 
reapare în constiinţă.. Representaţiunile ce își fac ob- 
stacole, dar care sunt în echilibru, “trebue privite ca tendințe. Schimbările continui a gradului de întunecare 
a representaţiunilor se numesc mişcările lor. Acest fapt 
caracteristic a sugerat lui- Herbart ideea unei statice 
şi a unei mecanice a spiritului. Statica determină per- derea totală ce încâreă representaţiunile în starea de
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echilibru şi proporţiunea cu care acestă perdere totală 
se repartisâză asupra. fie-căreia dintr însele. Dechnica 

studicză mişcarea descendentă și ascendentă a acestor 
representaţiuni. 

“ Herbart numesce pragul consciinței limitele. peste care 

o representaţiune „pare că pâșesce când ea trece de la 

un repaus sai oprâlă complectă la o stare de repre-... 

"sentăţiune reală. Ea este de desubtul pragului con- 

sciinței când nu posedă forţa trebuincidsă pentru ca 

să ajungă până la diînsul; când representaţiunea a 

atins realisațiunea sa, ca este atunci de asupra pra- 

galui consciinței.. Representaţiunea va fi cu atât mai 

obscură cu cât ea va fi mai în jos de pragal consciinței 

din contra, ea va fi cu atât mai clară cu cât îl va 

depăși mai: mult. Cu tâte acestea, Ierbart nu merge 

până acolo în cât să dică că noi avem consciință de 

tte representaţiunile ce aii trecut pragul; ast-fel, el 

distinge pe acelea ce sunt în consciință dle acelea de 
'care avem consciiță. Pentru a avea consciinţă de repre- 

sentaţiunile ce sunt în consciinţă trebue a-le percepe. Prin 

percepţiuni se înţelege representaţiunile dobândite; a- . 

ceste din 'urmă representațiuni, rămân atunci în forul 

interior, adesea-ori timp îndelungat fără ca să apară 

într'însul. Și pentru ca să avem.din noii consciință de 

„dînsele, trebue ca-ele să fie obictul unei. nouă repre- 

sentaţiuni când, după împrejurare, acâsta va fi adusă 

de o nouă serie de representaţiuni conexe. , 
Representaţiunile sunt susceptibile de a se uni între 

dinsele. Acelea care sunt de aceaşi natură fusionâză; 

cele: de natură diferită se alcătuese sai se compun. 

Prin fusiune se înțelege, de exemplu, succesiunea 

diferiților termeni a unci serii de savore, de odoruri 

etc.; din contra, prin composiţiune se dice despre 

unirea cuvîntului cu obiectul ce el arată. . 

Tâte faptele psichologice nu sunt de cât represen- 

tațiuni, care combinându-se în diferite feluri, deter- 5
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mină memoria, reflexiunea, judecata, dorința, voinţa, 
sentimentele, afecțiunile ete., tâte manifestaţiuni care 
mu constituese specii aparte opunându-se la aceea ce, 
în general, se numesce idei. | 

Eul sai consciința nu se manifestă în - afară de re- 
presentaţiuni; acestea formâză totalitatea întregei vieți 
mintale. Cu chipul acesta ajungem la concepțiunea că 
consciinţa, fiind întrun moment dat suma representa- 
țiunilor, numai 'este 0“ causă, un fapt primitiv, ci o 
consecință. Jul nu se deosebesce prin alt-ceva de re- presentațiuni de cât că el este punctul lor de reunire. 
In fie-care om, constiinţa de sine se manifestă ade- 
sea ori în-representațiuni diferite care finese prin a se reuni întrun punct. . - 

Diferitele grupe de fapte spirituale care, în școla . Yeehe, împărțise sufletul în facultăți determinate, revin, 
după Herbert, la fenomene pur sensoriale, adică, la representațiuni, Acest filosof arată cum diversele ma- nitestaţiuni spirituale nu sunt alt ceva de cât produsul 
representaţiunilor. Mai întâiii, el fac6 să se remarce importanţa legei în virtutea căria o representaţiune 
“pătrundend în consciință, tinde să pue în relief una sai mai multe vepresentaţiuni conexe. Dacă repre- sentațiunile ajung în consciință una după alta, ele pot să se unscă mai mult sai maj puţin solid în serii scurte sait lungi; diferiți termeni ai acestor serii, la rindul lor, se unesc între ci în mod gradat. Aceste for- matiuni de serii ai. o însemnare considerabilă în vi6ța 
psichică; căci de ele depind mecanismul memoriei, şi prin urmare, formele de întindere, de: spaţii, de timp, și în fine consciința de sine însuşi. Di Un: alt fapt psichie fârte important este asociaţiunea representaţiunilor. O representațiune este cu atât mai puternică cu cât unireâ sa se operză cu representa- țiuni de aceaşi natură. Pe acest principii se rezemă desvoltarea noţiunilor generale şi pretinsa facultate a
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înţelegerei, ce consistă în a derige cugetarea potrivit. 
cu calitatea cu care s'a cugetat. 

Representaţiunile vechi precum şi seriile ce ele co- 
prind dobândes6 -o mare preponderență asupra repre-- 
sentațiunilor nouă în virtutea unei forțe ce. le permit. - 
de a se uni cu ele. Numai ast-fel se explică atenţiunea, 
aperceptivă, reflexiunea, şi judecata, funcțiuni forte im- 
portante în didactică. In fie-care generaţiune nouă, fie 
de individi, fie de representaţiuni sai idei, spiritul tre-- 
cutului se regăsesce plin de viță. Progresul inteli-- 
genței şi al moralităţei are principiul sii în acțiunea. 
continuă a ideilor vechi asupra celor nouă. 

Intrun cuvint, rațiunea este produsul unei lungă! 
cultură. 

Să trecem acum la dorinţe, la voluţiuni și la afec-- 
ţiuni saii sentimente. În dorinţe şi sentimente, Ilerbart:. 
nu vede de cât raporturi de .representațiuni. Dacă o 
repreşentaţiune întâlnesce un obstacol la pragul cons- 
ciinţei şi suferă o transformaţiune, va resulta, de exemplu 
un sentiment de durere sati de regret. Dacă, din contră, 
forţa representaţiunei, împedicată, triumfeză contra ace-. 
lora cărora “i fas oposiţie, sentimentul de plăcere ce 
va resulta dintr'acâsta, nu va întârdia de-a se trans- 
forma în dorinţă. Ast-fel obstacolele aii o importanță 
mare în desvoltarea cugetărei. Când dorinţa este sa- 
tisfăcută,, ea se unesce cu: așteptarea Şi în fine cu cer- 

titudinea, fiinţei satisfăcute. Voința, ce în fond nu este 
altde cât o manifestaţiune derivată a dorinţei, pâte atunci 
să, se afirme. Inti”un cuvînt, sentimentele și dorințele nu 

“sunt de cât stările, modurile de a fi a representaţiunilor” 
schimbătâre. Așa, dar, ideile singure sai representaţiu- 
nile sunt acelea care; grație acţiunci .lor unele asupra 
altora, devin cause esenţiale în formațiunea dorințelor 
şi voliţiunilor. Representaţiuni!e coprind într'însele: sen- 
timentele și dorinţele lor proprii; ast-fel, când ele intră..
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în massă în consciință, provoc adese-ori antagonisme 
„sentimentelor şi dorințelor. E . 

Intr'acâsta, sufletul nu este pentru nimic și în nici 
într'un mod war putea fi considerat ca un sfătuitor al 
Dinelui sai al r&ului. . 
„Cât despre libertatea voinţei, filosoful german o ia 
ca un pur fapt psichie. EI explică voinţa liberă mani- 
testându-se întocma ca o massă de representațiuni mai 
puternice, capabile de a deveni sediul unui sentiment 
moral nestrămutat. Numai graţie acestei masse pute- 
nice se pote înţelege libera dominaţiune de sine însu-şi, 
a intereselor şi a dorințelor inferidre când ele voese 
să cotropâscă conseiința. Intr'un cuvînt, alegerea finală 
nu este pentru Ierbart de cât acţiunea combinată a 
forțelor opuse, cu alte cuvinte a representaţiuniloe. Li- 
berul arbitru este o ilusiune şi când. omul este soli- 
citat între rațiune și dorință, el se erede liber, într'a- 
devăr, pentru-că, pe de o parte, el ignorâză meca- 
nismul dorinței, iar pe de alta, dorinţa și raţiunea nu 
sunt de cât o massă de representațiuni legate într'un 
mod solid. In fine, omul nu este liber, în ochii lui 
Herbat, de cât atât cât el are caracter; tăria și puterea 
„acestuia stând în numărul ideilor care'] constitue, ca- 
racterul va fi cu atât mai mare cu cât numărul ideilor 
va fi mai mare; acâstă libertate, dar, nu este de cât 
o libertate datorită hasardului Și cu totul tributară me- 
canismului psichic. 

Pedagogia, 'ca şi filosofia practică, are trebuinţă de 
0 bază psichologică. Herbart, în mare parte, formu- leză şi constitue metodele sâle de învtământ și de educaţiune morală prin mijlocul representaţiunilor, 
substituite vectilor facultăți, Representațiunile,. din moment ce se găsesc unele în fața altora, sfirșese prin a se uni, a fusiona saă, în fine, a se opri, după na- tura lor. Mai mult, acelea care ai fusionat sunt ca- pabile, la rîndul lor, de a forma alte uniri nou&.. Cu
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modul acesta, Herbart deosibesce representaţiunile si- 

multanee, seriile de representaiuni şi. massele de re- 

presentațiuni. O massă de representaţiuni nu este de 

cât o fusiune de representasiune simultanee cu seriile. 

de representaţiuni. | - 
- 

Pentru pedagog este importat ca să cunoscă massele 

de representaţiuni interne ale elevului; trebue. să ne 

gândim nu numai la aceea ce sa cugetat, dar şi la 

sentimente, dintiacesta resultă conexiunea educațiunei 

intelectuale şi a edncaţiunei -morale. Educatorul nu . 

trebue. să neglijeze asemenea «de a observa dacă cutare 

saii cutare massă de representaţiuni se produce lesne 

sai nu, dacă ca persistă în consciință sait dispare 

îndată.- După teoria generală a lui Herbart, ajungem 

Ja conelusiunea că învățămîntul și educaţiunea morală 

trebue să aibă de scop dobândirea de representaţiuni | 

cât mai mult posibil; eăcă de la numărul lor vor de- 

pinde întrega sciință a omului și valorea sa morală. 

 Massele de representaţiuni eman din două isvâre 

priveipale: experienţa şi relaţiunile cu Gmenii. Prin cea 

dintâi, ajungem la cunoscință, prin cea de a doua, 

- la simpatie... Invâțămintul este indispensabil pentru a 

complecta experienţa şi vela,iunile cu Omeni; el îmbră- 

țișâză două “domenii mari: acela al lucrurilor şi al 

&menilor, vastă totalitate ce resumă sciinţa şi istoria. - 

Ast-tel, în oposițiune formală cu Rousseau, Ilerbart 

ca şi Condillae, readuce tâte manitestaţiunile psichice, 

ce vechea şcâlă le -atribuia facultăţilor, la represen- 

tațiuni saii acte sensoriale. Intr'adevăr, Herbart a de- 

finit cul saii consciinţa ca un agregat de representa-. 

ţiuni existente. In eul nostru se petrece o mişcare con- 

tinuă de representaţiuni. Acestea, 'dipă cum am mai . 

vădut deja sunt produse de acea ducere şi întoreere . 

a fiinţelor care intră în conexiune cu sufletul nostru, 

care este cl însuşi o ființă simplă, şi care în presenţa 

perturbaţiunilor posibile, se conservă în tot-d'auna în-



80 

tact în virtutea actelor sele pe care filosoful german le 
numesce acle de conservaţiune individuală. 

Condillac înţelege cul într'un mod analog; el "1 con- 
sideră, înti'adevăr, ca o colecţiune de sensațiuni ce 
ori-ce individ simte, plus acelea pe care memoria i-le 
reamintesce. Ast-fel, eul nu se formeză de cât în urma 
sensaţiunilor ce noi încercăm. Distanta ce separă 
acâstă teorie de acea a lui Rousseau, se vede cât este 
de mare. Acest din urmă se multumesce să înțelegă 
eul printr'o intuiţiune directă: consciința sa "i este de 
ajuns pentru acesta. Libertatea lui Rousseau, Herbart 
o reduce la o-massă de representațiuni mai puternică 
capabilă de a deveni. sediul unui sentiment moral ne- 
strămutat. Teoria libertăţii este substituită printr'un 
adevărat detei:minism. NE | In resumat, Herbart, după exemplul lui Condillae, 
ajunge la teoria sensaţiuncă transformată, ce după el, 
este totul. Sensaţiunea conţine în stare de germine 
tâte facultătile intelectuale ; din acestă transformaţiune 
a sensațiunilor saii representaţiunilor resultă ideile la” - 
cooperaţiunea cărora noi nu participăm de fel. Drept 
vorbind, Rousseau este de acord cu Locke Şi cu Con- 
dillae când arată cum ne. ridicăm gradat, de la sen- 
sațiuni la idei. Astfel, el admite ca și predecesorii 
sti, că la origina cunoscinţei n6stre, simțurile se im- 
pun cugetărei, pentru că ele singure aii facultatea de 
a percepe lucrurile ast-fel: precum ele se: presintă şi 
precum ele sunt. Indată ce însă, sensațiunea s'a tran- 
sformat în idee, îndată ce examenul, comparaţiunea, 
judecata, se manifestă, Rousseau acordă cugetărei o 
activitate liberă ce la început i-o refusă. Comparat cu 
“Locke, cu Condillae și cu IIerbart, Rousseau nu este, 
aşa dar, de cât un sensualist moderat. 

- 

! 
î- 

!
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CAP. III. 
' 

„EDUCAŢIUNEA INTELECTUALĂ. METODE 
ŞI PROCEDEURI. 

YA
. | l-iă | | 

Punctele de vedere ce instrucțiunea trebue să comporte. — - 
Partea practică pusă în evidenţă în teoria lui Rousseau. 

— Cele trei fase ale educaţiunci.— Materiile ce fac obiectul 
fie-căruia dintriinsele. — Experienţa trebue să precedeze 

noţiunile saii ideile. — Nici un procedeit nu este formulat 
pentru învățămîntul abstract. — Intuiţiunea: metodă pro: : 
gresivă şi naturală.—Omisiunea culturei estetice.—Avan- 

tagiile şi slăbiciunile învăţămîntului după Rousseau. 

Am vădut cum Rousseau și Herbart înțeleg spiritul 
şi lucrurile, cum acestea sunt percepute de spirit prin: 
simțuri şi cum, în fine, ajungem în mod gradat la, idei. 
Lustrucţiunea unui om se râzămă pe totalitatea ideilor 
sai a noţiunilor ce el posedă. Totuși, idealul de atins 
nu va fi numai de a dobândi noţiuni cât se va putea. 
“de multe, ci şi de a sci să le grupeze, să le claseze 
pentru a ajunge ast-fel la o instrucţiune solidă și bine: 
ordonată. Ori-ce metodă de învâțămînt coprinde un 
număr de -procedeuri conforme cu natura spiritului 
pentru al conduce la cunoscinţă, s saii mai bine, pentru 
al face să dobândescă idei sai noțiuni după o ordină .: 
logică şi determinată. Instrucţiunea trebue să desvolte 
inteligența, să formeze spiritul nu numai din punctul 
de vedere utilitar, ci şi în scopul de a ora spiritul 
însuși. Intwun cuvînt, instrucţiunea ar trebui să aibă 

„pentru ideal de a forma în acelaşi timp inteligența în 
_vederea vieţei practice şi inteligența pentru sine însă-și. 
Din nenorocire, acest din urmă punct a fost cu totul 
uitat de Rousseau; el nu se ocupă de om de cât din 
punctul de vedere 'fsic. Totuși în profesiunea de cre- 
dință a Vicarului savoyar, autorul lui Jimi, se arată 

6
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cu totul spiritualist; după el însă, nici literile, nici 
artele, nici sciinţele nu vor putea să aibă o influență 
fericită în domenul moral. Sufletul constitue cu corpul 
nostru aceiaşi existenţă, grație necesităței: acâstă aso- | 
ciaţiune face ființa spirituală tributară fiinţei corporale 
în aceea-ce privesce lucrurile. De unde, o concepţiune 
positivă despre viâţă şi prin urmare despre educaţiune. 
Rousseau se îngrijesee ca să cultive în om mai mult cu- 
noscinţele care tind să desvolte într'însul sensul practie 
de câisă facă un erudit. Moralitatea omului nu va suferi 
printr'acâsta nică un prejudițiii ; căcă ca nu este cătuşi de 
puţin faptul inteligenței, ci al sentimentului, care fiind 
înăscut și spontaneii, face parte din esenţa, însă-și a sufle- 
tului. Ast-fel dogma spiritualistă ce Rousseau profescză, 
nu pare a fi atinsă grav prin acestă concepțiune a vicţei 
cu totul practică. | 

Metoda de învăţămînt a filosofului de Geneva este 
esenţialemente positivă şi experimentală ; ea, să r6zămă 
pe principiul că noi ne ridicăm de la simple sensa- 
țiuni la idei. Nică o abstracţiune, teorii -cât de puțin 

„Posibil. Unul dintre caracterele cele mai pronunţate a 
“metâdei scle, este de a urma o cale progresivă divisată 

„în trei fase. Cea dintâiii din aceste fase coprinile 
educaţiunea simțurilor: a doua desvoltarea practică a 
inteligenței prin mijlocul obiectelor sensibile; a treia, 
educațiunea morală prin 6re-care înv&ţăminte teoretice, 
care pot fi profitabile într'o slabă măsură. 

