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RECOMPENSELE sâni. St EI Valoarea lor în mersul cultural r 2sc. 

  

Mijloacele cele mai puternice pentru asigurarea dis- 

ciplinei în “şcoală, pentru încordarea atenţiunei şi deci 

vidicarea la maximum a puterilor sufleteşti, sunt recom- 

pensele și nu pedepsele. Mulţumirea născută de recompensă, 

în puterea legei care stăpâneşte întreaga noastră afeeti- 

vitate, cată să se reproducă, ceia -ce implică repeţirea 

cauzei determinante, adică a acţiunei aducătoare de plă- 

cere. De aci silința, efortul statornic de a merită răs- 

plata acordată, printr'un fel de a fi anumit. Acesta este 

mecanismul psihie al faptului pedagogic 'care ne inte- 

resează. 

Sunt mai multe sentimentele plăcute pe cari le-am 

putea socoti drept recompense. Unele subtile și de abia 

bănuite, altele palpabile chiar pentru conștiinţile cele 

mai grosolane. 

Să cunoşti inteligenţi alese, cari socot munca ta din- 

tun moment ca fot ce-i mai bun în cazul dat, iată o 

răsplată la care nu râvnese așă de mulţi. Și cu cât inte- 

ligenţa care te aprobă e mai sus pe scara evoluţiunii in- 

telectuale și morale, cu atât și satisfacţiunea ta, cu atât 

răsplata ta, e mai rodnică şi-ţi devine mai scumpă. A. Bain 

numește acest sentiment maulţumirea de a fi aprobat. 

O altă recompensă este satisfacțiunea conştiinţei, 

aprobarea propriului cugel adică mulţumirea de a fi făcut 

cât mai bine și de a fi lucrat cu deplină întențiune de a 

face bine. E o satisfacţie mult mai rară decât se crede : 

puţini sunt aceia cari să poată lueră în deplină sincert-
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tate, în gândul curat de a face numai bine ! Să nu ne amăgim 
cu vorbe. „Am făcut ce-mi dietă -datoria“, sau „conștiința, 
mi-e împăeată“ sunt expresiuni uzitate la care nu cores- 
punde totdeauna un cuprins sufletesc... 

Plăcerea de'a se ști stimat, iubit, apreciat, respectat.— 
după viaţă “și. aspirație personală,—satisfacțiunea de a fi 
lăudat, mai ales în public, sunt tot atâtea recompense, 
cea din urmă foarte simțită de marele număr. 

„ Recunoștinţa celor pentru cari muncești, este și ea 
o răsplată, mai mult în expectativă decât actuală; dar 
foarte eficace şi de mulți dorită. 

Mulţumirea pricinuită de premii, fie ele obiecte uzu- 
ale sau nu, reprezintă în fine ultima treaptă a recom- 
penselor, cea mai scăzută pe scara idealului moral, deși cea mai căutată îndelungul vremurilor. 

Inainte de a trece mai departe, cată să stabilim un lucru: considerăm noi recompensele ca 6 recunoaştere a vredniciei şi a bunelor intenţii ale individului, ca o răs- plătire a meritelor lui? Sau numai ca mijloace -de cari “se slujește societatea spre a-și asigură buna stare şi pro- pășirea neclintită, mijloace cu cari întreține și stimulează spre bine pe fiecare din indivizii cari o alcătueşc? 
Concepţia dintâi reprezintii o teorie filosofică înve- chită și condamnată. O relevăm totuși, ca una ce ține încă sub stăpânire o mare parte din lumea noastră. A doua teorie, singura îndrituiti de ştiinţă să stea sprijin discu- ţiunilor didactice, este aceia pe care o admitem noi. E de știut deci, că, însuși cuvântul răsplată, cu toţ cuprinsul lui etimologie, nu-l folosim decâţ în înţelesul de pijloe didactic sau de stimulent social. 

Pedagogiceşte vecompensele se clasifică în două grupe: 1) materiale=—premii (medalii, obiecte, decoraţii ete.), 2) morale. 
Cum că premiile sun stimulentele cele mai puternice,



nu rămâne îndoială. Ele satisfac și interesul și vanita- 

tea. Dar să merite ele oare. în sistemul educativ mo- 
dern, toată considerarea lor din trecut? Nu sunt ele o 

velicvie inutilă, dacă nu chiar un non-sens, în viaţa so- 
cială în care tindem să depreciem orice răsplată alta 
decât însăși satisfacția de a-ţi fi fiicut datoria ? 

Şcoala este o pregătire pentru viaţă. Una din două: 
ori că sufletul . omenesc nu poate lucră decât în vederea 
unui câștig, și atunci trebue să folosim premiile -pretu- 
tindenea în societate ; ori trebue să ajutăm copilul să lu- 
creze numai din deprinderea și plăcerea de a lueră bine, 
şi în acest caz premiile cată să dispară. 

Dacă nu admitem morale osebite pentru diferitele 
“trepte culturale ale unei națiuni—ceeace, când e vorba de 
nuanțe și su de principii fundamentale, nu e absolut fals— 
trebue ca şeoala să părăsiască treptat-treptat—și vom 
înțelege mai târziu stăruința pusă asupra acestui cuvânt— 
și mijlvacele folosite. până, acum: și procedeurile speciale 
vrâstei dintâi, și să urce inteligenţa şi conştiinţa elevilor 
către concepţiile și criteriile, către mobilele de cari vor 
trebui (mai bine zis ar trebui!) să se conducă în viaţă. 

Premiile. se razimă pe emulaţie, pe întrecere, pe 
uptă fără, zăbavă și fără răgaz. Emulaţia este îmboldirea 
cea mai puternică, aceea care poate stoarce mai adâne 
puterile individului. Urmările acestei supraincordări sunt 

“insă dezastroase. A 

Pe lângă sentimentele de invidie, de ură, de dor de 
răzbunare ; pe lângă îndemnul spre minciună și luptă. ne- 
leală, pe cari le naște în sufletul tuturor celor cari au 

âvnit la premii, fără, să ajungă la ele ; pe lângă stimularea 
„excesivă, încrederea. prea mare și ambiția necumpătată, 
pe cari le sădesc în. cugetul celor cari au isbutit să le 
ohţie,- -premiile înteţese rivalităţile, dela sine existente în 
viaţă, și întreţin o stare de surexcitare și de supraîncor-
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dare cu mult prea dăunătoare sistemului nervos. Ele sunt: 

o piedică statornică,—alăturea cu altele, accidentale și 

trecătoare—la armonizarea sufletească a propriului eu ca. 