Până la vârsta de doui-spre-dece ani, Rousseau dă 
copilului o instrucțiune cu totul negativă. EL se mul- 
țumesce de a-l pune în contact cu lumea obiectelor 
sensibile : trebue ca elevul să înveţe a pricepe întrun 
mod convenabil prin simţuri lucrurile cel înconjoră 
Și care mai târdiii “1 vor ţine loc de carte. Nu este 
vorbă nici de citit, nici de scris în timpul acestei fase. - 
“Lotuși Rousseau are câte-va. scrupule ce, de alt tel, 

!
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le justifică singur. !) După ce a hotărit ca elevul sâii 
să nu facă nimic, el se r&sgândesce şi "i însemneză o 
programă forte rudimentară unde prevede materiile cele 
mai recreative şi cele mai facile. 

Ast-tel, el admite în învățămîntul săi de primul, 
grad trei obiecte ce sunt mai mult o distracţiune de 
cât o muncă: căcă nu se consideră decât în părțile 
lor elementare. Aceste trei obiecte sunt:  desemnul, 

geometria şi musica. 

După: Rousseau, desemnul are: un scop îndoit:. de 
a da precisiune ochiului și desteritate mână. EI în- 
ţelege ca simțul vederei să nu se exerciteze de cât 
“asupra lucrurilor din vița practică, asupra modelelor 
furnisate de natură; căci nimic din ceea-ce este arti- 
ficial sai convenţional n'ar putea să'l desvolte într'un 
mod eficace şi „util, La o vîrstă cânid autorul luă Fnuil 
pare -că refusă copilului oră-ce instrucțiune proprii . 
disă, este uimitor lucru de a-l audi vorbind de geo-: 
metrie. Se 

Insă ccea-ce el numesce geometrie nu este de cât 
un anex al desemnului: întradevăr, ea consistă a deo- 

“sebi proprietăţi cu totul elementare, a măsura, a su- 
prapune, a face în mod corect linii drepte: şi egale. 
Aci nu este vorba de nici o problemă, de nică o «le- 
finiţiune, de nici un raţionamînt; acestă geometrie 
mare alt rol de cât acela de a exereita ochiul și mâna. 

Musica nu este numai o artă de agrement, ea are 
asemenea importanţa sa utilitară. Autorul lui nul o 
consideră într'adevăr proprie . a forma vocea și Ure- 

"chia. La acâstă virstă cine-va trebue să cultive mu- 
musica nu pentru a desvolta sentimentul, căci pentru 

moment nu este cestiunea despre acâsta, ci trebue a 

avea în vedere, mai înainte de tâte de a obicinui ure- 

chia și vocea cu măsura, cu ritmu și cu armonia, 

) Emile, cartea ÎI, p. 147 şi 148.
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Afară” de acâsta, Rousseau trage folos din acâstă artă 
pentru a forma limbagiul, pentru a desvolta aceea-ce 
se atinge de articulaţiune, de pronunțare, independent 
de exerciţiile speciale ce el recomandă ca:bune pen- 
tru a ajunge la același. scop. 

Vote: simțurile aii importanța lor şi trebue să atragă 
în de o potrivă atenţiunea educatorului. Fără, con- 
cursul lor, 6menii sunt incapabili de a face faţă la 
tote necesităţile şi la tâte dificultățile vieţei materiale; 
ast-fel, autorul lui Emil se ocupă să desvolte chiar 
simțul tactului să fie supus la exerciţii diverse care 
să permită omului ca să se călăuzâscă prin acest mij- 
Joe singur, când circumstanțele ar reclama, fără să 
facă apel la simțurile direct interesate. Rousseau, des- 
voltă în fine, simultaneii cu simțurile, organismul fi- 
sic prin mijlocul și tot felul de jocuri și exerciţii, 
ast-fel ca gimnastica, alergarea, săritul, ete. 

_ Tăvăţămîntul de primul grad consistă, în general, 
de a face ca copilul să perecpă sensațiuni cât de mult 
posibil în, scopul de a precisa și corecta simțurile. In 
acest moment nu este măcar cestiunea de a-l iniția cu 
noţiunile corespundătâre sensațiunilor simple; abstrac- 
țiunile vor fi cu atât mai mult alungate. Rousseau 
merge până.să neglijeze lectura şi scrierea chiar.con- 
trar de aceca-ce sar” putea deduce din câte-va "capi 
tale din Nouvelle Ieloise !). a | 

Să trecem la fasa a doua și să vedem ce mod de 
învețământ are să aplice Rousseau elevului s&ă ale 
cărui simţuri se” pot suposa desvoltate și exercitate: 
într'un mod perfect. Aci este vorba de a transforma 
în idei. sensaţiunile ce copilul primesce. Rousseau: în 
loc de a abandona experienţa, el continuă, din contra 
a o lăsa la basa învățământului săi de al doilea grad. 

  

!) La Nouvele Ileloise, serisârea lui Milord Edouard către Saint- 
Preux, t. IV, cartea a cincea, 

/
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“EL este „lominat de temerea unei transițiuni precipitate 
„de la cultura curat sensibilă la cultura intelectuală: 
„Ne sântous pas d'un coup, dice el, des: objets sen- 
sibles aux objets intellectuels 1).% 

Așa dar, principiul ce domină în fasa, precedentă, 
conservă totă importanța sa şi în a doua, adică: a: 
vedea și a pipăi lucrurile. Afară de acâsta aci este 
cestiunea de a ajunge, numai la noțiunea însăşi a lu- 
crurilor, adică la idei şi de a lăsa ca inteligența să 

„sc manifesteze în libertatea sa. 
Acâsta însemuâză 6re, că Rousseau are de gând să 

dea o cultură sciințifică elevului săi? De sigur, că 
nu; căci .acâsta se rezămă în mare parte pe învăţă- 
minte teoretice, pe expuneri și vederi generale, ete. 

„Autorul lui Emil nu pretinde câtu-şi de puţin să ajungă 
la un ast-fel de scop; el ţintesce numai la cunoscința 
practică, ce singură pote să fie folositâre omului. hous- 
seau se îndeletnicesee în învăţământ cu procedeurile 
concrete ; el arată desgust pentru tâte studiile unde 
trebue să ne obicinuim cu semne'şi cu reguli. El 
urăsece constrângerea, fiind cu totul contrarie naturci 

“şi spiritului omenesc: nică un mijloc absolut în înv&- 
ţămînt, Ast- fel, pentru lectură se va admite mijlâcele 
cele mai variate numar să so adapte și să convie in- 
teligenţei elevului. Așa dar, trebue ca să.rupem cu 
oră-ce metodă şi disciplină absolută ; elevul are, ne- 
greşit, un Înv &țător ; acesta, este pentru a lăsa pe elev 
ca să lucreze el însu-și sait pentru a deştepta într'în- 
sul curiositatea şi gusturile scle. 

Rousseau se întemeiază mult pe. unele disposiţiuni 

naturale ale copilului pentru a-i: inculea noţiunile ne- 

cesare. Aceste disposițiuni necesare sunt : curiositalea, 

atențiunea spontanee şi dorința, excitate câte trele de 

  

1, Emile, cartea lll-a, p. 173. — Să nu sărim de o dată de la 

obiecte sensibile la obiecte intelectuale:
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acţiunea lumeci exteridre asupra copilului. Numai ast- 
„fel se pote da copilului gustul de a învăţa şi de a 
cundsce acee-a ce -el a întrevădut întrun moment plă- 

„cut. Nu se pote nega că procedeurile lui Rousseau nu 
sunt excelente; ele aparţin însă, mai. mult diletantis- 
mului de cât sciinței. De alt-fel, însu-şi autorul lui 
Emil ne spune că el voesce să dea discipolului scă 
gustul sciinţei, iar nu sciința propriii disă. 

Materiile, ce figureză în programul de. învățămînt 
a“ lui Rousseau, negreşit nu sunt fârte numerose. Pe- 
dagogul din Geneva nu indică mijlâce: de a ne iniția 
la cutare saii cutare materie. dacă ca nu are un ca- 
racter practic. Ast-fel, în învățămîntul lecturei şi al 
serierci unde copilul trebue să se obicinuescă cu Ore- 
care regulă și unde nu este cestiunea de cât de semne, 
iar nu de lucruri, Rousseau nu formuleză nică un pro-. 

„cedeii. El preferă şi preconisză, firă îndodlă, sciin- 
țele experimentale: cosmografia, geografia, fisica, chi- 
mia și botanica; acestea sunt obicetele care constituese 
învețărnintul. aşa cum cel "1 înțelege. Putem constata. 
însă, că "i lipsesce ordinea şi precisiunea în delimi- 
tațiunea materiilor programului sti; ast-fel cosmogra- 
fia şi astronomia trebue, după el, să se înveţe una cu 
ocasiunea celci-Valte. Pe de altă parte, el voesce ca 
timpul liber şi atragerea să se aibă în vedere în în- 

„Văţămînt; în preumblări, de exemplu, el va inculca ele- 
vului s&ii elementele de botanică și de casmografie. 
După ce la făcut să contempleze apusul sorelui din 
înălțimea unci colini, învățătorul se folosesee de acestă 
ocasiune de a ţine o scurtă disertaţiune asupra celor 
patru puncte cardinale. A doua di, la sfârşitul aceleaşi 
excursiuni, consciințiosul preceptor, ca să vâdă dacă 
elevul săi a profitat de învățăturile elementare din 
ajun, se rătăcesce cu el într'adins Şi graţie. orienta- 
țiunei învățate jucându-se, Emil scie. să găsâscă dru- 
mul acasă. Scopul învățămîntului este. ast-fel atins ;
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căci partea practică a sciinţei a fost luată cu deose- 
bire în consideraţiune. Elevul trebue așa dar să îu- 
veţe a cunbsce acâsta în mijlocul naturei chiar; ve- 
derea lucrurilor însă-şi pot deștepta interesul şi aten- 
ţiunea “copilului mai mult de cât semnele lor. 

Rousseau trece de la cosmografie la geografie despre 
care se mulțumesce să «lea elevului scii câte-va no- 
ţiuni elementare făcându-l să parcurgă numai diferite 
locuri-ce i sunt familiare. Apoi vine sciința propriii 
disă unde experienţa jocă un rol mult mai isbitor. . 
Int”adevâr, Rousseau predă chimia şi fisica întrun 
mod absolut natural și experimental ; el nu voesce 
nică laboratoriii, nică cabinet de fis'că ; în eeea-ce pri- 
vesce instrumentele, ele trebue inventate şi confecţio= 

„mate de elev însu-și.: Aceste procedeuri constituese, 
prin urmnre, o metodă a cărui scop este de a des- 
volta în copil” un sens practice şi un Spirit positiv ; ea 
probă este faptul că Emil fineste prin a înveța 0 me- 
serie conform dorinţei și intenţiunilor înv &țătorului sti. 

Când copilul a fost complect desvoltat din punct de 
vedere practic, Rousseau numai atuncă întreprinde edu- 
cațiunea sa morală. De şi acâsta nu intră în materia 

acestui capitol, totuşi credem necesar să spunem câte-va 
cuvinte. Cultura morală, întradevăr, este supusă 6re- 

__căror învătăminte care se presintă sub formă de exem- 
'ple utile. Rousseau acordă prea puţin credit lecţiuni- 
lor luate din cărți când este vorba de educațiune mo- 
vală, şi, dacă se invrednicesce să o facă unc-ori, el. 
se arată om exclusiv, strimt, rigid şi. paradoxal. In 

literatură şi. în istorie el nu apreciază și nu pune în. 

relief de' cât aceea-ce este util, tot ccea-ee reamintesce 
vârsta primitivă când omul, simplu în felul săi de a . 

trăi și pur în moravurile sele, se revela mai conform 

cu natura, Pentru acest cuvânt vedem că preferă au- 

torii vechi; el face 0 alegere serupulâsă în diferitele
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genuri literare şi înlătură ori-ce literatură dramatică 
ca, produsul unei civilisatiuni rafinate și imorale. 

In resumat, Rousseau nu, caută în învătămînt de cât 
utilul și bunul; el nu făce nică un cas de sciință pen- 
tru sciință şi de frumos pentru cl însu-și. . 

Partea operei unde Rousseau a sciut să pue în c- 
vidență teorii întradevăr bune și pline de valâre 
este aceea unde expune învețămîntul la care el su- 
pune pe elevul săii de la duoi-spre-dece până la cinci- 
spre-dece ani. Dobândirea ideilor prin vederea lueru- 
rilor ce le deștâptă, este în tot-Va-una mijlocul cel mai 
isbitor şi cel mai eficace în instrucţiune. Gustul, ze- 
lul ce nasce din experiența făcută, soliciteză atenţiu- 
nea şi facilitâză, prin urmare memoria. Pedagogia mo- 
dernă a înțeles folâsele ce sar putea trage din pro- 
cedeurile întrebuințate de Rousseau. Ea n'a avut de 

„cât să le desrolte, să le claseze şi să le aplice la 
timp. 'Lotuşi, pedagogul de Geneva a fost incomplect 
pentru-că el w'a coprins sufletul copilului în totalita- 
tea sa. Având în vedere partea practică a vieței, în 
mod exclusiv şi constant, dl neglijâză să pue în ac- 
tivitate reflecțiunea, memoria și imaginaţiunea la o 
vârstă când aceşte funcțiuni ale spiritului pot fi exer- 
citate cu folos. Este logic de a refusa afirmarea aces- 
tor facultăţi deja formate, cu privire la ideile ce cle- 
vul a dobândit, şi graţie cărora s'a deșteptat într'în- 
sul gustul şi interasul? Dacă elevul are un învățător 
pentru a-l învăța să cunâscă lucrurile, și dacă, prin 
natura sa curidsă, el formulâză despre ele reflexiuni, 
judecăți care depăşesc sensul practic, acest învățător 
atuncă, mar avea de cât să se bucure despre acâsta. 

Din cele ec preced, se înțelege ușor că Rousseau 
este un inimic declarat al sintesci în învâțămint. EL. 

0 găsesce contrarie chiar spiritului copilului, Asupra 
acestui punct, autorul lui Z2mil este în orore ; căcă sunt 
sintese care se însuşese repede, precum sunt scrierea
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şi lectura de care Emil trebue să se priveze până la 

duoi-spre-dece ani. Acâstă ordre pentru învățămîntul 

sintetic face pe Rousseau ca să alunge din instruc- 

țiune ori-ce teorie, ori-ce abstracțiune, ori-ce genera- 

lisaţiune. Lui X scapă din vedere avantagiile incon- 

“ testabile ce teoria are în sensul că ea grupeză şi cla- 

sâză noţiunile ce experiența le găsise, dar le lăsase 

în stare de risipire. Autorul lui mil n'a sciut, că ea- 

perienţa şi teoria sunt solidare una alteia: pe „acâstă 

îndoită bază se rezămă forța învățămîntului. Metoda 

lui Rousseau oferă un avantagiii imens cu deosebire în 

învățămîntul elementar ; meritul seit cel mare este de 

a fi naturală pentru-că este progresivă ceea-ce permite 

desvoltarea gradată şi liberă a funcţiunilor inteligen- 

ței. Aşa dar, Emil dobândesce conosciințele sâle cu 

deosebire” prin experienţă şi prin mijloce ce atârna mai 

mult saii mai puţin de dinsa, adică de intuiţiune și 

de sugestiune. | 
Experienţa şi intuițiunea se produc prin concursul 

simţurilor, al lucrurilor și al faptelor; sugestiunea se 

produce în cea urai mare parte, în urma unui exa- 

men atentiv al lucrurilor. Adesea o scurtă explicaţiune, 

o simplă cestiune, este destul pentru a o face să se, 

nască. a | a 

In general, procedeul favorit a lui Rousseau este 

metoda socratică ce consistă de a face ca elevul în- 

:su-şi să găsescă noțiunile ce cl trebue să dobândescă. 

De şi inimic al teoriei, totuşi Rousseau simte 6re- 

care trebuinţă de a pune ordină în cunoscinte; acestă 

ordină “însă nu este basată pe o logică strânsă, ceea-ce 

face ca să fie rudimentară şi cu totul practică. 

Dorinţa ardătâre de a se întârce lă natură și ura 

civilisaţiunei împing pe Rousseau să readucă instruc- 

“iunea la” aceea-ce ea are de primitiv și mai elementar. 

„In ochi săi, perfecțiunea omului consistă, mai întâii 

„de tâte, în desvoltarea fisică şi morală; iar nu în
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superioritatea inteligenţei : „Li homme qui pense, dice 
Rousseau, est un animal deprave 1)..,& Acâsta însem- 
mEză că omul, pentru a fi o creatură în chipul acelora 
care "] înconjâră, sănătâsă, vigurâsă şi fericită, trebue 

“să raţioneze şi să se gândâscă moderat. 
«Herhart a vădut inovaţiunile cele bune. ale .lui 

Rousseau şi tolâsele fericite ce sar putea trage din- 
trînsele; însă, lui nu-i-a scăpat asemenea din vedere 
nici exageraţiuile, nici lucrurile de necredut şi lacunele - 

„stle. Vom examina numai de cât-modul cum Herbart 
a- sciut. să concilieze cultura experimentală, ast-fel 
precum a utilisat-o Rousseau, cu cultura abstractă ; 
combinând aceste două disciplină, el asociază natura 
şi civilisațiunea. Filusoful german recunâsce putinţa 
de a ajunge la un ideal mai vrednie de dorit de cât 
idealul -visat de Rousseau ; căci omui este op ființă 
distinsă și superidră, graţie înaltelor sâle aptitudini 
intelectuale, grație netăgăduitelor sâle instincte de 
sociabilitate.. 

= 2 

A. Scopurile ce Ilerbart acordă instrucțiunei. — Cultura „istorică şi cultura individuală. — Cele dout mari direc. țiuni ale învățămîntului. — Partea etică şi partea psicho- logică —Importanţa eului representativ trebue să domi- neze în învățămint — Forţa caracterului se rezămă -pe unitatea de consciință.— Acesta nu este de câto concen= traţiune de representaţiuni bine ordonate. — Gruparea materiilor.— Inalta importanță dată istoriei.— Modul de a lega materiile. — Nececitatea de a deştepta diferitele interese ce fie-care dintr'insele comportă spre a ajunge la concentraţiune. — Ordinea şi logica se impun în văţăe a -mintului, 

Invăţămîntul la Herbart are un caracter de comple- sitate ce lipsesce la acela a lui Rousseau pentru-că fi- 

  

1) De Vincgalite parmi les hommes, p. 41.— Omul care cugetă este un animal depravat.
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losotul german mai impune instr ucţiunci şi scopuiă mul- 
tiple: misiunea ei este de a forma pe om din punctul 
de vedere moral, intelectual şi practic. Herbart nu crede 
ca Rousseau că instrucțiunea mare nici o influență asu- 

pra omului moral. De şi în acest capitol n'ar trebui să 
ne ocupăm de cât numai de omul intelectual, — căci 

„aci este vorba de a trata despre materie şi. procedeu- 
rile de învățămînt, — totuși vom fi obligaţi de a atinge 
adesea. domenul moral. 

Herbart exige cultura multiplă, din causa scopurilor 
variate ce el: acordă instrueţiunei. 

Pentru a ajunge însă, la cultura multiplă, cum ar 

trebui să procedim, ce materie ar trebui să alegem, 
cum ar trebui să legăm materiile între ele, prin ce 
orade' succesive” ar trebui ca să trecem, în fine, la ce 

metodă ar trebui să supunem inteligenţa ? Iată atâtea 
și atâtea cestiuni cari aii fost agitate de Tlerbart și pe: 
care vom încerca de a le resuma. 

Dificultatea, cea mare peniru acela care se însărei- 
n6ză en învețămîntul, este de a sci care interese, care 

- subiecte, care representaţiuni trebuesc introduse în spi- 
ritul elevului potrivit cu o ordină 6re-care. | 

Cel dintâiă lucru ce trebue să se observe este uu- 
mătorea. cousiderațiune psichologică a cărei importanță 

este de netăgăduit. Pentru ca representaţiunele să potă 
pătrunde în “conseiinţă, trebue ca ele să fie analoge cu 

“acelea ce se găsese (leja într'însa; atunci ele daă nas- 

cere li interest diverse. Acâstă lege importnntă, şi care 

trebue să fie întot-lV'a-una observată în învețămiînt, este 

fondată pe suma gradelor ale vechilor apercepţiuni. 

Pentru a ajunge ca să. exercităm interesul în copil, 

trebue “ca materia de învăţămînt să răspundă prin na- 

tura sa la gradul vechilor aperceptiuni. Acest intez 

res. atinge în același timp partea intelectuală cât Și cea 

morală, 
„ Herbart ţine compt de doui curenţi în teoria sa asu- 

*
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pra învățămîntului şi anume, curentul istoric şi curentul 
individual. Istoria la început, este confoimă cu inteli- 
gența copilului; căci, atât una cât şi alta, la origină . 
ail un caracter primitiv şi simplu. Apoi, amândouă nu 
întârgiază de asemenea de a trece prin fase succesive 
din ce în ce mai complieate care constituesc evoluțiunea 
“progresului. Cultura naţională ca și cultura individului, 
urmeză o. cale ce merge de la simplu la compus. 'Tre- 
cutul istoriei este simplu precum este spiritul copilu- 
lui; 6tă pentru ce acestă materie, în originele sle, va 
conveni mai binc tinerelor inteligenţe. In urmă, istoria 
devine sintetică; căci ea coprinde v multiplicipate de 
lucruză “cari ţin de religie, de etică, de linguistică, de 
geografie, ete., divisiuni care vor necesita studii spe- 
ciale, accesibile numai unui spirit cultivat Și desvoltat. 
Printr'acâsta Ierbart este condus a considera, pe de 
o-parte gradele de apercepţiune istorice; iar pe de alta 
gradele de apercepțiune imdlividuale. Ast-tel, vom avea 
seria învtăţmîntului istorie cu tâte subiectele sale de 
instrucțiune și seria desvoltărei personale cu: diversele 
scle represensaţiuni; de o parte cultura istorică, de 
cea loltă cultura individuală. Grija educatorului va 

“consista în a le combina pe amândouă întrun mod 
convenabil și judiţios. i] 
„Herbart caută, pe cât posibil, de a nu perde din. 

vedere legătura materiilor eşită dintro sciință ce a 
fost privită ca unică la origină. Ac6sta face forţa ins- 
truchunei. de la care derivă în mare parte caracterul 
moral. Cultura istorică, la origină, este o vastă con- 
centraţiune; mai târdiii se desvoltă seril de: represen- 
tațiuni determinate, raportându-se, fie la religie, fie la 
morală, fic la estetică, fie la linguistică ; din care re- 
sultă tot atâtea, materii diverse;: Datoria învățătorului 
trebue să consiste prin urmare, de a trage din acest 
agregat. un sistem de instrucţiune, din două puncte de 
vedere: din punctul de vedere etic şi psichologie. 

Pi
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Instrucţiunea,. din punet de vedere etic, are de scop- 
de a reuni forțele morale ale elevului din 'care va re-- 
sulta caracterul săi moral. 

Invăţătorul trebue să ţie asemenea semă și de par-- 
tea psichologică, adică că eul nu este original, ci ceva. 
variabil și nesigur. 

Eul este un fenomen psichic sai conseienţa schim- 
bărei repedi şi “constantă a unei: imense representa- 
ţiună complexe, saii în fine, resultatul tutulor repre-- 
sentațiunilor n6stre şi a stărilor psichologice succesive - 
ce ele determină. Noi trebue să căutăm principiul in- 
tern în simplicitatea sufletului ce tinde a reuni. tot. 
ceea-ce nu. se opune naturalemente și anume tâte re- 
presentaţiunele nâstre ce se adaogă unele la altele în. 

"eul representativ. | 
- Seim că sufletul este deja concentrat în sine cu ac-- 
tivitate în fața diversităţei şi influențelor exercitate 
asupra sa prin experiența ŞI relaţiunile cu Gmenii, 
afară de acesta trebue să ținem semă şi de activitatea 
concentrată a spiritului elevului, dacă acceptăm că a-. 
cest spirit însu-și înfățişeză legătura ce unesce dife-- 
ritele sfere de representațiuni. Este forte important de 
a atinge unitatea conseiinţei, ce este principiul funda- 
“mental al caracterului; înv&țămîntul, prin urmare, tre-. 
bue să dirigă ideile elevului, să înlănţudscă represen-, 
taţiunile sale, în ordinea “ce convine mai bine, “pentru 
a ajunge la realisarea,- pe cât posibil, a acestei uni-. 
tăți de consciinţă. 

Ilerbart se ocupă de modul privitor la materia 'de 
învățămînt, stabilind divisiunile scle; el caută însă, «dle 
a reveni lao concentraţiune, la o legătură pe cât se 
pote de strânsă între diversele sâle părţi; căci de.la 
acestă concentraţiune depinde forţa caracterului, ce este 
însuși o concentrațiune de representaţiuni succesive Şi. 
bine grupate. 

Ierbart aşcgă materiile de studii în două mari erupe:.
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grupul sciințelor istorice şi acela al sciinţelor naturale. 
De întâiul grup ţine: :1) religiunea, istoria profană. 

literatura, tâte materii ce ai o strînsă afinitate între 

t 

ele; 2) desemnul și cântul ce sunt de un interes es- 
tetic ; în fine 3) limbile. 

Contrar lui Rousseau el acordă o mare importantă 
tutulor obiectelor care constituesc materia, istorică, în. 
care vede mijlocul cel mai preţios pentru a forma și 
a desvolta simpatia și pentru a, determina caracterul 
moral al individului. E -. 

Al doilea grup îmbrăţişând restul învățămîntului, 
coprinde tâte sciinţele naturale. Ast-fel, avem, de o 
parte, natura; iar de cea-Laltă umanitatea; cele dout 
mari divisiuni ale materiei de învâtămînt se rezămă. 
pe aceste două fundamente. Ca și Rousseau, Herbart 
recomau(lă asemenea experiența cu cel mai bun! mij- 
loc spre a ajunge la cunoscință. El acordă multă im- 
portanță sferilor de idei eșite din simpatie şi din ex- 
perienţă; el încredințeză însă, învăţămîntului. teoretic 
și istorie misiunea de a umplea lacunele. cele mari 
ale practieei. Invăţămîntul lărgesce relațiunile cu 6me- 
nii printr'un ideal produs. în același timp de poesie” 
şi de istorie; pe de -altă parte, el complecteză expe- 
“rienţa supunând-o la observaţiune, la deseripţiune, la 
analisă, la sintesă şi la un principii de ordine. 

Inveţămiîntul istorie sai cultura morală (Gesintiungs- 
Unterricht), este de cea mai mare importanţă pentru 
“Herbart; căcă de la acest învățămînt depinde carac- 
terul moral. In ceea-ee privesce învătămîntul sciițnific 
ce pare aşa de deosebit de cel istorie, Herbert caută 
să facă să dispară antagonismul violent, ce există în- 
tre diusele. El consideră geografia, de exemplu, ca 
fiind obiectul. cel mai potrivit. şi cel mai logic ce pote 
să servâscă de legătură între umanitate și natură, prin 

„ urmare, între sentiment şi sciință: Ast-fel geografia fisică conduce, prin descriptiunea locurilor, la noţiu-
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nile de istorie naturală; prin determinaţiunea formei 
terestre a longitudinelor şi a latitudinelor, ea conduce, - 
în general la matematică, 'ete. Pe de altă parte, &e0- 
grafia politică expunând situaţiunea omului pe pămînt 

„. trăind în societate, ajungem cu modul acesta, pe ne- 
„simţite în domenul istorici propriii disă. 

Invăţămîntul ce isvorăsce, pe de o parte, din isto- 
zic, iar, pe de alta, din natură, constitue, în general, 
înveţămîntul lucrurilor, şi aceea-ce dă un nume îc- 
căruia din aceste din urmă, este limba. Astfel, dacă 
școlarul învâță o limbă, trebue ca să înveţe a o vorbi, 
a o citi şi a o serie. De și limba constitue un în- 
văţămint special, totuşi” nu va fi câtuşi de puţin o0-. 
biectul unui interes exclusiv; la ocasiune, ea va tre” 
bui să se combine cu înv&ţămîntul istorie saii senti- 
mental. Ast-fel, învățătorul nu va avea a inculea ele- 
vului săi numai semnele corespundătâre lucrurilor, ci 
de a trata și despre natura și înțelesul acestor lucruri. 

„Atară de limbi, Herbart privesce desemnul și cân- 
tul, ca făcând asemenea parte din domenul sentimen- 
tului şi care se manifestă de exemplu, la vederea o-.. 
biectelor figurative sai alegorice; acesta resultă de 
acolo, căci pedagogul german vede o strinsă legă- 
tură între frumos și bine, între estetică şi etică; de 
aceea el consideră învățămîntul sentimental ca panctul 
central al disciplinei educative. ! 

Ceea-ce importă cu deosebire în ochii lui Hnrbart, 
este faptul de a ajunge la concentraţiune și de a cul-.. 
tiva tâte genurile de interese care conduc la cultura 
multiplă; acesta, fiind însuşi scopul final al instruc- 
țiunei, nu trebue să ajungă la dispersiune, ci la or- 
dine și la concentraţiune.. Pentru ca învățămîntul să 
dobindescă o adevărată, eficacitate, trebue o legătură, 
o 6re-care solidaritate între diferitele materii ale în- 
Yățămîntului. Herbart spune că instrucţiuinea are de 
scop de a desvolta o dată cu cunoscinţa lucrurilor şi
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simpatia, stări de suflet distincte şi la început origi- 
“nale. Tactul şi pătrunderea, pedagogului se vor releva 
tocmai în alegerea lucrurilor de studiat unul după altul 
sau simultaneiă. Negreșşit, că pentru el, va fi diferite 
direcțiuni de urmat, potrivit cu natura "materii de pre- 
dat.. Ceea-ce însemnâză, că nu se pote în tot-d'auna. 
impune instrucțiunei o metodă absolută, pentru că ea, 
este mai întâiii de tote tributară logicei şi bunului simţ. 

Ş 2. 

B. “Funcţiunile spiritului în înv&țămint, — Atenţiunea. 
spontanee şi atenţiunea voluntară. — Memoria. — Mer- 
sul de la simplu la compus. — Concentraţiunea şi refle- 
xiunea, — Cele patru grade ale instrucţiunei. — Conside- 
raţiuni asupra nature : şi modului de învăţămînt la Rous- 

seau şi la Herbart. 