și la cristalizarea sentimentului de solidarizare socială. 

Frăția, solidaritatea pe baza interesului comun, poate 

fi utilizată în politică, ea nu este însă în deajuns de efi- 

cace în relaţiile sociale. Am putut-o experimentă cu toţii. 

Solidaritatea, trebue să se întemeieze pe simpatii, fie.și. 

trecătoare, pe căldură sufletească, fie ea și naivă, pe afi- 

nităţi psihice, fie ele de o clipă! Dar pentru ca ea să. 

răsară și să prospere, trebue să dispară sistemul de. riva- 

litate statornică, întreţinut cu atâta râvnă în școală, trebue 

să dispară clasificările ea și premiile, din întreaga orga- 

nizare socială. 
Iată cam ce ar putea spune pedagogia modernă în 

chestiunea recompenselor, dacă-și ia ca punct de vedere ţinta. 

îndepărtată și izolată de toate celelalte considerente. 

In Anglia.și America “se experimentează un nou sti- 

mulent educativ original, deşi poate prea greu de mănuit:. 

și de păstrat în toată curăţenia lui, cu inteligenţile ce nu 

se ridică simţitor deasupra mediocrităţii. Acesta. este în- 
trecerea cu sine însuşi. Nu se tace—cel puţin așă stă lu- 
cerul în principiu ; cum 1 vor fi nuanțând educatorii în. 
practica zilnică, nu putem ști,—nu se face, zicem, nici o: 
clasificare și nici un fel de comparaţie între copii. La fi- 
nele anului se stabilese două grupe de elevi: acei cari 

trec elâsa și acei rămași repetenți. In schimb, dascălul 

compară copilul cu ceeace u fost în trecu: „ai făcut mai 
bine decât eri... știi mai mult decât luna trecută... poți. 
mai lesne... ete.“ Elevul este statornic îndemnat să se per-- 
fecţioneze, să se râdice treptat. El este lăudat dacă merge. 
progresând, dojenit dacă dă îndărăpt. Stimularea aceasta, 
nu poate nici odată atinge virulenţa  emulaţiunei. Este o: 
chestiune însă dacă ar puteă înlocui sentimentul întrecerei 
în toate intrebuinţările lui și la toate temperamentele.



— 5 — 

In Germania, patria pedagogiei moderne, s'au părăsit 

premiile, dar se menţine în multe locuri clasificarea, ceeace 

constitue 6 jumătate de reformă, cu o fracțiune și mai: 

vedusă încă de îmbunităţire. 

Cam acelaș lucru am făcut noi: Românii. 

Dar daci păstrarea premiilor în toată rigoarea cre- 

dinţei vechi, cât timp stăm sub stăpânirea doctrinei mo- 

rale mai sus pomenite, este-o greșală de logică, părăsirea 

ei bruscă este încălearea unor elementare cunoștinţi de 

psihologie. A 

Un mobil de activitate cu care au crescut atâtea ge- 

nerațiuni trebue slibit cu vremea, el nu poate dispărea 

pe urma unei simple hotăriri ministeriale. Prin dispoziţiuni 

de acest fel sentimentul nu încetează de a există... Câtă 

vreme clasificările stau în picioare, suprimarea premiilor 

nu ne apropie, nici măcar teoretic, de idealul model în 

numele căruia am făcut-o ; iar dacă mergem cu logica și 

Imai departe și desființim. clasificările, în stadiul de evo- 

uţie morală la care suntem ajunși, reforma noastră n'ar 

însemnă decât un lucru : renunţarea de a stimulă pe copii 

în sensul vederilor noastre, renunţarea definitivă de a di- 

xecţionă una din pornirile de temelie ale marei majorităţi. 

In loc să ne folosim de emulaţie, cum o făceam 

până acuma, spre a îmboldi către activităţi cari să afineze 

şi să ridice mentalitatea cu câteva trepte pe calea propă- 

şirei sociale; în loc să sădim cu ajutorul acestui defect 

sufletesc deprinderi intelectuale și morale, cari să-l precum- 

pănească chiar pe dânsul, noi îl părăsim în toată plină- 

tatea lui de forţă, lâsându-l prada întâmplării. 

| Să nu confundăm ceeace am vroi să fie, ceeace pre- 

simţim că va fi întrun viitor îndepărtat, ceeace alcătuește 

ținta probabilă a mersului nostru ca omenire, formă min- 

tală. către care ne îndeamnă inconștient progresul sufle- 

| tese, să nu confundăm, zicem, cu ceea ce este astăzi, cu 

ceeace stăpânește actuahninte firea noastră, cu stările
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sufletești fatale, de cari nu ne putem desface după voe, 
şi încă întwun moment hotărit, și cari la urma urmei 
sunt poate singurul mijloc de îndrumare în spre idealul 
ales... 

Un abuz administrativ și încă nu încetează printr'o- 
„simplă hotărire de sus, el 'care e numai -o eroare de pri- 
cepere sau de bună credinţă a unui grup restrâns de in- 
divizi; dar o stare sufletească, așă, de tenace și de gene- 
ralizată, așă de intim întrețăsută, cu întreaga mentalitate 
omenească, cum este dorinţa de întrecere ! Nu trebue doar 
uitat că activitatea pedagogică are în vedere marea mul- țime, nu firea aleasă şi excepţională, a câtor-va indivizi. 

Dar această reformă s'a săvârșit în străinătate, ni se va zice. Putem avea prezumția, noi Românii, că gândim mai sănătos decât autorităţile pedagogice din lumea. ci- vilizată ? - 
La aceasta am răspunde următoarele. Până acum— din fericire —nu există garanţii îndestule că tot ce s'a fiicuţ; în alte țări e mai buni decât ceeace s'ar putea face la noi. Al doilea, nu trebue perdut din vedere că progresul su- fletese nu face sărituri, că el nu se'să ârşește decât pe . încetul—dovezi sunţ nenumărate din cari multe căpătate pe cale experimentală i—nu trebue perdut din vedere că cultura massei, care la noi uu are decât un trecut de 50. ani, în ţările apusene trăește de mai bine de 10 veacuri, şi ori-cât am fi putut noi despăgubi lipsa de timp cu o- ganizări sistematice și cu sforţări intensive,. rezultatul obţinut la noi na poate fi identic cu acel din apus; nu trebue perdut din vedere că cultura sufletească, în deosebi de instrucţie, este în Apus rezultatul conlucrării a trei factori : biserica, viața socială și Şcoala, pe când la noi deabiă se înfiripează din activitatea unui singur factor, și acela pus în condițiuni de hotărâtă inferioritate—înrâurirea. învățătorului. 
Când luăm toate acestea în consider are, susținerea.
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de mai sus, că reforma făcută, de curând în ţările înain- 
tate nu se poate face încă la noi, devine .o .încheere 
firească și fără nici-o pretenţiune. 

Recunoaștem și noi că emulaţia e o pornire dunăi- 
toare, că întreține prea vie dorinţa de a străluci, că mic- 
şorează unora energia prin frica statornică de concurenţă, 

"că-i sdrobește pe mulţi prin excesul de muncă la. care 
împinge. Dar... există / Emulaţia există... Şi oare excesele 
ei sunt mai primejdioase decât acele ale altor sentimente 
de acelaş grad de tărie? Oare sentimentul proprietăţii, 
oare iubirea, nu-și au şi ele exagerările și aberaţiu- 
nile lor? | | 

Problema educativă pentru toate sentimentele ar fi, 
credem noi,.cum să le direeționăm, cum să slăbim efectele 
lor rele, cum să preîntâmpinăm potenţiarea lor . excesivă, 
cum să canalizăm energia pasională a individului, nu să le 
lăsăm pradă întâmplării, ignorând totul cu bună hotărâre. 

In starea actuală a evoluţiunii sufletești emulaţia este 
tot atât de. temeinice sădită în natura noastră ca .și afec- 
țiunea, ca și mila, ca şi interesul. Ea este un efect firese 
al vieţei sociale de până acum, dacă nu cumva chiar un 
element constitutiv al sociabilității în genere... Legăturile 
sociale nu-s numai zămislire de simpatie, de îngăduire, 
de ajutor reciproc, cum am dori-o poate cu toţii, ei și de. 

rivalități, de isbânzi rezultate din întrecere, de sporiri de 

energie datorite luptei. Dacă cele d'intâi sunt hrana afec- 

tivităţii noastre, aceste din urmă sunt condimentul de care 

puţine individualităţi se pot lipsi. 
Cum că emulaţia este o pornire de care omenirea nu 

se poate desbără, o vom dovedi cu însuși vina anglo- 

saxonă. 
Am văzut cât de sistematic se întăitură în școala 

engleză orice încercare de intrecere. Dar emulaţia isgonită 

dela studii devine atotstipânitoare în exerciţiile fizice. 

Luni de zile școlarii se pregătese pentru întrecerile orga-
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nizate de însuși autorităţile superioare, şi alte luni în urmă, 
nu se discută, în regiunea întreagă, decât despre meritul 
învingătorilor și valoarea premiilor. E 

Dacă în America întrecerea la sporturi nu are aceiași . 
însemnătate, spiritul de emulaţie nu se dă învins. Ce sunt 

“ excentrieitiăţile, decât râvna de a face altfel și a se deo- 
sebi de convieţuitorii cei mulţi? Și excentricitatea este un 
element constitutiv al mentalităţii americane. 

Iată deci că, deși izgonită din școală, emulaţia a ră- 
mas sub aceiași formă, cu aceiași asprime și cu rezultate, 

- poate mai puţin fericite chiar decât la noi, în țările anglo- 
saxone. | 

Și dacă e să ne slujim de emulaţie pentru dezvol- 
tarea fizică, cu atât mai mult ar trebui s'o facem pentru 
educaţia intelectuală și morâlă. Sporul energiei musculare 
este un rezultat îndestul de palpabil ; plăcerea inherentă, 
exerciţiilor corporale, îndestul de îndemnătoare, ca să nu 
mai fie nevoe de stimule exterioare pentru răspândirea 
acestor mijloace de cultură. Dacă mulțimea n'a îmbrățișat 
încă sporturile și alte îndeletniciri fizice mâi modeste, 
pricina trebue căutată în lipsa de convingere despre ne- 
cesitatea și, să zicem vorba! seriozitatea şi valoarea lor morală—ei nu i s'a propovăduit până acuma decât datoria de a munci—dar mai ales în lipsa de timp și de răgaz. 

Nu în aceleași condițiuni se prezintă însă munca intelectuală și mai cu seamă acea morală. Sforţarea de a stăpâni o pornire în folosul unei idei, străduința de a înăbuși patima ce arde, spre a lăsă izbânăa unui principiu, sunt activităţi sufletești ale căror rezultate vor rămânea, . multă vreme încă nevăzute, nesimţite, nepipăite, de marea: massă, şi în sprijinul făptuirii lor se cuvine. să venim cu ajutoare exterioare, 
. 

Chestiunea emulaţiunii ar fi să se prezinte, după cum O spuneam mai sus despre toate sentimentele, astfel : cum să preintimpinăm unele efecte dăunătoare ale ei, cum să



slibim treptat pornirea aceasta prea covârșitoare, cum să 

ne folosim de dânsa spre cel mai mare bine al propășirei 

sociale, 'al sentimentului de înfrățire şi de solidaritate ? 