Instrucţiunea va consista în a prepara, pe deo 
parte, multe cunoseințe prin cunoscințele câștigate deja, 
mai din nainte; iar, pe de alta, de a prepara aseme- 
"nea mai multe cunoscințe de o dată. Mai înainte de 
a trece în revistă diferitele grade ale învătămîntului 
întrebuințate de IHerbart, să examinăm modui cum el. 
privesce cele două funcțiuni ale spiritului pentru a 
ajunge la noțiuni în general şi care se pot considera 
ca cele mai importante. 

Aceste două funcțiuni, ce sunt însăși condiţiunile 
interesului sunt atențianea şi memoria. 

Tlerbart deosebesce atenţiunea, în atenţiune voluntară 
și atențiune involuntară. Prima fiind mai mult sait mai 
puţin resultatul constringerei, mare val6rea celei da 
doua ce este cu totul spontanee şi care se pote numi 
atențiune aperceptivă. Ideile spontanee sunt acelea care 
fac să nască cele mai vii apercepțiuni. Apercep- 
țiunea nu: este de cât resultatul unei atenţiunăi pro- 
vocate de obiectele care aii o dre-care afinitate cu 

N
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sferele de idei „existente deja în consciință. Pe lângă 
„multe avantagii, apercepțiunea, oferă asemenea ŞI iîn- 
convenientele sâle în învățămînt. Ast-fel, ideile care 
s'aii câștigat deja, s'ar putea întîmpla ca să se găsescă 
în oposiţiune cu noțiunile nouă: pe care învățătorul va 
avea să le inculce elevilor să; în acest cas, se va 
recurge la analisă, la detailarea materii nouă spre a 
o face ca să fie apercepută mai cu înlesnire. Pe de 
altă parte, într'o urmare de idei desvoltate, precum 
întrun lung period literar, trebue asemenea, ca tâte. 
părțile să fie înţelese și percepute potrivit cu valdrea. 
lor, spre a putea, ajunge la ideea justă de totalitate. - 
Pentru a ajunge dar la noțiuni clare și precise este 
necesar, ca să satisfacem multe exigențe: claritatea, 
puritatea şi precisiunea. Acâsta nu pot exista fără 
bunul mecanism al atențiunei. 

Pentru ca atentiunea să se maniteste în t6tă între- 
gimea sa, Herbart reclamă de la învățămînt: 10-de 
a da putere impresiunei sensibile; 20 de a căuta să 
cumpăteze facultatea de a concepe; 30 de a evitao 
oposiţiune prejudiţiabilă ideilor existente; 40 în fine, 
de a menţine un echilibra constant în ideile câștigate. 

Atenţiunea aperceptivă însă, nu se produce cu aceași 
facilitate la toți individiă, în acest cas trebue să re- 
curgem la voința elevului. Ast-fel, ajungem la aten- 
ţiunea voluntară, născută prin obicinuință și prin în- 
trebuinţare. Invăţămîntul trebue să aibă adesea, recurs 
la atenţiunea, voluntară ce privesce cu deosebire me- 
moria. Herbart dă o importanță destul de mare acestei 
funcțiuni a spiritului,. ce o consideră ca absolut, în- 
dispensabilă, în studiul sciinţelor în general. Cu tote 
acestea, el nu înțelege ca ea.să fie pusă în primul 
rând, afară, pâte când ea se manifestă întrun mod 
liber. Când ea este anevoidsă, trebue a o facilita prin 
diferite procedeuri care pot varia potrivit cu -natura, 
inteligințelor ; tâte mijlocele sunt bune numai dacă. 

i 7 7.
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sfârșitul va fi bun; nu este necesar ca, tot ce cine-va 
a învățat, să remâe în consciință. Ast-fel, exerciţiile 
cele mică, forte utile la început, pot fi: uitate mai 
târgiă, când scopul de a forma individul prin mijlocul 
lor este atins; ast-fel, de exemplu, sunt poesiile și 
pasagiile scurte de prosă, învățate în copilărie şi care: 
aii contribuit pe nesimţite pentru ca. elevul să devie 
mai târdiii un orator. | 

Am dis, că instrucțiunea elementară trebue să aibă 
deja în vedere o varietate de interese, graţie căriea 
cultura multiplă este posibilă. De la acâstă exigință . 
resultă că învEțămîntul lucrurilor nu pote în tot-d'a- 
una să observe o gradaţiune rigurâsă. Intr'adevăr, a- 
desea se presintă obiecte cari trebuese învăţate simul- 
taneii cu altele opuse lor. Atunci învățătorul ne mai 
putând stabili înlănţuiră, se va mărgini de a. constata 
deosebirile numai. Cu tote acestea, Herbari voesce să 
se procâdă în învețămînt pe cât posibil de la simplu 
la compus și să se cvite tot ce “ar putea fi prejudi- 
țiabil pentru inteligenţă, precum oposițiunea ideile nouă 
cu acelea care ea le posedă; deja. i 

El impune, mai întâi, spiritului concentraţiunea, apoi 
vefleziunea. Concentraţiunea, dice ele, se întîmplă, 
când tâte ideile nâstre câștigate sunt împinse înapoi 
de o idee ce stăpînesce cu vioiciune spiritul nostru... 
Reflexiunea se manifestă, când conţinutul consciinţei 
se afirmă din noii... Prin urmare concentraţiunea nu 
este alt ce-va de cât atenţiunea fixată asupra unui 0- 
biect. Concentraţiunea și reflexiunea sunt condițiuni 
indispensabile pentru a, ajunge la o instrucţiune bine 
echilibrată, i 

Pentru -acâsta, învățămîntul trebue să desvolte de 
o potrivă cu. eoncentraţiunea și reflexiunea. Invâţătorul 
va căuta mai întâiii, să pue în evidență fie-care obiect 
de studii, să asocieze în urmă obiectele multiple, în 
fine, să coordoneze în mod convenabil obiectele aso-
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ciate. Graţie unui ast-fel de procedeă, se va putea 
îmbrătişa un mare număr de grupe şi de concentra- 
țiuni bine determinate. Reflexiunea va interveni nu- 
mai când tâte aceste grupe vor fi unite fără oposi- 
ţiune, fără obscuritate Şi când vor representa conţi- 
nutul consciinţei, însă-și. 

Trebue să notăm, cu tâte acestea, că concentrațiu- 
nea nu este în tot-d'aună urmată imediat de refle- 
xiune. Acâsta se manifestă adesea mult mai târgiăl, 
Să suposăm, de exemplu, că se vorbesce unui copil - 
despre fenomenele electricităței; el va fi condus de 
către învățător de'a se concentra asupra diferitelor, 
puncte, fără ca cu tote acestea să potă încă a le reuni 
spre a, forma dintr'însele o sintesă de unde să dega- 
jeze legile necesare. Reflexiunea luând nascere în a- 
cest moment numai, nimeni nu se va gândi de a ini- 
ţia pe copil cu legile sciinţei. Prin urmare, interva- 
lul ce separă concentrațiunea de reflexiune este va- 
riabil, potrivit cu materia de învățămînt. | 

Atenţiunea și reflexiunea jucând un ro! preponde- 
rent în instrucțiune, se cuvine. deci de a supune spi- 
ritul la o disciplină de învățămînt destul de rigurâsă. 
Intr'adevăr, Herbart stabilesce patru grade “succesive 
pe cai elevul le va trece spre a ajunge de la sim- 
pla concentrațiune la r efiexiune, Aceste patru grade sunt: 

1% Ciaritatea 
20 Asociaţiunea 
30 Sistemul 
40 Metoda. 
Claritatea sati analisa are de scop de a ne da no- 

iuni precise despre fis-care obicet isolat; în exprimarea 
acestor noţiuni învățătorul trebue să se servâscă de ter- 
meni scurți ințelegători şi să pue pe şcolar să le re- 
pete cât de mult posibil; acestea sunt condiţiunile esen- 
țiale şi necesare ale acestei. operaţiuni. 

Asociaţiunea vine în al doilea rînd. Aci este cestiu-
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A. 

nea de noţiuni nouă care se adaogă la 'cele“yăchi, fără 
ca, cu tâte acestea reflexiunea.-să 'se'-manifeste. încă. 
Hasardul nu este strein asodiaţiunei ; iar imaginățiunea 
procede în tâtă întregimea, sa; de la dinsa. Și întradevăr, 
ideile atât de variate ale “copilului “şi ale: poetului re- 
sultă din asociațiune; în pedagogie însă,. asociaţiunea. 

„este supusă la o ordine logică, căci ea. trebue să. is- 
butescă la un sistem și să prepare -ast-fel-:terenul re- 
flexiunăi. ” ce Ia 

Prin sistem, se înțelege clasarea tutulor noţiunilor 
vechi în totalitatea cunoseinţilor, potrivit cu valorea. 
şi calitatea lor. Numai ast-fel inteligența ajutată de 
reflexiune ajunge să înveţe multe lucruri fără să le 
confunde. 7 

In fine, metoda este cea din urmă condiţiune. nece- 
sară pentru a realisa cultura multiplă. Ea consistă cu 
deosebire, în a aplica, în a complecta aceea-ce a fost 
sistematisat, saii mai bine, ceea-ce a devenit sciință.. 
Prin metodă elevul se va vedea dacă el scie să tragă 
folos în mod just şi precis din ideile care le-a dobân- 
dit mai înainte. | | o 
-Inv&ţămîntul după Herbart va - consista deci, din 

următorele patru operaţiuni: | 
19 Actul de a arăta, ce corespunde clarităţei. 
20 Actul de a asocia, ce corespunde asociaţiunei. 
30 Actul de a clasa, ce corespunde sistemului. 

„49 Actul de a filosofa, ce corespunde metodei. 
Terminând vom adăoga că a filosofa însemnâză a 

aplica întrun chip raţional tot ceea-ce a fost învățat. 
Acesta este momentul când spiritul este în posesiunea - 
culturei multiple şi prin urmare, complectarea învăţă- 
mîntului însuși. 
„Pentru ca să. putem face o comparaţiune între pro- 

cedeurile. de învtțămînt ale lui Rousseau și acelea ale 
lui Herbart, este necesar, ca să le alăturăm un mo- 
ment în trăsurile lor generale. De la început, trebue  
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„să constatăm că pedagogul german, după exemplul lui. 
„Rousseau, utilis6ză experienţa pe o scară întinsă con- 
siderând-o ca un mijloc lesne și comod pentru a ajunge 
la cunoscință. Herbart apreciâză: întrega valdre „a ex- 
perienţei, adică a observaţiunei lucrurilor sensibile, va 

“mijloc de învățămînt; căci întrinsa se manifestă cu 
deosebire funcțiunea spiritului, ce sustrage învățămîn- 
tul de la ori-ce sforţare, adică atenţiunea, involuntară 
sai aperceptivă. i | 

Insă, în virtutea principiilor psichologice și pedago- 
gice pe care le-am vădut mai sus, Herbart introduce 
în programul sâii de învățămînt o materie “mult mai 
complexă de. cât Rousseau, care privesce pe om numai 

„sub raportul individual; iar viţa numai sub raportul 
practic. Herbart va avea deci, grija de a desvolta în ' 

„copil tot ceea-ce se numesce, atențiune, memorie, re- 

N 

„flexiune, t6te funcțiuni spirituale indispensabile pentru 
a atinge ideile. generale, sintesele, de unde trebue să 
se degajeze în fine, consciința saii unitatea persona- 
lităţei. Contrar lui Rousseau, Herbart se ocupa, să des- 

„volte reflexiunea de timpuriii și ori de câte ori obied- 
„tele învățămîntului vor permite, el va conduce în ace- 
lași timp înveţămiîntul analitic și cel sintetic, acordând 
într'adevăr, celui dintâi, rolul preponderent. | 

Dintr'insul vor resulta, pentru cunoscinţele câștigate, 
un maximum de claritate, de precisiune şi de stabi- 
litate. . .. | , 

In fine, instrucțiunea de îndată ce va ajunge la cul- 
tura multiplă va juca un rol forte important în edu- 

„caţiunea morală cu care “ea este în strânsă legătură. 
Intw'adevăr, în acest capitol, am vădut că pedagogul 
german supune desvoltarea simpatiei, — afacere cu 
totul morală — la un veritabil processus de învățămînt. 

Simpatia devine ast-fel un obiect de instrucțiune 
propriii dis, ceea-ce face ca teoria lui Herbart să aibă
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o valdre mult mai superidră asupra teoriei lui Rous- 
seau, care refusă inteligenţei ori-ce acţiune asupra do- 
menului moral. 

CAP. III | 

EDUCAȚIUNEA MORALĂ 
  

Ş 1. 
Despre întârdierea educaţiunei morale 'la Rousseau. — 
Versta pasiunelor explică acesta. — Despre rolul inteli- 
genţei în domenul moral: — Sentimentele şi ideile se ex- . 
clud. — Gancologia pasiunelor. — Amorul de sine,sursa 
acestora.—Amorul propriii şi pericolul ce el presintă.— 
Factorii educaţiunei morale: spectacolul umanităţer., — 
Precauţiunile ce trebue să luăm în primele nâstre ra- 
porturi cu lumea. — Sentimentul coprinde întrega mo- 
ralitate. — Slăbiciunele lui Roussesu privitore la edu- 
cațiunea morală. — Causele. — Punctul s&ii de plecare: 

este paradoxal. . 

Terenul uhde Rousseau şi Herbart se deosibese mai 
mult, unul de altul, este acela al educaţiunei morale ; 

„Căci pe acest teren pedagogul din Geneva se reve- 
leză cu deosebire inimic al societăței. Intradevăr, ti- 

- nerul săii discipol este ţinut departe 'de contactul 6- 
menilor un timp cât se pte de îndelungat, pentru ca'su- 

- Hetul săi, animat cu totul de sentimente bune, sănu 
sufere nimic ce ar putea să-i fie prejudiţiabil. Proce- 
„dând în acest chip, el crede că urmeză în mod Tigu- 
ros legea naturală. Herbart, din contră, recunâsce că 
instinctul social fiind de asemenea natural, este cel 
„dintâi. ce trebue să fie desvoltat din mica copilărie. 
Pedagogul german trage de odată folos atât din în- 
vățămintul simpatiei cât şi din acela al experienţei. 

Rousseau întreprindend forte târdii educaţiunea mo- | 
rală a copilului, tocmai la vârsta de ciuci-spre-dece 

i 
i 
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ani, atuncă începe să înveţe raporturile morale cel 
- 16gă cu omenirea. Până la acestă vârstă, el nu se 
preocupă să formeze discipolul săi de cât. din punc- 
tul de vedere fisic şi din punctul de vedere intelec- - 
tual practic, dacă sar putea să mă exprim ast-fel. La 
cincă-spre-dece ani numai, sentimentele umane şi pa- 
siunile se deșteptă. Ajuns la acestă vârstă, tînărul dis- 
cipol a lui Rousseau, după ce a trăit atâta, timp singur, 
fortificându-şi corpul şi exercitându-și judecata, pote să 
găsâscă în sine însu-şi mijlocele de a-și îndestula tre- 
buinţele şi de a sepune în contact cu societatea, sub 
supravegherea şi direcţiunea învățătorului săi. Educa- 
țiunea face prin urmare, acum adevărătul săi început ; 
unind practica cu teoria, pedagogul nostru 'și impune. 
datoria tocmai acum de a pune elevul săi în fața bune- 
lor exemple, ca să desvolte într'însul sentimente ce nu 
S'aii manifestat până acum. Sentimentul, după Rousseau; 
mare nică o conexiune cu manifestaţiunile inteligenţei. 