Răspunsul la toate aceste întrebări nu poate întră 

însă în cadrul unei Reviste. Să ne mărginim aci la cer- 

cetarea mijloacelor celor mai puternice de direcţionare și 

anume, restrângând cât mai mult și din această chestiune, 

la, alegerea recompenselor şi la normele după cari au a fi 

distribuite. | 

După ce norme să luăm vecompensele? Ce trebue 

să răsplătim : inteligenţa ? silinţa ? 

| Școala veche pedagogică, căreia stau tributari cam 

prea mulţi din profesorii noștri, înrâurită de o teorie filo-. 

sofică fără nici un substrat ştiinţific, teoria „liberului ar- 

” bitru“, susține că recompensa trebuește dată nu inteligenţii, 

dar înăseut şi pentru care copilul nu are nici un merit, cz 

silinţei, adică sforțării de voinţă. | 

O scurtă paranteză. Dacă inteligența nu poate cons- 

titui un merit, fiind că-i înăscută, pentru acelaș motiv eu 

nu poate alcătui o vină! Pare c'așă ar cere Logica... Ca 

să nu se facă nedreptate celor medioeri, se face celor 

deștepţi.... minorităţei adică... | 

La temelia acestei credinți este o eroare grosolană. 

Pe când se recunoaşte, de bine de rău, că inteligenţa, 

țermurită pentru fiecare moment dat, e determinată de 

moştenire, voința rămâne socotită: ca cevă căzut din văz- 

duh, necondiționată de organizaţiunea fizică și psihică a 

individului, ea cevă care se poate întinde la infinit fără 

nici o primejdie, și care singură are tot meritul oricărei 

activităţi mai prelungite. Această eroare e primejdioasă. 

Vom reveni asupra ei numai decât. 

Problema noastră, pusă în adevărata ei lumină, ar 

fi deci aceasta: Să resplătim darul înteligenţii sau darul 

voinţei ? Care e mai folositor pentru propășirea și fericirea
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individului ? Care e mai rodnie pentru societate? Ciiei 
acestea, sunt, și trebue să, rămâe,. criteriile după eari apre- 
„ciem valoarea unui dar natural, ca și a oricărei manifes- 
tări individuale. . 

Inteligența fără sârguinţă, fără încordare, fără putere 
de a distinge și alege scopurile de urmărit, fără o fineţă, 
de serupule 'în folosirea, mijloacelor, adică lipsită de cultura 
voinţei și de disciplina pe care o dau împreună moștenirea. 
şi munca individuală organizată şi prelungită, rămâne o sim- 
plă oglindire, distractivă câte odată, interesantă foarte 
adesea, simpatică totdeauna, dar prea de multe ori stearpă dacă nu chiar primejdioasă. 

! Silinţa fără inteligenţă, este şi mai dăunătoare. Cultul, nostru pentru stăruință, pentru silinţă,. pentru voință, este o adevărată primejdie și pentru individ și pentru societate. EI trebue să dispară. Mi A munci statornie peste puterea, sufletească curentă, a asimilă cunoștinți mai mult decât îngădue “forțele înte- lectuale actuale, este a-ţi istovi fără vreme toată vlaga și sufletească și fizică. Cine say îndoi de sosirea falimentului pentru omul care cheltueşte zilnie peste budgetul lui? Și pentru debitul sufletesc: nu există probabilitatea unei noi moșteniri, cu care să se acopere deficitele, ba nici mă- car aceea a unui împrumut fie și în condițiuni necinstite.... Suntem sub stăpânirea unei doctrine falșe ştiinţifi- cește, doctrină care nu-i decât o alterare a teoriei lui Kant. Increderea în eficacitatea absolută și sigură a voinţei. este și greșită şi primejdioasă, iar răsplătirea, silinței în: dauna inteligenţei, concluzie imediată a acelei doctrine, este o nedreptate. 
Credinţa care râdică medioeritatea, intelectuală îm- boldită de voinţă, la acelaș nivel cu adevărata inteligență ; care pune pe iceeași treaptă un capital sufletesc, bogat câteodată, dar obscur și nebulos, incapabil să se orienteze și să deosebiască, intro complexitate de împrejurări, cu:
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energia luminată, cu puterea de proecţiune a minţii, cu 
fineţa de a distinge, a subordonă și a organiză un nămol 

„de amănunte; care pune în aceeași cumpănă forța ce 
stăpânește natura, fiind e'o luminează, cu activitatea brută. 

_a omului, material din care dânsa va să-și modeleze erea- 
iunile, solul menit să ţină în mai departe stăpânire ceea 

ce a cucerit gândirea,—această credință este nedreaptă 
pentru inteligență, care a fost şi a rămas singură pănă. 
acum antemergătoarea și îndrumătoarea propășirei. 

Ea este și falșă. E o eroare că -silinţa poate ţinea. 
loc și de inteligență și de talent, că străduinţa ne e la. 

dispoziţie în orice clipă, că puterea și vrednicia omului 
stau numai în încordarea. voinţei. „Nu e destul să voești 
cu tărie, ci mai însemnat este ce voești şi cam ajungi şi 

cu ce prej ţi-atingi țelul. Superioritatea, distineţiunea mo- 
rală stau toemai în alegerea scopului şi a mijloacelor, nu 
în înfăptuirea lor. Şi dacă inteligenţa, care trebue tocmai 
să ne lumineze asupra acestor punete,—când moștenirea. 
nu a cristalizat îndeajuns pornirile sociale, când individul 
nu e din acea categorie de cinstiți de rassă,—o știm cu 
toţii fermurită în fiece moment dat, nici voinţa nu se în- 
tinde fără sfârșit. Este în fine primejdioasă fiind că dă. 
naștere bolii sociale de care se plânge o lume întreagă, 
supramuncei. 

Nu tăgăduim că încordarea voinţei este la om o 
energie efectivă și că atunci când e mare, întocmai unei 
puteri din. natură, ea sfarmă și distruge multe piedici. 
Dar dacă valoarea morală a acestei energii nu e supe- 
rioară aceleia a unui ciclon, nu prea găsese ce admiră 
la dânsa. 

Pe de altă parte, această forță rezultă din întregul 

complex psihofizie și nu ni e dată din văzduh lao simplă 
invocare a noastră, iar când se cheltueşte cu risipă, în- 
treaga existență individuală se resimte. O desfășurare 
neobișnuită de silință nu poate fi transformată în stare
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continuă, fără să lase urme dăunătoare. Cheltuirea ener- 
” giei nervoase în asimilarea culturii, ori că-se face într'o 
muncă intelectuală propriu zisă, intensivă poate dar firească, . 