Sprijinindu-se pe acest principii, el refusă instruc- 
țiunei ori-ce putere pentru a desvolta partea morală 
a copilului. Instrucţiunea w'are alt scop de cât să for- 
meze judecata și inteligenţa; mai târdii numai, după 
sborul natural al pasiunelor, 6re-cară învăţăminte luate 
din cărți vor putea călăudi sentimentul “până la un 
punct 6re-care. Să notăm, că Rousseau refusă să in- 
culce copiilor, cu deosebire, noţiunile de bine şi de 

„răi şi tot ce are legătura cu religia. Inainte de vârsta, 
„pasiunelor, copilul nu este pervers: nefiind încă pus 

în contact cu 6menii, el este ast-fel precum natura 
Pa făcut, simplu și buui. La epoca, însă, când pasiu- 

nele trebue să se deştepte, când elementele conrupă- 

târe amenință de a altera natura sa aprâpe nemacu- 
lată, întrun moment, când el va trebui să intre în 

societate, el va -intra negreşit, şi în ordinea morală. 
Instinctul social este, deci, cel din urmă lucru des- 

pre care se îngrijesce Rousseau în educațiunea gene-
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“rală a omnlui şi pe care. el are pretenţia să'l dirije în mod practic voind câ acţiunea să fie unită cu exemplul. Cu tâtă inimiciţia sa înverșunată în contra cărţilor, to- tuși el nu se abţine de a face teorii în cartea sa, asupra educaţiunei morale, teorii, care de alt-tel, sunt forte mult „contestabile. Ast-fel, mai înaintede a arăta lui Emil prin “exemple omenirea suferitâre și omenirea bine-fitcătore, Rousseau, pentru a deștepta într'însul bunele pasiuni, expune genealogia pasiunilor, în felul stii. Acâstă ge- 
nealogie, ce nu este de cât o teorie ingeni6să, trebue 
să ajute educaţiunea ca să cultive bunele pasiuni în- conjurând pe cele.rele. Legăturele morale care unese pe Emil cu omenirea trebue să se afirme prin cele d'intâiii. " Rousseau derivă tâte pasiunele n6stre din amorul- de-sine pe care'l consideră ca bun și conform cu na- tura, opunându-l în mod radical amorului-propriă. Rous- seau revine ast-fel la educaţiunea solitară -preferind amorul de sine contra amorului propriii, ce este re- sultatul emulațiunei, un produs al civilisațiunei Și prin însuși acest fapt do nascere la pasiuni perverse. Rous- seau arată cum numai amorul de sine, ce nu pâte să „se desvolte în mod convenabil de cât în starea de sin- urătate, produce pasiunele cele bune. Graţie instine- tului, toţ ce favorisâză buna stare a individului, atrage pe acest individ și, din contra, tot ce "i este vătămă- tor, “l depărteză. Copilul caută, de exemplu, pers6- nele de care el are trebuință și care se ocup de din- sul. Rousseau dice că acâsta este mai mult cunoscință de cât bună-yoinţă. Ceea-ce domină aci este pur amd- „rul de sine, instinctul egoist ; copilul doresce și caută pe aceia carii sunt utili; însă % va trebui timp în- delungat pentru a înţelege că acelea-și persâne "i voesce binele. Când el va înțelege acesta, numai atunci acest instinct, amorul de sine, se va transforma în senti- ment de înclinare, de amor, de bună-voinţă, ete. Când  
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-copilui este singur, totul merge bine; din moment însă, 
«ce el este pus “în "contact cu Gmenii, totul pote să se 
schimbe. Pasiunele cele bune, -care în' singurătate 
scapă de influenţele rele riscă de a se altera în mij- 
locul lumei. civilisate. ' Cât timp Emila rămas e], a fost 
bun ;. căci n'a aspirat de-a fi mai mult; însă, în con- 
tact cu societatea, spiritul de emulațiune nu va în- 
târdia ca să apară, și atunci pasiuni nouă se vor pune 
în mișcare. Dacă le preveden, putem să ne ferim de 
dinsele.; alt-fel, amorul, proprii | ar putea să se substi- 
tue amorului 'de sine şi prin. urmare, Emil ar putea 
fi tentat să devieun ala. Și atuncă ne-am îngrozi, 
cu drept cuvînt, când lam vedea în prada erugimei, 
a avariţiei, a cupidităţei, a lăcomiei, ete. 

Rousseau însă, nu se teme; căci el a preparat pe 
elevul săii în așa fel, că pote să facă faţă tutulor îm- 
prejurărilor, care ar putea să modifice buna sa mora- 

„litate, dacă am putea să ne exprimăm ast-fel. De la 
„amorul de sine,:el conduce pe” Emil la amorul celor 
care 7] înconjoră, făcându-l să înţelegă că aceştia. plini 

"de bunăvoință şi de amabilitate, se intereseză de el şi 
voesce să-i fie utili. Apoi după ce /] pune în presența 
datoriilor către sine însu-și şi către ccă-L'alţi, "1 pre- 
gătesce a fi circumspect în voința sa, respectuos către 
persânele în vârstă, în fine, a avea curagiul de a face 
“binele. Dacă educaţiunea anteridră a fost bună, el nu 
„crede, că raporturile. sociale viitâre pot să vatăme a- 
„cest caracter moral atât de bine format. El suposă că 

„Emil animat de pasiuni. bune va căuta, mai înainte de 
"tote; contactul acelora. cară vor simpatisa cu el prin 

modul de a simți şi de a cugeta. Societatea nu va fi 
de cât un câmp fertil pentru. a dasvolta fericitele scle 
disposiţiuni. Şi întradevăr, graţie relaţiunilor cu Ome- 
“niă, de la amorul şi bună-voinţa ce posedă deja, el va 
putea trece numai de cât la alte sentimente nobile și 
„generâse, ca dorința de concordie, de unire, de cari- 

p
P
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suferitâre va exercita înti'însul compătimirea și, prin "urmare, trebuința de a ajuta pe aprâpele s&i; specta-. “colul discordiei, al urei, în loc de a aţâţa pasiunele- crude în inima sa bine formată, va deştepta mai mult: dorința reconeiliațiunei: și a păcei. | 
Educaţiunea morală, întreprinsă așa de târdiii, are inconveniente multiple. De îndată ce pasiunile sai sen-- -timentele elevului săi, și-au luat sborul adică, îndată, ce Emil. a ajuns la vârsta de  cincă-spre dece ani, „Rousseau se găseşce într'o încurcătură 6re-caie. Dis-. cipolul săi nare de cât înclinări bune ș el iubesce pe: cei cari ”] înconjură şi le este devotat. "Totuşi, trebue. să procedăm giadat și cu metodă, cu băgare. de sâmă, „dacă voim să-i facem cunoscut lumea, şi să “1: punem în. contact cu dânsa.. Nu trebue să 1] facem de o dată. „Martor al pasiunilor funeste şi conrupătâre, de tâmă de a nu aduce prejudițiă bunelor aplicări ce el posedă. Iată unde apare, de sigur, cea mai mare dificultate. Pentru a pune pe Emil în vaport cu semenii săi, fără pericol, ar trebui. să-i găsim Gmeni ast-fel, precum ei! ait fost în starea primitivă, şi de la cari să nu avem de cât avantagii. Din nenorocire însă, luerul nu este: posibil; ast-fel, Rousseau va căuta să introducă pe Emil în mediile sociale cele mai convenabile din punctul de vedere al moralităței. EL pare a lua, tâte precau- țiunile necesare pentru a nu compromite bunele efecte ale edacațiunei solitare. Emil intrând. în lume, peda-. gogul de Geneva, cruță elevului săi spectacolul pa- „Siunilor rele, ea invidia, vanitatea şi orgoliul, cari nu sunt alt-ceva de cât consecinţele imediate ale -vieţei în societate. El va sta, decă, cu totul departe de adu-. nările strălucite, de clubură, de -pompa curților și a. - palatelor. "Dote aceste mediuri ne fiind favorabile de cât pentru a desvolta amorul propriii, pedegogul nostru. le condamnă fără reservă.: Diseipolul sc nu va începe. 

tate, de simpatie, de devotament. Spectacolul omenirei 
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să întrevadă lumea reală de cât după ce a învățat să 
“cunâscă 6menii ast-fel cum ei trebue să fie. 

Nu trebue să uităm asemenea că Rousseau pune un 
mare preţ pe bunele raporturi dintre învățător și elev, 
condițiuni indispensabile pentru a ajunge cu siguranță 
la, moralitate. Acâsta, se înţelege de la sine, și se 
impune cu atâi mai mult unci educaţiuni solitare unde: 
copilul nu va avea pe nimeni căruia, să-i manifesteze 
aceea-ce Rousseau refusă de a numi încă: sentiment... 
Prin urmare, este necesar, ca educatorul să obțină de : 
la început, din partea; elevului săii, un: amor și.0 con- 
fiență cât se pâte de mare. Copilul va ajunge pe ne- 
simţite la manifestațiunile cele mai complecte ale sen- 
timentului ; după ce a încereat o afecţiune dulce pentru 
învățătorul sti, el va transforma apoi puţin câte puţin 
acâstă inclinare. instinetivă în amor. Graţie acestui. 
amor, învățătorul va exercita o influenţă «a tot puter- 
mică asupra elevului săi; căci a câştigat întrega sa 
încredere. Imperiul ce învățătorul posedă, este cu atât 
mai salutar şi eficace cu cât el este consimţit şi ac- 
ceptat de bună voe de copil, care simte superioritatea, 

bunătatea și devotamentul aceluia - care 7] dirige. Dacă 
învățătorul posedă într'adevăr,,o asemenea confiență, 
acâsta va, fi pentru el un mijloe puternice de acţiune. 
Prin procedeurile şi bunele sâle consilii, pedagogul va 

desvolta în discipolul sti pasiunile virtuâse prin care 

el va putea. combate pe cele rele, dacă vre-o dată vor: 

avea, veleităță de a se declara. Pe de altă parte, elevul 
va avea o imensă resursă în consiliile acestui învâ- 
țător pe care l-a vădut la lucru şi în care, natural, 
el are o confiență nestrămutată. - 

Din cele ce preced, putem dice, că Rousseau dirige 

educațiunea morală întrun mod natural şi conform cu 

rațiunea ? Lucrul pare inadmisibil; căci, el depărteză 

pe tînărul să&ii elev de la relaţiunile cu . semenii stă 

pentru cari: a fost creat ca să trăcscă împreună ; prin
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„acâsta, el neglijeză singurul mijloc -natural de a des: „volta, facultățile: sele morale. Emil pote să pătrundă 
în lume la vârsta pasiunilor; însă totul este conven- țional într'însa, totul este pregătit mai dinainte și ex- periența negreşit perde printracâsta mult. din însem- nătatea sa. In materie de educațiune morală, simţul - practic lipsesce deci, pedagogului din Geneva, contrar de aceea-ce am 'vădut relativ 'la instrucțiune. A câsta 
se confirmă, de alt-fel, prin faptul că Rousseau per- mite elevului sii, devenit mare, de a, se edifica prin 
mijlocul lecturei ca că câştige, fără îndoială, timpul perdut. După ce Pa privat un timp îndelungat de ori ce carte de morală saii de istorie, Rousseau se decide, în fine, a se ajuta de opere proprii spre a fortifica * sentimentele frumâse ; ast-fel, el pune la disposiția discipolului să producțiuni literare și istorice care pot să-i fie de folos. 

Ceea-ce ne miră, la prima vedere, în opera sa &- ducativă, este faptul că Rousseau, conformându-se re- ligiosităţei ce el profesză, conduce pe Emil până la cinci-spre-Qece ani fără săi vorbscă vre-o dată despre Dumnedeii. Totuşi, el este consecinte cu sine însu-și, lăsându-l într'o ast-fel de ignoranță. Intradevăr,; fiind încredințat că copilul posedă numai instinctul ; iar nu sentimentul în sensul înalt al. cuvîntului, 'X refusă fa- cultatea de a înțelege binele şi răul; prin urmare, el crede inutil de a-l iniția în cunoscința luă Dumnedeii şi a lumei viitâre; căci el nu va putea să 7] facă să înţelâgă că actele cele bune sai cele rele vor fi obiectul unei recompense saii pedepse. Rousseau :nu se decide a face cunoscut elevului săi existenţa, lui Dumnedeii până ce pasiunile scle nu sunt desvoltate, „Pentru cuvintul că el crede că numai la acestă etate consciinţa, este formată. EI pune pe Emil în: comuni- caţiune cu divinitatea prin mijlocul sensibilităței ; şi: . răâp "no 
Etă 

într'adevăr, pedagogul de Geneva trage învățămîntul
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seu religios mai mult din natură de cât din Biblie. 
Se înțelege că copilul nu va începe - instrucțiunea sa 
religi6să în primul capitol al Genesei, ci contemplând 
spectacolele imposante ce opera divină ne oferă. Unui 
elev al naturei, era logic ca să i se dea un învăță-: 
mînt religios conceput într un âst-fel de spirit. 

Am vădut,. că Rousseau finesce prin a găsi în 
cărți înv&țăminte care ar „putea fi utile pentru des-: 
voltarea morală a tînărului săi elev. Inimic jurat al 
civilisațiunei şi a tot ce est€ rafinat, în alegerea sa, 
el se arată forte rigorist și cu deosebire fârte utili 
tar ; el exclude din programul sâii tot ce i se pare 
factice și convenţional, tot ceea-ce se atinge de arta şi 
de lux. Anticitatea singură, după el, presintă avantagii, 
pentru-că ea se apropie mai mult de natură. Ast-fel, 
el consimte de a pune în mânile. lui Emil operele cla- 
sice cu deosebire. 

Educaţiunea morală, după Rousseau, contrar pre- - 
tenţiunilor sâle, nu este de loc naturală. Cu tâte că 
el se adreseză la experienţă pentru a desvolta senti- 
mentele morale, și pune discipolul săi în contact cu so- 
cietatea, cu. tâte că el împrumută din cărţile de morală 
saii de istorie, învățăminte proprii a forma virtuțile 
lăudabile și nobile, totuși ea, intervine forte târdiii şi în 
condițiuni prea artificiale. Marea erdre î filosofului de 
Geneva provine din faptul de a nu vedea în.copil de 
cât instinctul şi de a-i refusa ori-ce sentiment. Dacă 
Rousseau ar fi recunoscut într'însul de la început e- 
xistența, sentimentului, probabil, că el ar fi supus pe 
elevul săi. la o disciplină de învățămînt moral: și nu 
Par fi privat de raporturile sociale. : Ast-fel, el âr fi 
scutit pe elevul sâii, ajuns mare, de ostentla de a se 
iniția la o mulțime de lucruri și de a expus să cadă. 
în încurcătură. -
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A. Scopul ce Herbart dă educaţiunei morale: energia: 
-caracterului.—Mijlâcele de a'l atinge prin instrucțiune.— 
Despre influenţa ideilor asupra sentimentelor.— Partea . 
-obiectivă şi partea subiectivă a caracterului. — Desvol- 
tarea caracterului moral: observarea echilibrului între 

„partea obiectivă şi cea subiectivă. — Actele prin cari ca- 
racterul moral trebue să fie constituit. — Precauţiuni 

diverse. | 
a | 7 | 

Herbart consacră educaţiunei morale o atenţiune cu 
totul particulară ; contrariii lui Rousseau, el o între- 
prinde din copilărie. Ast-fel, scopul s&ii este de a a- 

" junge în mod progresiv şi sigur de a forma un carac- 
ter energic și moral prin desvoltarea voinţei. Din cele 

„ce s'a dis în capitolul psichologici, ne aducem aminte 
că” voinţa nu este alt-ceva de cât predominarea în cons- 
siința a unor grupe de îdei şi de sentimente. Instinctele 
naturale şi. sentimentele pot fi supuse de-a dreptul u- 
nei disciplină morale ; însă, este mult mai preferabil 
de a lucra asupra acestor sentimente prin mijlocul idei- 
lor cu care ele sunt în legătură. Ideile sunt produ- 
sul instrucţiuncă; numai grație acesteia ele se pot ob- 
ține ast-fel cum trebue să fie obţinute. După Herbart, 
însă, tote sentimentele și tâte înclinărilă naturale tre- 
bue să fie guveriate de ideile corespundătâre. Dintra- 
cesta resultă, că pedagogul german acordă o mare 
parte instrueţiunei în educaţiunea morală. Iată un punct 
fondamental ce "1 deosibesce de Rousseau. Caracterul 
se va desvolta prin numărul ideilor câștigate, prin so- 
liditatea şi calitatea lor și prin modul cu care ele ati 
fost aplicate. Cu privire la caracter, trebue să deose: 
Dim oma fisic de omul moral, adică să deosebim ființa 
care se conduce după instincte, înclinări, ete., de fiinţa 
care luând conseiință de sine îusu-și, se silesce ca să 
lucreze în potriva tendințelor fatale. Acâsta conduce.
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pe Herbart a considera partea obiectivă şi partea su- 
biectivă a caracterului. Educaţiunea morală, trebue să 
le aibă pe amândouă în vedere şi un echilibru bine 
stabilit între partea obiectivă şi partea subiectivă este 
indispensabil ; cel dintâiii este de domenul practic; iar 
cel deal doilea, de domenul teoretic. Partea obiectivă este 
aceea ce trebue să luăm în consideraţiune în primul rînd. 