"ori în încordarea excesivă a voinţei, tinzând să înlocuiască 
lipsurile inteligenţei, tot risipă rămâne şi tot: în dauna 
individului se face ! Doar numai că istovirea pe calea din 
urmă e mai puţin vizibilă, pentru mulțimea neobișnuită cu 
analizele sufletești și mai greu vindecabilă. Cum ne-am 
explică altfel fenomenul bizar la prima vedere, dar firese 
și foarte frecvent, belșugul tâmpiţilor neurastenici, cari 
deși tree drept victime ale culturei, nu. pot dovedi alt 
titlu de capacitate în slujba inteligenţei, decât certificatul 
medicului lor... A | | 

„Dar apoteozarea voinţei este dăuniitoare nu numai 
„Pentru individ și urmașii lui direcţi. Increderea pe care o 
au medioerităţile intelectuale înzestrate cu voinţă, în pu- 
terea silinței lor, întrece în urmări regretabile prezumția 
cea mai potenţiată a omului inteligent. Acesta se îndo- 
ește adesea de dânsul, omul medioeru— niciodată ! Lui i 
s'a spus că totul atârnă de voinţă, și cum inteligența lui 
n'a fost în stare să-i dovediască eroarea acestei genera- 
lizări, și cum el nu ştie distinge intensitatea, dorinţei de 
calcularea cât mai exactă a posibilităţilor de isbândă, el 
0 ţine înainte: întreprinde lucrări mari, fără să aibă pre- 
gitirea necesară, fiiră să aibă priceperea cerută, și duce | în prăpastie sute de oaimeni, cu o seniniitate de conștiință 
care ne-ar revoltă, dacă mi ne ar înduplecă mila ce ne 
deşteaptă naivitatea lui neinfrântă. 
„Am urmărit rezultatele afective ale eimulației. Dacă, le-am cercetă pe acele ale străduinţei excesive, le-am găsi 

identice, ceeace până la proba contrară, ne-ar da dreptul. 
să presupunem că nu întrecerea, propriu zisă, lupta între “forţe egale și cu mijloace identice, este cauza adevărată 
a pornirilor de ură între emuli, cât mai mult străduința de a învinge prin voință, atunci când mijloacele fireşti
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lipsesc, disproporția dintre sforțarea făcută și rezultatul 

căpătat, dar mai ales sensaţia dureroasă de istovire a in- 

dividului, care şi a consumat; energia toată, fără să fi putut 

izbuti unde ţinte. Căci ura şi invidia, dorul de răzbunare 

și calomnia, patimele întunecate pe cari le atribuim emu- 

laţiunii, nu sunt armele învingătorilor, ci cu osebire a celor 

căzuţi în luptă. 

Psihofizica a emis o teorie în ce priveşte formarea... 

noţiunilor de forță, timp și spaţiu, menită să explice pro- 

babil întreaga fenomenalitate sufletească şi să îndreptă- 

țească. știinţificeşte câteva, din teoriile metafizice cele mai 

îndrăzneţe asupra fenomenalităţii cosmice. 

Omul apreciază că un corp e greu sau mare, mat 

greu sau mai mare, după efortul muscular făcut ca să 

miște sau să cuprindă acel corp. 
Aceeași măsură, acelaşi criteriu de apreciare ne slu- 

jeşte probabil în toată activitatea noastră. Noi prețuim ca 

mai sus, ca mai de valoare, ca mai aleasă acea concepție, 

acea activitate sau patimă, care ne-a costat mai mult, care 

a cerut o atenție mai prelungită, o încordare de voinţă 

mai mare, o desfiișurare de forţe mai intensă. 

Cu această bază de apreciare şi din comparaţia între 

rezultatul exterior, vizibil şi palpabil, al efortului nostru. 

cu rezultatul exterior, văzut și pipăit, al efortului altuia, 

judecăm manea celorlalți. Dar. pentru ca apreciarea noas- 

tră să fie cât mai dreaptă, trebue ca comparaţia dintre 

rezultatul muncei noastre cu acel al uetivităţii altora sd 

poată țineă în cumpănă sensaţia subiectivă a efortului per- 

sonal, ceeace presupune o putere de obiectivitate nu tocmai 

comună, o fineţă de analiză, care se proporţioneaziăi obiș- 

nuit cu belșugul culturei, dar mai ales cu ceeace noi an 

numi limpezime de conștiință, adică lipsă de patimi. In- 

vidia, lăcomia de a cuprinde și a stăpâni totul, iată pri- 

mitivităţi puternice, iată piedici nebiruite, când există, 

pentru o apreciare cevă mai dreaptă asupra celorlalţi ;



nebiruită zicem, fiindcă ele absorb multă forță nervoasă 
și fac astfel cu neputinţă acea proiectare obieclivă a iute- 

.ligenţei asupra lumei exterioare. 
Dar dacă omul judecă valoarea propriei lui munci 

după străduința câtă Pa costat, nu este oare explicabilă 
înverșunarea și ura mediocrităţii împotriva inteligenţii 
care ajunge :la acelaș rezultat cu o cheltueală nemăsurat 
mai mică ? Că omul silitor se: crede nedreptăţit. faţă de cel inteligent, nu este oare o iluzie firească ? Și din chiar setea lui de dreptate, nu eră natural să apară teoria după care străduința singură ar merită încurajată ? Doar me- dioerii sunt cei mulţi... | 