Mai întâiu este necesar ca să ne ocupăm dea di- 
zige, de a snpraveghea sentimentele şi obiceiurile co- 
pilulni, apoi, pe măsură ce el are consciință de ac- 
tele sâle, de tot cel înconjâră și de sine. însu-și, pe . 
măsură ce. eul săi prinde consistență, se cuvine -de 
a-l iniţia cu învățămintele teoretice, de a-i inculea 
maximele morale spre a-i desvolta partea sa subiec- 
tivă. Acesta a doua fasă a caracterului are 0 mare 
importanță ; căci ea este aceea care determină vald- . 
rea morală a individului. 

La cetatea de reflexiune copilul trebue 'să scie în 
virtutea, căror principii actele scle aii fost dirigiată 
într'un sens sait altul. Dacă face binele prin obici- 
nuinţă, trebue să-l facă nu automaticesce, ci ca.0 fiinţă 
care. cugetă, reflectză şi întrun scop bun. 

Să considerăm acum mai: în de-aprope caracterul 
moral. Pentru a-l constitui, IHerbart exige următorii 
patru factori: | 

19 Memoria voinţei ; 
20 Alegerea ; 
30 Regulile de conduită, 
40 Lupta internă. 
Memoria voinței, căreia educatorul '% va consacra în- 

tr6ga sa atenţiune, este aceea în puterea căruia copilul 
pote să parvie ca să domolâscă, să reprimeze Gre-cari 
obiceiuri, Gre-cari înclinără. Ba residă în faptul de a 
voi același lucra în mod ferm şi constant; ea este a- 
gentul în virtutea căruia omul se pronunță întrun 
sens determinat în contra sentimentelor de natură di-
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„ferită care'l solicită întrun mod deosebit. Cu cât me- 
' moria voinţei va fi mai constantă cu atât de constantă 
va fi şi linia de conduită. 

După ce ne-am pronunţat pentru un obiect, trebue 
să fim activi spre a întreprinde lucrul pentru care 
preferința nostră s'a manifestat; mai întâiii de tote aci 
este” cestiunea de alegere; însă, pentru ca alegerea să 
fie bună, trebue să depindă de armonia dintre memo- 
ria voinţei şi resultatul de a prevedea, de a judeca. 
Omul însă, graţie ideilor sâle dobândite, va fi în m&- 
sură de a vedea ceea-ce trebue să întreprindă sai, nu, 
luând. parte la, suferințele sati la plăcerile pe care le 
are în perspectivă. E 

In practică, trebue să unim lecţiunile și maximele 
pe care Herbart le numesce regalele de conduită. După 
ce. am dirigeat mai întâii acţiunele copilului este bine 

„ca apoi: să le supunem la maxime care să le. deter- 
mine înțelesul lor întrun mod mai de aprâpe. Un 
procedai excelent de întrebuințat ar fi de a conduce 
pe copii a găsi și a formula că singuri maxime și re- 
gulă conform practicelor de virtute la care ei aii fost 
supuși” de timpurii, a | | 

Al patrulea factor este lupta internă; ea, este de tâtă 
importanţa; căcă printi'însa putem atinge scopul propus, 
ce adesea este contrariat de multe obstacole. Ea trebue 
să producă, energia morală adică acordul absolut între 
eul care lucrâză şi eul care judecă. | 

Herbart încredințeză educaţiunei misiunea esenţială 
de a forma. 6menii de bine, cu caracter energic. 

Pentru a ajunge la acâsta, educătorul trebue să cul- 
tive în același timp atât: partea obiectivă cât şi partea 
subiectivă a caracterului elevului săi. In primul cas, 
este cestiunea de practică însă şi a datoriei, ceea-ce 
ea are de positiv și de real. In al doilea cas, este 
cestiunea de vocea sciinței saii' cu alte cuvinte de-im- 
perativul categorie. Pentru. ca educațiunea să fie bună 

>
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„Şi complectă, ea va tiebui deci, să considere actele 
și puterea care să aibă consuiință de dînsele, care să 
le derigă. Se 

Copilul este condus prin educaţiune a aprecia, a ju- 
deca lucrurile care'l înconjâră nu numai din punct de 
vedere estetic, ci și din punet de vedere moral. Her- 
bart observă, cu drept cuvînt, că aci nu. este cestiu- 
nea despre critica internă, ci -despre judecata morală ; 
printi'acâsta, el înțelege faptul de a obicinui pe copii 
prin ajutorul memoriei voluntare, de a fixa sentimen- 
tele şi iideile.lor privitâre la tot ce % înconjâră, ba-. 
sându-se în tot-d'auna pe principiile morale la care ei 
aii fost iniţiaţi. Prin urmare, aci nu este cestiunea de. 

„alt-ceva de cât de-un pur învățămînt. Lectura, cxem- 
plelor bune, a modelelor procurate de menii cei mari, 
Biblia, acestea sunt cărţile care pot forma judecata 
morală. | | | 
„După judecata, morală, Herbert face apel la ardârea 
morală, adică la alegerea decisivă, la aceea-ce a fost 
“examinat și judecat. Acâstă alegere pentru ca să fie: 
bună, trebue să fie scutită de ori-ce preocupaţiune in- - 
teresată, egoistă; trebue ca ea să fie conform cu buna- 
voință, Cu justiția şi cu libertatea internă. a 

Este indispensabil ca să ţinem socotâlă şi de partea 
„subiectivă. In acâsta, copilul începe să aibă cousciință 
de el însu-şi prin raportul cu sine însuși şi cu antu- 
ragiul săi. El lucrâză nu nuriai observând pe semeni 
și lucrurile care'l înconjâră ci observându-se și pe 
sine însu-și; el lucrâză în deplină cunoscinţă de 
causă; Jar nu în mod obiectiv în virtutea unei de- 

“prinderi sai a unui învățămînt pe care Va primit. 
In fine, pentru ca caracterul să fie realizat în tâtă 

energia sa, este- nevoe de obligaţiunea morală ; trebue 
„ca imperativul categoric saii vocea consciinţei să pue 
în acord tâte părţile, maximele cu înclinările, ideile 
morale cu. dorințele. _
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"După ce a arătat cum părţile obiective -și subiec- 
tive ale caracterului trebue să se desvolte pe cât ar: 

„monic posibil, Herbart încercă :o metodă care are de 
scop de a produce energia morală, Pentru a o atinge, - 
trebue să dirigem pe copil, să'l ajutăm în apreciaţiu- 
nele și alegerile sâle; afară de acâsta, copilul trebue 
să aibă în vedere nu numai binele, ci și practica, lui, 
exercitând” cu modul acesta obligaţiunea morală, asupra 
sa însuși, | a 
„Spre a. constitui un caracter energic, Herbart exige 
următârele patru lucrări : 

10-a: menţine ; 
20 a determină ; | 
30 a dirige; Ă 
40 a susține. | 

„ Prin a menţine, Herbart înțelege” acţiunea ce con- 
tribue la, consistenţa caracterului. Educaţiunea men- 
ţine caracterul când ea 'împedică de a se împrăștia, 
silindu-"]. printr'acâsta a se -concentra succesiv. asupra 
diferitelor obiecte proprii a-l forma - şi a ajunge ast- 
fel la memoria voinţei. a 

A determina pe copil, însemneză a-l deprinde să 
facă o. alegere bună şi judiţidsă printre lucrurile pe 
care el le-a vădut şi le-a învăţat. In acâsta educato- 
zul va căuta să ajute pe copil dându-i avisul săi fără 
însă să-l oblige a-l executa. | | 

A dirige este actul prin care educatorul îndrepteză 
-pe copilul care formultză reguli și maxime greșite 
sail imorale. Sinceritatea elevului fiind indubitabilă, 
aparţine,- prin urmare, pedagogului de a remedia, aceste 
erori, întrebuințând pentru acâsta mult tact. De alt-fel, - 
aceea ce Herbart înțelege prin a dirige este o afa- 
cere mai mult de penetraţiune, de îndemânare, - de 

„. delicateţă. po Si 
„In fine, a susține pe copil în conflictul ce adesea 
so,ridică între pasiunile sait înclinările sale și maxi-
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mele. ce le-a învăţat constituesce un 'act fârte impor- 
tant. In acestă luptă. cestiunea, este de a secunda vo- 
ința elevulului pentru ca maximele cele bune, deprin- 

" derile cele sănătâse să triumfe contra. pasiunelor rele. 
* Intrun cuvânt trebue să formăm caracterul curat 'mo- 

ral. Pentru cesta, Herbart exige mai multe condițiuni. 
„pe care le vom înumera “pe scurt. - o 

Prima condiţiuie ce se impune mai înainte de tote. 
este calmul de spirit. Printr'acâsta, pedagogul. german 
înţelege depărtarea de tot ce pote conduce la explosiunea 
pasiunilor. Suntem datori să conservăm în copil sim-. ! 
plitatea și cândârea naturală. Ori-ce preocupaţiune de 
sine însuşi este deja perderea calmului și a senină- 
tăței spiritului ;- oră-ce om care 'şi închipuesce a fi 
mai mult de cât este; nu consideră anturagiul săi de 

„Cât relativ la persona sa; ast-fel ia nascere orgoliul, 
egoismul, etc. -., m 
„In al doilea rînd, educaţiunea morală trebue să în- 
treţie delicateţa santimentului. Se cuvine, ca în primii 
ani ai vârstei sale să 'sustragem pe copil de la spec- 
tacolele abjecte şi grosolane care pot să-l vatăme. 'Io- 
tuşi să căutăm a-i arăta. puţin câte puţin lumea aşa 

„cum este cu părţile sale rele. Printr'acâsta, el nu va - 
“suferi nică un inconvenient, dacă va fi dobândit destule 
cunostinţe bune spre a putea face el însuși compara- 

„“țiuni și a siniţi urăciunea lucrurilor de care este martor. | 
A. aproba şi a blama sunt asemenea mijloce pe care .. 

“educaţiunea morală trebue să le întrebuinţeze, însă cu 
“tact spre a nu lesa copilul în demnitatea sa; s'ar 
putea recurge, de-expmplu, la avertismente, la mijlo- 
„cul de-a reaminti elevului într'o anumită împrejurare, 
Gre-eare maxime uitate. Tincrul va fi în stare de a 

- săsi în sine. însuşi mijlâcele de a-și îndestula tpebu-. 
inţele sale, dacă va fi lucrat conform cu preceptele Se 
ce i-s'aii inculeat.: Numai atunci educațiunea . sa. no „e 
rală pote fi considerată ca terminată. i n A
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9 ş 2. 

A: Programul educaţiunei. morale. Elementele ce le co- 
prinde atinge desvoltarea părței obiective şi a părței- 
subiective a caracterului, Oposiţiunea intre Rousseau şi 
Herbart în ceca-ce privesce conceptul ideilor şi-al sen- 
timentelor. Dintr'acâsta decurg două disciplini morale - 

„cu totul diferite. : 

„Pe lângă metodă, vedem. că Hexbart stabilesce . și 
un program de urmat în: educațiunea morală. Prin 
metodă, am vădut că se caută a desvolta un caracter - 
energic și moral, adică un caracter ferm și stabil prin 
aflarea şi cultivarea . frumosului și al binelui: Pro- gramul diferă de metodă prin aceea, că el precisâză, mai mult lucrurile ; și întradevăr, el detaileză materia de 
desvoltat în vedere de a forma partea obiectivă a carac- 
terului ; pe de altă parte, el ne indică care sunt ideile mo- 
rale indispensabile” pentru a constitui dintrînsele partea 
subiectivă: Din punctul de vedere al caracterului obiec- 
tiv, unde se coprind înclinările şi obiceiurile, Herbart 
exige ca să inculcăm copilului: 19 gustul de pacienţă, 
20 gustul de proprietate, 30 gustul de. lucru. In ceca-ce | 
privesce partea subiectivă unde sunt ideile morale, Herbart voesce ca să desvoltim în copil : 10 ideia de 
Dună-voinţă, 20 ideia de justiţie, şi 30 ideea libertăţei 
interne. a , | 

Să luăm unul câte unul aceste ș6se puncte: înu- 
m&rate. | 

După Herbart, paciența este: condițiunea esenţială . : 
pentru a ajunge la energia caracterului; educatorul va căuta să deprindă pe copil a nu se desgusta, a nu-se descuragea în întreprinderile s6le și să scie, din con- 
tra, să concilieze gustul lucrului cu necesitatea oste- mehi-si_a suferinţei, | | Ferustali froprietățeă pote fi deşteptat în copil în mai ZA a SA Ni .. SR ueoefeluli și acest gust nu trebue să fie neglijat ; se Sa. | 

N
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pote deştepta' de exemplu, prin mijlocul jucăriilor şi 
al cărților, care sunt însă-și posesiunea copilului. 

Herbart dă o mare importanță garstalui de lucra; 
deja la vârsta când nu pâte fi încă cestiunea despre 
acesta; filosoful german. caută să desvolte acest gust 
în copil chiar cu ocasiunea jocurilor s6le. Mai târgii, . 
e] introduce în programul săi lucrul manual ca un 
mijloc fârte favorabil spre a desvolta în același timp 
corpul, inteligenţa şi sentimentul responsabilităţei. 

Cât despre ideile morale care constituese partea 
subiectivă a caracterului, Herbart, contrar lui Rousseau, 
le desroltă de timpurii ajutându-se în acesta de sim- 
patie ca de. un compliment al învățămîntului, 

Buna voinţă, după el, pâte să se manifesteze. în 
„două moduri: prin sentiment sai prin rațiune. Buna 
voința având pentru “mobil reflexiunea cât mai dura- 
bilă, mai meritorie de cât aceea care are pentru mobil 
sentimentul ; cu tâte decepțiunile şi desilusiunile vieţei, 
buna-voința. pote să dureze în tot-Vauna când ea este 
basată nu pe sentiment ce este supus la fluctuațiuni, 
ci pe reflexiune, care este un fundament solid, consti- 
tuit din unitatea personalităței. | | 

Herbart ne arată “cum ideea de justiţie pâte resulta 
„în acelaș timp din relaţiunele cu Gmeni şi din înv&-- 
„țămînt. Ast-fel. pedagogul va căuta să desvolte pe cât 

de abil posibil pe lângă. ideea de justiţie și ideea de 
echitate. De exemplu, el va exige ca reguleie unui 
joc de copii să fie respectate de ei cu băgare de s6mă 
și cu precisiune. Nu trebue să neglijăm acest mod 
concret de a învăța pe copii justiţia ; “căci numai ast- 
fel ne putem ridica la justiţia ideală, la echitate. 

In fine, Herbart face apel la idea libertăței interne 
a cărei origină este consciința, refiexiunea. Ac6stă 4ilea.. , 
începe a se afirma numai la girta de adoleocarii d Ș 
bertatea internă se produce când “individ iba De 
gerea sa printre obiectele te crede că von Ea 2307 
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pâte solicita mai demn. Omul care este în stare de a 
exercita judecata sa. în mod convenabil și sănătos, pote 

„să isbutâscă ca să se descurce, să scape singur din. 
afacerile vieţei; educaţinnea sa morală trebue consi- 
derată ătunci ca terminată. 

Dacă stabilim acum un paralelism între disciplina 
morală a lui Herbart şi -accea a lui Rousseau, ne gă- 
sim mai mult în fața unor diverginți de cât în fața 
unor asemănări. Cestiunea de vârstă este aceea. care 
e pusă mai întâiii în oposițiune radicală. Rousseau ne! 
presintă un adolescent care trebue să se introducă, în 
societate fără să o cunâscă câtuși de puţin, Herbart, 

"din contra, ne presintă un copil care o cundsce deja 
în parte. Dintracâsta, resultă faptul curios, că amân- 
duci” pedagogii întrebuinţeză procedeuri asemenea pen- 
tru „vârste a căror diferență este forte maie. ŞI într'a- 
devăr, Herbart are grijă de 'a lua precauțiuni pentru. 
a conserva buna moralitate a copilului; ast-fel el *] 
cruță de exemplele vătămătâre şi de contactul cu pa- 
siunele funeste- spre a păstra într'însul calmul Şi se- 
ninătatea sufletului săi. Insă, grație unui învâțămînt 
“propriii ce a contribuit să formeze de timpuriii -carac- 
„terul' săi. energic şi moral, Herbart conduce, pe ne- 
„simţite pe elev să privâscă uriciunile vieţei reale, fără. . 
pericol pentru dinsul, lă o vârstă când Rousseau 7]: 
sustrage cu îngrijire de la asemenea "spectacole. La, 
etatea de cinci-spre-zece ani, Emil este departe încă . 

„de a avea energia şi moralitatea caracterului pe care 
"1 posedă elevul lui Herbart; sub- multe raporturi, el 
este o fiinţă selbatică, timidă și aspră de și Rousseau 
ni-l presintă ca esențialmente bun, pentru cuvintul că 
a trăit isolat-şi după instinctele sele. Contactul subit 
cu pasiunile cele rele pote să "i fie prejudiţiabil ; la 

„început, nu trebue să punem dinaintea, ochilor sci de 
jeât exemple frumâse și bune. Acestea vor reîntări în- 

 elinările virtudse și în urmă va putea lupta în mod
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avantagios contra celor rele. Cu tâte că Bihil are 
vârsta rațiunei, totuși educațiunea sa imorală nu se 
va putea face îndată; căci, va trebui să facă multe 
escursiuni prin societate spre a învăța să cunâscă şi 
să observe raporturile juste ce'l iese cu ea. Educa- 
ţiunea . întreprinsă așa de tâidiii de pedagogul din 

- „Geneva pare a fi o aberaţiune profundă numai după 
„ce cine-va a apreciat; după justa să valâre, metoda 
preconisată de Herbart spre a ajunge la cultură morală. - 

Herbart este cu deosebire superior prin faptul că, 
după ce a deosebit părţile obiective şi subiective ale 
caracterului, caută să le desvolte pe amândouă prin” 
tr'o combinaţiune de mijlâce fericite și variate. Se 
scie; că termenul de obiectiv. are pentru Herbart un . 
sens cu totul special și care se aplică la sentimente 
și la pasiuni; aceste manifestaţiuni, la Rousseau, sunt 
unicul obiect al educaţiunei morale. Partea subiectivă 
„are o mare importanţă, după pedagogul german ; căci 
printr'însa se manifestâză omul care se judecă, care 

„are constiinţa de sine însuși; care râflectâză asupra 
sentimentelor sale și le dirige prin mijlocul ideilor 

„traduse în regulă saii în maxime. Ea este raţiunea, etc. 
Ea este raţiunea care vorbesce şi lucrâză asupra 

pasiunilor, ideile care trebue să domine asupra în- 
clinărilor și care sunt călăudite de sentimente. Mijlo- 
cul prin care copilul ajunge să dobândescă un mare 
“număr de idei, este învățămîntul ; iată pentru-ce el 
ocupă un aşa mare loc în educaţiunea morală. După 
Rousseau, nu se pâte ajunge la moralitate de cât prin 

“sentiment; ideile na pot avea nici o influență asupra 
sa ceea-ce face ca rolul instrucțiunei să fie redus în- 
t”'un mod considerabil. Dacă sentimentele se desvolt 

înt”un mediii favorabil şi sănătos, ele vor rămânea 
pure precum aii fost la origină; din nenorocire însă, 
starea societăţei cu  fierberile sale conrupătâre nu pote 
fi de cât funestă pentru ele. După avisul luă Rousseati,
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"este suficient de a corige pasiunile unele prin altele, 
“adică, înclinările rele prin cele bune. - 

Din contra, influenţa bine-făcătâre şi superioritatea 
pe care ideile le-aii asupra sentimentelor, este unul 
din punctele cele mai caracteristice -a teorică lui Her- 
Dart şi care reese întrun mod isbitor. Dacă luăm, 
Duna-voinţa, de exemplu ; după pedagopul german, ea 
este. preferabilă când . este. fondată pe rațiune de 
cât pe sentiment; căci--numai atunci ea. pote să pro- 
ducă resultate fericite, numai atunci ea se va manifesta 

„înt”un mod mai regulat, mai constant și va putea, prin 
urmare, resista la tote influenţele care ar tinde să o slă- 

„bâscă mai mult de cât dacă ar fi fost fondată pe sentiment. 
Rațiunea pâte contribui așa dar, mult spre a forma 

caracterul. . 
Punând ttă moralitatea omului în sentimentele și 

înclinările sale, Rousseau, ne-a arătat, fără voia sa, 
„t6tă fragilitatea sa. 

„Și întradevăr, pentru ce tote acele temeri în nao- 
mentul când Emil trebuia să se pună în contact cu 
societatea ? Se 

Negreşit, pentru-că pedagogul nostru se teme ea 
„nu Cum-va acesta să altereze prea repede puritatea 
sentimentelor discipolului săă. De alt-fel, dacă Rous- 
seau se îngrijesce despre acâsta, el o face cu drept 
cuvint, căcă autorul lui Emil proclamând superiori- 
tatea sentimentului, nimic nu pâte dirige pe copil de 

„cât sentimentul. După ce s'a pronunţat că omul care 
meditâză este un animal depravat, se înțelege de sine, 
că Rousseau nu putea,—ca, Herbart mai târzii, —să 
pună sentimentul sub protecţiunea raţiunei. o 

Mai înainte de a termina acest capitol, se cuvine 
să insistăm asupra unui punct importat. Rousseau şi 
Herbart nu înţeleg sentimentul în același fel. Cuvîntul 
sentiment pentru cel Wîntâiii are un înţeles infinit de 
înalt, în sensul că el este manifestațiunea consciinței, 
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expresiunea însăși a subiectivităței individului. Un fapt 
caracteristic ne arată cât Rousseau și Herbart diferă 
unul de altul asupra: importanței pe care ci o acord 
sentimentelor şi ideilor în educaţiune: cel dintâiii nu 
apreci6ză bunătatea, bunavoinţa, justiţia, de cât pentru 
că ele exprim manifestaţiunile sentimentului însuși, pe 
când Herbart nu-le apreciâză de cât atunci când ele 
sunt produse prin idei. După Rousseau, sentimentele 
se, desvoltă natural, pe măsură ce omul creseg; şi dacă 
acesta are fexicirea de a fi pus în contact cu pers6ne 
demne sub tâte raporturile, sentimentele vor deveni 
pasiuni generâse, nobile. şi bune. Sentimentul ast-fel 
precum îl înțelege 'autorul lui - Emil,. nu este de cât 
moralitatea însăși; căci e) exprimă vocea consciinței, 
el resumă aceca-ce IHerbart numesce, cu un cuvint, 
partea subiectivă și partea obiectivă a caracterului. 

După Rousseau, sentimentul găsesce în sine însuși 
mijlâcele trebuinci6se manifestaţiunei sale și nimic nu 
pote să-i fie superior; căci natura l-a pus în sufletul 
omenesc, pur şi intact; el este partea inherentă a con- 
sciinței ce se desvoltă asemenea cu vârsta. Herbari, 
din contra, separă sentimentul de consciinţă consti- 
tuind ast-fel două feţe distinete ale caracterului. 

Dintracâsta, în teoria, eduvaţiunei propusă de Her- 

bart, resultă procedeuri care consist să desvolte în 

mod raţional înclinările, sentimentele şi procedeurile . 

cari aii de scop de a. forma consciința morală, înte- 

meiată pe rațiune. Rousseau n'a vădut în consciinţa 

morală de cât sentimentul, pentru că, în ochii sci, sen- 

timentul resumă tot omul moral. |
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După ce am studiat teoriile pe care Rousseau şi Herbart le-ai: * 

emis în materie de educaţiune, acum ne rămâne ca să expu- 

nem aceea-ce aceşti iluştri pedagogi datoresc timpurilor trecute 

şi să arătăm influenţa decisivă pe care el aii exercitat-o asu-- 

pra succesorilor lor. Da | 

__ Rousseau şi Herbart, după cum am spus'o.deja la început, 

nu sunt adevăraţi creatori. Meritul lor cel mare constă cu deo- 

sebire în modul cu care el aii sciut să asimileze binele pe care 

Vaii găsit aprope pretutindenea şi folosul, ce s'ar putea trage 

- dintrînsul. De la Renascere şi până 'la Rousseau se pote deo. 

„„sebi în pedagogie două metode -opuse: una ce nu se bucura. . 

de nici o favâre şi care cu itâte acestea, era cea sănătosă, cea, 

bună: pentru-că era conformă cu natura şi cu “raţiunea ; cea- 

Paltă, supusă cu totul regule! şi arbitrarului, era aceea care, 

din nenorocire, era recunoscută oficialemente 'ca singură vala- 

bilă. De aceea, pedagogia rămase tributară neadevărului şi ero- 

rei timp de mal bine. de trei secole. Jesuiţii, car! eraii atunci 

însărcinați cu educaţiunea tinerimel, făcură totul pentru a men- 

ţine acâstă stare de lucruri, justificând metoda l6r prin sofismul 

“următor: corpul nu este de cât receptacolul aplicărilorfirescă 

şi al viţiilor. EI lăsară corpul ca să se moleşescă şi nuse ocu- 

pară de cât de mântuirea sufietului prin singura cultură a in- 

teligenţer; a raţiona şi a memoria, acestea erai exerciţiile sai 

* mat bine torturele la care tinerimea era constrânsă de dimi-: 

nâţă până sera. Metoda, catechetică, ce el o întrebuinţait, în 

- loc de a desvolta inteligenţa în mod natural, ea nu căuta de 

cât să împedice manifestaţiunile sale libere, silind-o să facă.



„ne arată pe învăţător 

a 124 — 
totul prin rutină : ea nu se servea nici de lucruri, nici de sciință, ci nuraat de semne şi de abstracțiuni, 

a Reforma, ce trebuia: să pue o stavilă uney astt-fel de stări | -deplorabile, se anunța de mult, Totuşi în tot timpul secolului al Şcpte-spre-zecilen. şi o parte din al opt-spre:zecilea, ea nu era de cât o aspiraţiune vagă şi numa! cu Rousseau ea în cepe :să se afirme întrun moq hotărît. Credem, deci; util să facem aci un scurt studii retrospectiv, Intradevăr, câte _toorir educative puternice, sănătose şi pline de bun simţ nu: găsim deja în operile Jur Rabelais şi ale luj . Montaigne, La fie-care pas, suntem surprinşi când vedem cât Rabelais face să presimţă pe autorul lu Emil. El acordă deja na: turel o mare parte în edncaţiune ; el ne arată pe Ponocrates şi pe -discipolul săi Gargantua, întreţinându-se diminâţa asupra stări cerului, „si tel toit comme Pavoient note soir prâcedent et en -Quels signes entroient le soloil, et aussi la, lune pour icelle . Jjournâe').: May departe, Gargantua, recomandă fiuluy săi, ajuns la vârsta de adolescent, cunoscinţa naturer : - „Quant ă la co. -&noissance des faits de nature, je veulx que tu t'y adonnes cu- rieusement; qu'il n'y ai mer, rivicre ny fontaine dont tu. ne „Cognoisses les poissons, tous les oiseaux de Vair, tous les ar: „-bres, arbustes et fructices des forâts, toutes les herbes de la terre, tous -les m6taux,. cachez au venire des abîmes, les pier- reries 'de tout orient et midy, rien ne te soit incognu 2)“, Grija de a conserva echilibrul între facultăţile fisice şi iute. lectuale. este forte manifestă în cartea Jur Rabelais, când acesta şi pe discipolul săi „S'exergans le corps “comme ils avoienţ les âmes avparavant €exercâ 3)», 
——_ 

| 

„_1) Rabelais, cartea L-a cap. XXIII. — Dacă era tot aşa după cum "1 observase în sâra precedentă şi în ce semn zadiacal se! află s6- rele și luna în acea di. | A 2) Rabelais, cartea I-a, cap. VIU. — Cat despre cunoscinţele fap- telor naturei, voesce ca tu să. te aplici cu îngrijire ; să nu fie mare, zii, nici isvor a căror. pesci tu să nu cunosci ; tâte păsărele din aer, toţi arborii, arbuştii şi fructelor pădurilor, tâte! ierburile pămîntului. tote metalele, ascunse în interiorul prăpăstiilor, pietrele preţi6se din tot: orientul şi sudul, nimic să nu'ți fie necunoscut. - - 9) Rabelais cartea 1-a, cap. XXIII. — Exereitându-şi corpul pre- cum și-a exercitat: mai înainte sufletul, '



' 

195 

  

Montaigne ma! mult de cât Rabelais caută moderaţiunea, de 
temă ca să nu silescă natura. E se pădesce de a surmena spi- 
ritui precum a făcut Rabelais, care, cu tâte procedeurile sâle 
excelente de învățămînt trebue să o'recunoscem, că are greşdla. 
de a face ca elevul săii să îmbrăţişeze multe lucruri de o dată 
Montaigne cere ca elevul să atingă tot, fără ca să epuiseze 
nimic; în afară de acâsta, el preferă cărţilor observaţiunea ca, 
singurul mijloc eficace de a exercita inteligenţa fără oboselă. 
Procedeurile pe care el le pune în lucrare sunt clare şi isbi- 
t6re şi pedagogia modernă a luat mai multe dintrinsele. Ca 
probă să cităm câte-va precepte:scâse din opera sa les Essais: 
„Que notre disciple. soit bien pourveu des choses, les paroles. 
ne snyvront que trop 1).“ În altă parte: „Ce grand „monde que: 
les uns multiplient encores comme esptces soules un genre, 
c'est le mirouer oi il nous fault regarder pour nous cognoistre....... 
Sommes, je veulx que ce soit le livre de mon escholier2)%, In 
fine găsim încă şi următorul: „Qu?on luy mette en fantasie une 
honeste curiosit€ de s'enqudrir de toutes choses: tout ce quiil 
Y aura de singulier autour de luy, il le verra; un bastiment,. 
une fontaine, un homme, le lieu d'une 'bataille ancienne, le 
passage de Cesar ou de Charlenaigne2).* A 

Către finele secolului al-opt-spre-decilea vine Locke pe care: 
trebue să'l considerăm cu deosebire ca inspiratorul lui Rous- 
seau ; însă sub multe raporturi ca discipolul a lut Montaigne. 
Ast-fel'ca şi acest din 'urmă, Locke redă nature! drepturile ce 
i-au fost luate de un timp îndelungat: „Laissons, dice el, a. 
la nature le soin de former le corps comme elle croit devoir 

  

4) Montalgne, Essbis, t. 1, p; 135. — Discipolul. nostru să cu-. 
noscă un mare numer de lucruri numai ; căci vorbele vor urma mui 
mult de cât trebue. | i - | . 