O repetăm. Noi recunoaștem că voinţa aduce o po- tenţiare simțită a capacităţii individului, nu admitem însă ca această stare de înfrigurare să devie statornică ; dar cu osebire nu admitem ea această încordare, ca această putere de stăpânire şi de orientare a energiei noastre să fie deplasată şi folosită în altă direcție decât aceea care alcătuește adeviratul ei rol psihic. Voința îi trebuește omului, nu pentru susținerea și înlocuirea forţelor inte- lectuale, ci pentru direcționarea şi stăpânirea pornirilor protivnice condiţiunilor de traiu. și conservărei individului, ci pentru rolul de forţă inhibitivă, faţă cu impulsiuni şi fapte nesocotite, ci ca, energie în executarea hotărârilor chibzuite și cumpinite șin menţinerea, statornică a Sco- purilor alese, ci ca instrument pentru împuternicirea sim- țului răspunderei. Aci e rolul voinței și nu în Susținerea şi înteţirea unor ambiţii nepotrivite cu capitalul de energie înăseuță, cu nuanţa specială a aptitudinilor individuale, ori cu condiţiunile sociale actuale și reale ale individului. Sliibiciunea morală a generaţiunei de astăzi nu vine nu- mai din istovirea datorită Supramuncei, ci mai ales din “leplasarea” sisteniatică a energiei de voinţă. - 

Dacă inteligența fără sărguință nu poate produce şi



, 

mare lucru, iar sârguința fără inteligenți nu produce 
nimie decât istovire, rămâne să recompensăm şi să sti- 
mulăm cu premii mamai pe elevii la cari găsim întrunite. 
ambele însușiri. Inţelesul social al premiilor școlare ar 
trebui să fie o prezumție puternică, că elevul poate lueri 
mai departe. cu spor şi cu folos, într'o direcţiune folosi- 
toare tuturora. 

O prejudecată școlară care ar trebui să dispară, este 
numărul fix de premii, precum şi obligaţiunea ce și-o 
simte învățătorul de a aveă cadrul premianţilor complect 
în fiecare an. Premiile ar trebui să fie atâtea câţi sunt 
“copiii cari merită stimulaţi ca să piișească mai departe. Li- 
mitarea numărului impune în mod fatal, pe deoparte supra, 
încordarea elevilor, iar pe de alta introducerea hazardului 
ori a hatârului în alegerea celor de premiat. 

Din acest punct de vedere noi socotim absolut Su- 
perior sistemul Jezuiţilor. Bine înţeles că aprobăm pro- 
cedeul, nu și mobilul. In școlile călugărești un copil e 
răsplătit pentru purtarea lui cuviincioasă, un altul pentru 
lucru de mână, un al treilea pentru muzică, un al patrulea, 
pentru compuneri, ete. 

Așă folosite, premiile pot fi în adevăr un îndemn | 
spre perfecţionare —îndemn cu care vespectăm individua- 
litatea, nu împingem la un exces de muncă și nu ducem 
la concepţii greșite asupra valorii relative a diferitelor 
însușiri cerute unui elev. Elevii școlilor noastre cred . că 
totul se reduce să fie huni la câteva obiecte de învă ățământ 
Şi privese cu dispreţ restul îndatoririlor lor de școlar și dacă 
vecunose vre-o autoritate, e numai: pe aceea a profeso- 
rilor de „obiecte principale“. | 

In ţară la: noi premiile trebue să rimâe încă mult 
timp. Ele au și o utilitate socială, aceea de a -stimulă pe 
părinţi. Dacă institutorii noștri nu ar aveă la îndăimână 
distribuirea cărţilor și a hainelor dăruite de caritatea pu- 
blică, dar mai ales pe acea a premiilor, numărul şcolarilor
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ar scădeă sub 50 9 din ceeace este astăzi, cu toată legea 
obligativităţii. Lupta împotriva ignoranței a fost dusă în 
țara românească pe baza perspectivei de funeţii și avan- 
taje bănești simţitoare, dar şi pe aceea a „premiilor, cari 
altă dată erau de o mare valoare. Acestea sâtisfăcând 
interesul, sau măcar vanitatea părinților, le înmoaie cer- 
bicia cu mult mai lesnicios decât. toate amenzile școlare. 

A doua chestiune pe care ne propusesem s'o tratăm 
în acest articol este felul recompenselor de ales. 

Am deosebit recompensele în morale și materiale Și 
am pus în grupa ultimă însuși clasificarea elevilor. In a- 
devăr,. mulţumirea de fi întrecut pe conșcolari este de 
aceeași natură, fie că elevul a obținut, ori nu, un semn 
palpabil despre efemera lui superioritate. 
„ Vom lueră în sensul progresului, dacă vom dă tot 
mai mare țînsemnătate și mai mare întrebuințare recom- 
penselor morale în paguba celor materiale, de îndată ce 
o vom puteă face fără primejdia de a ne vedeă munca 
zădarnicită. Cât timp suntem însă nevoiţi a ne sluji şi de 

- cele materiale, se naște în mod firese întrebarea: cari 
sunt de ales, medaliile, clasificările simple sau premiile 
în obiecte? 

Noi vom zice, fără șovăire, obiectele. 
Medaliile şi elasificările satisfac vanitatea, - obiectele 

folositoare satisfac interesul. Și cum acest imbold e mult 
mai firesc, noi îl socotim și mai moral. | 

De ce nu star consideră premiul ca o plată a muncii 
copilului, o plată în natură ? Munea din școală nu e oare analoagă cu aceea pe care o va desfășura el mai târziu ca. să-şi căștige existența? Nu este Școala o pregătire pentru viaţă ? Și interesul nu este temelia întregii activităţi ome- nești ? Ce sunt chiar dorinţa, de a-ți ușură traiul, sau a- ceea de a-ţi duce Yiaţa la o mai mare complexitate şi la. 
o mai adâncă; deplinătate, decât forme mai rafinate ale interesului?; 

a a 
1. , N _
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Pornirea de buză a activităţii omeneşti fiind interesul, 