2) Ibidem, t. 1, pap. 194. — Acâstă lume mare pe care unii o 
inmulţesc încă 'ca specia unui gen, este oglinda în care trebue să 
privim pentru a ne cunsce. Intr'un cuvint, voesc ca ea să fie car- 
tea şcolarului mei. BE , p 

5) „Montaigne, Essaic, t. 1, p. 192. — Să i se deprindă minteu 
de a cerceta de ori-ce lucru : el va vedea tot ce va fi interesant în 
prejurul săi; un bastiment, o fântână, un om, locul unei lupte 
din vechime, pasagiul lui Cesar sati a lui Carolmagnu. -
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le faire 3)». Plecând de la principiul antic că un spirit este să- „nătos întrun corp sănătos Locke recomandă ca să se dea, co- pilului aer mult şi să facă exerciţii multe. 
Ideea pe care o vedem la Rousseau de a înv&ţa. pe Emil un meşteşug, o găsim deja în cartea lut Locke, Pensces ; negreşit, “se pte observa că pedagogul englez obligă pe discipolul săi la lucrul manual mat mult pentru a-l fortifica sănătatea şi pentru a da mlădiere corpului pe când Rousseau, pentru a evita eventua- lităţile viitorului. Deosebirea scopurilor însă este lucru s6cundar, însemnătatea este cu deosebire faptul că aceaşi idee, comună la -amândou!l pedagogii, deschide drumul la învățămîntul utilitar. După educatorul englez, studiile care trebue să ocupe pri- mul loc sunt cele practic, „Reservons nos efforts spune el, pour les studes les plus neceșsaires; ct surtout. ayons les yeux “fix6s sur ce qui, dans la vie, sera le plus utile i notre iâve 2)“, Autorul lucrărel Pensdes recomandă nobilului s&ă fabulele Şi în special acelea a. lux Esop ; cu condiţiunea însă, ca ele să fie ilustrate, «car c'est en vain, dice el, et sans aucun interât “que les enfants entendent parler des objets visibles, s'ils n'en -ont pas Lidâe, et cette idee, ce ne sont pas les mots qui peu- vent la lcur donner, ce sont les choses 5)“. Se scie importanța pe care Rousseau o acordă obiectelor sensibile pentru a ajunge la idei ; în acâstă privinţă el a fost negreşit influenţat de Locke. In fine, Roesseau, ca. şi Locke pune în practică educaţiunea solitară. De şi acest din urmă prepară pe elevul săă pentru socie. tate şi cel dintâiă, din contra,” formeză, pentru a trăi isolat, trebue „Să recun6scem totuşi că cel dor pedagogi ati un Scop comun spre a desvolta deopotrivă facultăţile fisice şi intelectuale ale copilului. - Putem dice, dar, că în epoca lut Rousseau elementele prin- „“cipale, eare puteati să constitue o disciplină de educaţiune bine -chibzuită, erai găsite de mult timp. 

ÎN ao . 

1) Pensâes, p. 14. — Să lăsăm naturei grija de a forma corpul "Cum se va:crede cu cale. 
2) Pensces, p, 139, — Sa reservăm silințele nâstre pentru stu- „-diile cele mai necesare şi să avem cu deosebire ochii fixaţi asupra „ aceea-ce va fi, în viață, mai util elevului nostru. 5) Pens6es, p. 124. Căci este în zadar şi fără nici un intetes ca copii "să audă vorbindu-se de obiecte visibile dacă ei nai idee despre dinsele : şi acâstă idee nu sunt vorbele care pot să le-o dea ci lucrurile,



127 

  

„Locke reproducând tote preceptele cele mat bune ale lur 
Montaigne, Rousseau n'a făcut de cât să le remanieze în mare 
parte ; el se. arată însă ca novatar în aceea că'a sciut să re- 
învieze ideile vechi cu o elocinţă .convingătore, plină de stră- 
ucire şi de un entusiasm fără margini. Trebue să recunâscem, 
„se înţelege, că el a emis multe idei, multe puncte de vedere 
personale ; tocmai în acest cas însă, nu putem să fim în tot: 
d'auna de avisul săi. După cum am v&dut, el cultivă în mod 
exclusiv fisicul copilului, în prima educaţiune în: detrimentul 

“facultăţilor scle intelectuale şi morale. Voind să lucreze con! 
tra excesului din epoca sa, când se desvolta inteligenţa sin- 
gură fără a se îngriji de corp, pedagogul din Geneva cade în . 
excesul contrar. Ma! târdiii, căutând mereii tot ce este practic, 
el neglijeză cu totul instrucţiunea clasică pentru .a da prefe. 
rinţă învăţămîntului sciinţifc. In fine, el comite o mare gre: 
şelă de a începe prea, târdiă educaţiunea morală Şi de a sus- 
trage pe copil de la 'contactul semenilor săi ; ma! mult, el nu 

_vrea să recunâscă că instrucţiunea este un ajutor puternic pen- 
tru a ajunge la moralitate. Voihd ca, să respecteze prea mult 
legile naturel, Rousseau a depăşit scopul stii ast-fel că adese- 
“ori a cădut în paradoxă şi în erdre, - 

- Părţile operei sale educative, ce trebuia, să facă imense ser- 
vicil pedagogiei moderne sunt: 1* aceea în care el reabiliteză 
partea. fișică a omului, al 2%, aceea unde el expuue mijlocele 
cele mal facile şi cele ma! naturale pentru a, conduce pe copil la 
cunoscință. Fără ca'să fie absolut original în acestă parte a ope- 
rel sale, totuşi el a fost original prin modul săii de a asimila ideea 
principală, de a o expune şi de a o face să fie înţelsă. Nu- 
„mal graţie modului atât de personal şi magistral al expunere! 
sale, Rousseau a sciut să redea prestigiii vechilor teorii uitate 
şi care ai contribuit, în mare parte, să readucă pedagogia, la 

_o cale mal naturală. 
Ideile pedagogice ale lut Rousseau au fost fecunde ŞI nu în- 

târziară ca să gasescă un mare număr de aderenţi. Ele exer-! 
citară influenţa lor mat întâiă în Germania, în Elveţia şi apol 
în Franţa. Nu -este locul aci ca să arătăm în dataliii. resulța- 
tele lor. fericite ; ne vom mnlţumi numai de a număra câte-va 
nume cari aă ilustrat pedagogia modernă. Printre discipolii lui 
Rousseau, uni! sunt teoricieni ca Bernardin de Saint-Pierre, care
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imiteză pe învățătorul săi, cu deosebire, în utopiile sale şi 
Kant, care, cu tâte că a îndreptat ideile cugetătorului din Ge- 

- Neva, totuşi se, inspiră de ele şi le admiră. AliI suut prăcti- 
ciani ca Basedow, Pestalozzi Şi Froebel. Printre femel să -ci- 
tăm M-me de Stacl şi cu- deosebire M-me Nicker de Saussure 
a cărel carte, Educațiunea progresivă, desvoltă ideea funda- 
mentală a lul Emil, în sensul că metodele pedagogice de apli- 
cat trebue să corespundă cu desvoltarea progresivă a facultă- ților copilului. - Si o - 

In învățămîntul elementar, Basedow şi Pestalozzi puseră în 
lucrare cu mare succes metoda intuitivă consacrată de Rous- 
Sseau ; cel dintâii, în şcola-ce a fondat la Dessau, cel de al 
doilea, în şcolele de la Stanz, Berthoud şi Y verdon. Procedeu- rile împrumutate de la Emi] şi întrebuințate de aceşti dou 
pedagogi a, făcut ca ele- să aibă fără. întârziere o reputaţiune 
universală. Cei ma! însemnați Gmeni s'a grăbit ca să recu- n6scă întregul lor merit. Kant a făcut elogil lui Basedow şi Fichte, elogiul talentului lu! Pestalozzi ; Scim că acest din urmă fiiosof în scop de u vedea într'o qi patria sa regenerată, a pus totă speranţa sa în metoda pedagogului din Zurich. Herbart 
a făcut mat târziă cunoscinţa. modestului educator, la Bertoud. - Privitor la acâsta, el dă o relațiune interesantă asupra Gey- rudei de Pestalozzi, EI 'povestesce cât a fost de surprins de ordinea, ce domnea în ciusă de copil mici ce a visitat-o, de ac- tivitatea elevilor şi de pronunţarea lor bine ritmată. Acolo, el a vădut exercitându-se în acelaşi timp vederea, vorbirea şi arta 
de a grada cunoscinţele ; acestea eraii cât se pote de bine obser- vate, lucru frte important în învățămînt. - Pe lângă calităţile. şi meritele sale cele mari, Pestalozzi a a avut negreşit. şi părţile sale slabe: Dacă a sciut să tragă folos 
din procedeurile intuitive ale lur Rousseau, acesta a făcut-o 
may mult prin instinct de cât prin sciință şi fără să-şi dea în- tr'un mod lămurit s6mă de principiile” acestor procedeuri, Că- lăuza sa era numa! bunul simţ natural, fără lucrarea reflexiunel. Pestslozzi excela cu deosebire în arta de a face pe elevi să pricepă valârea concretă a obiectelor isolate; slăbiciunea sa. era vădită când era vorba de a subordona, de a coordona, de. a expunne vederi generale; acesta probâză că lui " lipsea sciinţa, în generai, şi facultatea reflexiuner, :



“ dobândită. - 

PI 
"După Rousseau şi Pestalozzi, Herbart ne presintă tipul cel „Ma! complect ul pedagogului, dacă Sar putea. să ne exprimăm ast-fel.- Intradevăr, cl ne apare ast-fel, pentri-că este un: sa. vant, un erudit avid 'de a căuta în tot şi peste tot mobilele şi causele. Pentru a, stabili teoriile săle educative, el le.dă o basă | | solidă într'o psichologie “dterininată întrun mod 'clar, ceeace... dă: o valâre reală metodei sale. Afara de. acesta, “el. are m&-. ritul: de a fi corijeat multe erori produse de. paradoxele : uk Rousseau, privitore la modul de! a privi natura, Societatea şi. prin 'urmăre. partea: fisică Şi morală a omului... E „Totuşi în aceea.ce -privesce metatisica şi psichologia pedago-.  Sului” german, suntem obligați ca să ne ținem în reservă pa " faptul de-a refusa sufletulul oir-ee aptitudine, orI-ce' funcţiune. „primitivă, este supus la bănuslă, Acestă concepţiine găsesce - în tote. sistemele adverse o .refutaţiune abilă şi 'elocuentă : - care probăză mar. mult contrarul. Fără să. ne intindem . prea - mult - asupra . acestut punct, observăm numal “că . Herbart a. întrecut -mult pe Locke, Intradevăr, filosoful englez. privesce ' suiletul “ca un pergament -pe care nu este nimic scris; dar. "unde se ște imprima, ce-va. şi prin urmare “crea aptitude- nile sufletului. Ferbart, din contra, merge până a relusa su: “fletului facultatea de a simţi vre-o impresiune care săi fie. proprie. El nu este de cât sediul unde representaţiunile 'şI iati vi6ţă. 'Tot ceea.ce se crede a. fi aptitudenr -saă disposi- : țiuni ale sufletului nu este de cât resultatul representaţiunilor sensoriale, care ai luat: viță întrinsul.. In line, aceea-ce ! produce consciinţa nu este de cât sintesa; .representațiunilor - „ajunse la vicţă în sediul sufletutur; aşa, dar, acesta nu co. “prinde, absolut de loc constiinţa, . eul. Singur, : abandonat la. sine însuşi, el este inerţ şi fără vre-o aptitudine înnăscută sai. 

Teoria. metafisică a, lui Herbart, ast-fel precum ea este des- voltată, este pe atât de profundă pe cât, de 'ingenidsă;. de şi în. parte este basată pe experienţă, totuşi ea are ca punct de plecare un a priori şi vederile sale nu presint nimic de .per-.: -suasiv nici de doveditor. Contrar lil Herbart, forte multe fapte- ne fac să înclinăm mat mult ca să credem că -sufletul posedă disposiţiuni primitive şi educaţiunea proprii” disă nu caută de. - cât să exercite. Şi. să 'desvolte tocma! aceste disposiţiunl, 

9
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Trebue .să recun6scem, că” Herbert a fost un pedagog com- 
plect căruia nu i-a scăpat nimic, din vedere. El n'a neglijat nici una din părţile care constituese învățămîntul elementar Şi învățămîntul superior, El a: redat instrucţiunei, prin sco- pul săi de a realisa, cultura multiplă, o..preponderență pe. care Rousseau voise'a i-o lua, neglijând materiile care tra. teză despre lucruri de domeniul spiritului. Ast-fel s'ar putea dice-că el a îndreptat din notă asupra spiritului acestă aten- țiune ce-i consacrase: scolastica ; însă întrun sens deosebit, Intr'adevăr, rupând 'cu teoria, facultăţilor, Herbart n'a mar su: pus cugetarea la exerciţii mecanice. Şi exclusive, ci la 'proce- deuri cari trebue să conducă inteligența, la unitatea şi la ar. monia cunoscinţelor.. El a îndreptat, prin urmare, erorile pro: - funde ce rămăseseră încă de la, scolastică, Şi, pe de altă parte, el a transformat 'şi complectat pe Rousseau, care preparând omul pentru o existență nouă, a cădut în excesul opus de acela pe . care el voia să'l combată. Ast-fel,  pedagogul german a ajuns mai întâiu să echilibreze partea fisică şi partea intelectuală a, omului, ţinend, pe de o: parte, compt de natură, care reven- „dică în tot-d'auna” drepturile individului ; Yar, pe. de alta, de starea societăţey pentru. care omul a, fost creat. In urmă, ela vEzut importanţa rolului pe care învățămîntul ?1] jcă în edu- caţiune şi avantagiile ce -acâsta trage dintr'insul când este predat întrun mod convenabil. Dintracâsta resultă importanța acordată instrucţiunăei, care; pentru a deveni o putere, trebue „Să aibă unitate, legătură, şi, 'prin urmare, soliditatea - cunosein- țelor câştigate. | 
„Numărul cel mare de discipoli lux Herbart, ne arată întru , cât teoriele sale de edueaţiune şi de învățămînt sunt de o su- perioritate incontestabilă. Să  cităm în Germania pe Weitz, Willmann, Rein, Kern, Frieck, etc. In Austria, în Elveţia, în . . America imitatori forte. distinşi urmeză pe acest învăţător” re- marcabil. Seminare pedagocice ati fost create în Germania unde se aplică cu succes met6dele herbertiane ; ast-fel scim că este - „ Seminarul pedagogic de pe lângă universitatea din Jena, diri-. geat de D-l Profesor Rein, altele ai fost instalate la Halle. - „“Giessen, ete, Mişcarea -cea nouă, ce a fost dată pedagogiei în aceşti din urmă ant, se datoresce, în parte, metâdelor herbartiane. Avantagiul, ce ilustrul pedagog german pare 'a avea, asupra 
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predecesorilor şi contimporanilor săi, este confirmat, în tot ca: 
sul, prin favâreu crescândă ce întâlnesce teoriele sale. Orl-cum 
ar fi, cunoscinţa teoriilor educative, indispensabile spre a des: luşi pe învăţător şi spre al ajuta în a formula şi a combina 
principi! de învăţămînt, nu este cu tâte acestea, suficientă când. 
seste vorba de aplicaţie. Doctrina nu este de cât unul din ele- 
mentele pedagogiei, experiența practică este cel:Palt element. 
Pentru a practica învățămîntul intelectual şi moral, unirea doc- 
trine! şi a experienţei, care se complectâză mutual, se impune 
cu orl-ce preţ. De aceea, nu este de ajuns ca învățătorul să fie 
iniţiat sai chiar să aibă o deplină cunoscinţă de cutare sai 
cutare sistem, " trebue încă calități personale, adică disposi- 
țiuni naturale, particulare. Ar fi prea lung ca să înnumărăm 
aceste calităţr;; ne vom mărgini însă a spune că învățătorul 
având să conducă pe de oparte pe elevii să! la sciinţă; iar pe 
de alta, la cultura morală, pentru a ajunge la întâia, trebue 
să dea probă de multă experienţă, .de fermitate, de paciență, 
de perseverenţă ; şi pentru a ajunge la:a doua, de mult de- 
votament şi de amor. Afară de acesta, trebue încă, şi mat pre. - 
sus de tâte, o penetraţiune. ce în general se numesce: darul 
încețămintuluă, Graţie .acestul dar, ajutat în tot-d'a-una de : 
sciinţă, învățătorul găsesce procedeury fericite ; acestea sunt, 
asemenea, în mare parte, produsul bunului simţ; şi al tactului, 
calități indispensabile pentru “acela, care învaţă. -Libertatea, in- 
dependenţa, trebue să aibă o mare parte în învăţămînt; căci 
printr'insele se reveleză mlădierea şi spontaneitatea spiritului 
învețătorului, fără care misiunea sa devine laboridsă şi aridă. 
Trebue încă şi o 6re-care originalitate în modul de a presenta, , 
noţiunele ; la acesta însă nu putem ajunge de cât. prin apro- 
pieri meaşteptate, puncte de: vederi ingenicse, ast-fel că o lu- 

„crare ce la început era neplăcută şi difişilă pentru. elev să de- 
vie în urmă mal facilă şi mat agreabilă. Iată atâtea calități 
ce nu se învaţă in cărţile de pedagogie şi care, cu tâte aces- -: 
tea, se cer unul, învățător; căci ele complectând suma cunos- 
cinţelor şi aptitudinelor sale, sunt indispensabile în învăţămînt. 
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