el rămâne mai moral decât vanitatea, care e faetice şi 

deci înlăturabilă. Că interesul poate ajunge la o asprime 

sălbatică, aceasta nu. are «dle a face. Orice sentiment poate 

deveni o plagă și nici aberaţiile vanităţii nu sunt mai 

puţin spăimântătoare. 
Părinţii noștri dădeau drept premii copiilor dela sate 

o vacă eu vițel, un plug, o pereche de boi; celor din 

oraş, haine sau cărţile trebuitoare elasei urmitoare. Și 

cuminţi se arătau ci făcând astfel! Numai când se va 

convinge lumea toată—şi zicând aceasta ne gândim la marei 

massă a populaţiunii noastre—că muncea intelectuală este 

tot muncă şi nu huzur, că ea aduce aceleaşi foloase și 

aceleași primejdii, numai că istoveşte pe individ cevă mai 

curând, numai atunci va căpătă şeoala în ochii tuturora 

insemnătatea ce i se cuvine, numai atunci va dispărea și 

prejudecata despre o aşă zisă nobleţă a muncii intelectuale și 

credința în frivolitatea şi uşurinţa ei relativă, lar din 

micșorarea entuziasmului pentru dânsa va rezultă dela 

sine o alegere mai riguroasă a celor ce Vor Imbrăţişa-o și 

o scădere simțită a boatei sociale numite supramuncă. Căci 

istovirea lui X și a lui Y nu vine numai din «forțarea lui 

de a fi superior conşcolarilor săi din fiecare an, cât mai 

ales din goana părinţilor după titluri, cu cari să luze în 

umbră pe tovarășii de copilărie : cât” mai mult din preju- 

deeata că cea mai elementară şi mai mecanică muncă întelec- 

tuală este mai presus decât cea mantală, precum şi din e- 

roarea—pe care vai! o plătim grozav de seump—că muncă 

intelectuală ar fi o adevărată distracţie pe lânză cea lizică, 

Cu premii în obiecte însă, distribuite La toţi copiii cari 

merită să fie Indemnaţi în diferitele direcţiuni, sar In- 

greuii budgetul nemăsurat de mult. , 

Un chip de a rezolvi chestiunea ar ti, socotim Nol, 

acesta. Să se folosească pentru Bi yate fondurile date 

actualmente de câtre autoritiţi Seul, “citatea publică 
” “ aa 7 

+ al vepsald ” a,



pentru ajutorarea: copiilor cu haine, cărți sau hrană: fon- dul „canfinelor școlare“, acel al „Îînvățăturei poporului român“, fondul premiilor dela comune, judeţe și minis- ter, ete. 

Lucrul s'ar execută astfel. In loc să dăm copiilor coroane și cărți inutile, cumpărate de minister și primirii din motive politice, să dăm premianţilor bonuri, în sehim- bul cărora ei să primească la începutul anului școlar ur- mător—şi astfel premiile ar sluji drept îndemn și pentru anul care începe—haine, cărțile trebuitoare, hrana pe un timp dat la cantinele școlare, ori chiar bursa pe un an întrun internat, —rămănâna ca prin purtarea lor.ulterioară să și-o păstreze mai departe. Aceste premii s'ar propor- ționă desigur și cu meritele copilului și cu nevoea, reală a familiei lor, Copiilor cari n'au nevoe de caritatea publică li s'ar da reproduceri după tablouri frumoase, instrumente de muzică mai ieftine, jucării, cărţi alese, ete. Cu acest chip am da premiilor adevărata lor valoure . positivă: un instrument de plăcere reală Și morală, de mulțumire potrivită cu starea sufletească actuală a copilului. Am putea snprimă și concursurile de intrare în în- ternate, sau măcar am reduce simţitor numărul acelora meniţi să lupte pe degeaba. Dar mai presus de toate am schimbă mentalitatea marei mulțimi. Am crește pe copii în deprinderea să-şi căștige prin anca proprie cele. tre- buitoare și să nu trăeaseă din pomană ; le-am ridică sen- timentul demnităţii personale și am sili mai ales pe părinţi să nu cerșească pururea și să nu speculeze, cum o face astăzi, și numărul copiilor şi propria lor sărăcie.



| E MORIU 

RELATIV LA MODIFICĂRILE DE ADUS PROGRAMEI 

o de | 

FILOSOFIE 
DIN ŞCOLILE NOASTRE SECUNDARE - 

  

I 

Titulatura catedrei 'de Filosofie 

Logica şi Psihologia alcătuese în școlile noastre se- 
cundare o catedră numită, de Filosofie. Oricât de impună- 

toare ar fi această nuniire însă, ea nu mai este la locul ei. 

Și Logica și Psihologia sunt, ce-i dreptul, născute 
din cercetarea metafizică, şi una și alta sunt dintre dife- 

renţierile ultime ale vechei Filosofii care—spre osebire de 

cea contimporană, cu înfăşișare de operă mai mult colec- 

tivă—nu a fost decât adâncirea, unei singure gândiri, re- 

flexiunea unui singur sbucium, frecarea propriilor concepţii 

și vrăjmășia propriilor principii, ale unui singur individ. 

In stadiul de. evoluţie la care a ajuns gândirea ome- 

nească în zilele noastre însă, între Logică și Psihologie 

deoparte, Filosofie de alta, există o ruptură pe care tre- . 

bue să avem curajul să o constatăm. . 

Şi Logiea și Psihologia au o individualitate proprie, 

au terenuri de cercetare bine ţermurite și procedeuri de 

investigare clare și limurit precizate. In aceste condițiuni 

ele-au dreptul să existe ca știinţi independente și nu mai 

pot rămânea, în domeniul larg și neţărmurit al Filosofiei, 

_în acel domeniu în care toate procedeurile sunt îngă- 

duite—fiindeă dela înălțimea dela care . ea le pr iveşte au
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toate aceeași valoare ultimă, —în domeniul unde orizontul, 
pururea nehotărât, rămâne pururea neatins. | 

Intoemai ca și Fizica, şi Fiziologia, Psihologia este o 
știință de observaţie și de experienţă, iar Logicei, cău- 
tând adevărul și legile lui, tinzând la conciliarea datelor 
celor două isvoare de gândire, observaţia externă și ob- 
servaţia internă, nu i se mai îngădue să se depărteze prea 
mult de însuși sorginţile cunoștinței, de geneza şi fune- 
ționarea observaţiunei. 

Din potrivă, Filosofia, mai vânjoasii în vremile noa- 
stre decât oricând, fie că o considerăm în forma ei eriticistă, fie că o admirăm în înfățișarea ei constructivă, Filosofia, „după concepția celor mai impunători reprezentanţi ai ei, rămâne ultima sinteză a cuceririlor ştiinţei, sinteza cul- minanta a “adevărurilor—iîncereate sau macar bănuite— din toate cercetările omenești. a 
Și când observăm bine, acesta i-a fost înţelesul Fi- losofiei în toate: vremurile. Dacă în vechime Filosofia, întoemai unei opere de artă, se arâtă cao creațiune indi- viduală în opoziţie cu sistemele contimporane, cari apar mai mult opere sociale, faptul se datorește probabil şi lipsei, pe acele vremuri, a unei posibilități de comunicare cât mai exactă dela individ la individ —,aşă că adevăr aflat luă înfățișări osebite dela un tul,—dar și împrejur: 

în decursul vremur 
să distingem, dintr” 
mănunt. Sa 

Dar dacă Logica şi Psihologia trăese și dacă înțelesul Filosofiei este altul dee ciplină izolată, car 

acelaș 
gânditor la al- 

ărei, că pierzându-se atâtea isvoare 
ilor, noi nu mai avem „astăzi putinţa 
un, sistem dat, paternitatea fiecărui a- 

prin ele înseși * 
ât acela de dis- i e să contribue într'o direcție dată la avuţia intelectuală a vremurilor, a păstra pentru Psihologie și Logică titulatura veche, însamnă a f nedrepți şi faţă de Filosofie, pe care o coborâm din regiunea ei, o strâm- +0răm și o Micșorăm, și faţă de cele două știinţi indepen-



dente, ciirora numirea veche le ascunde și adevăratul în- 

ţeles și adevărata menire socială. 
Mai mult interes însă decât însăşi . această nedrep- 

tate, prezintă pentru noi seria urmărilor ei. 
;După zguduirile prin cari a trecut ţara noastră astă 

primavară, după constatarea dureroasă a.unei lipse de- 
săvârșite de coordonare sufletească în tinerimea . şcolară, 
datori suntem noi, dascălii, să cercetăm mai amănunţit 
toate impresiunile cărora sunt expuși școlarii, datori sun- 
tem să facem o scrutare mai riguroasă a mijloacelor. de 
cari ne slujim. 
Ei bine, când în programul nostru păstrăm legături 

dintre Filosofie și. Psihologie, deşi cerem ca toată activi-. 

tatea să se îndrepte exclusiv asupra acestei din urmă, 

noi silim pe profesorul respectiv să diferenţieze obiectul. - 
celei din urmă din al celei dintăi, lunecâvd asupra Filo- 
sofiei în folosul Psihologiei, dând “despre cea dintii o idee 
simplă, simplistă şi deci neexactă; îl silim si micșoreze 

sistematice însemnata mișcare care a desrobit gândirea și 

a născut ştiinţa ; îl silim ca scoțând în relief superiori- 

“tatea procedeului de învestigare modemi—de care dator 

e să se slujeasci—să atace chipul de cercetare veche, și 

făcând apologia științei, să devie fără voe detracetorul cul- 

turei din trecut. 

ȘI când ne. gândim că acelaș punct de plecare Și-l. 

“iau şi profesorul de lconomie politică și cel de Fizică și 

cel de Fiziologie, ne-am pune întrebarea: oare acest fel 

de a consideră lucrurile și de a preţui trecutul, nu poate . 

aveă urmări dăunătoare pentru minţile goale de orice cu- 

plins ? | „N 

Acest chip de a privi trecutul vine mai întăi în con- 

îvazicere cu cea mai însemnată, şi poate cea mai temei- 

nică din achiziţiunile cugetărei moderme, cu concepţia 

evoluţiunei, despre care liceanul obișnuit nu poate avea 

încă o noţiune justă. In al doilea rând, el imprimă minţii 
+
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deprinderea de “superficialitate, ba chiar de ponegrire și 
lipsă de respect .faţi de tot ce îi este insuficient cunoscut. 
Căci să nu. uităm că detractarea trecutului se face în nu- 
mele științei, adică al viitorului, şi se face cu toată au 
toritatea și puterea, de sugestie pe care le poate avei o 
inteligență, viguroasă și culiă,—se pare că ar fi şi de a- 
cestea în învățământ! 

In alt mediu social decât al nostru, această depre- ciare a trecutului ar remânea mai puţin hotărâtoare. Cel mult ar pune în cumpănă iubirea și respectul— legături tainice—pentru vremurile duse sau cele -actuale, care iubire și respect, când nu sunt precumpănitoare, când nu sunt excesive, sunt, orice s'ar zice, elemente de cultură temeinică, ea unele ce singure pot face cu putinţă pro- pășirea, lentă și sigură, fiindcă singure opresc desagregările brusce ale individualităţei morale, 
In mediul nostru românese însă o asemenea depre- ciare devine element disolvant, 
Toţi am putut observă un lucru : massa populaţiunei orășenești, spre deosebire de cea dela sate, este absolut lipsită de o unitate sufletească, de v continuitate mintală, de o organizare psihică, oricare i-ar fi înfățișarea, organi- zare ca aceea care alcătueşte caracteristica dominantă a unui individ din țările apusene și care constitue, pentru acesta, o uneltă de resistență şi de reacțiune față de im- presiile protivnice, sau măcar neașteptate, ale mediului. In afară de rare excepţii, Românul dela oraș poate luă, —și chiar ia efectiv—oriee înfăţişare, cu condiţie ca re- pede s'o preschimbe pentru alta. Câţi sunt la noi indi- vizii, cari să învedereze o individualitate dată, . clară şi hotărâtă, o caracteristică morală cristalizată, fie în bine, fie în Tău? Mai toți variază, în cel mai scurt timp și cu 0 seninătate de conștiință extraordinară, dela cel mai ri- guros respect de principii, la cea mai desăvârșită lipsă de serupule, ba: şi la cea mai deplină amoralitate. Iar această,
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nestabilitate trece în ochii multora drept lipsă de preju- 

decată și trece drept superioritate intelectuală a rassei 

latine ! 

Șă fie trecutul nostru istoric cauza acestei statornice 

mobilități morale ? Să fie pricină hotărâtoare extrema bogă- 
ție de neamuri cari s'au scurs pe aci şi cari s'au contopit for- 
mând mediul nostru orășenesc? Să fie lipsa unor înrâuriri 
statornice și unitare, cum ar fi bună oară acea a veligiunei ? 
Să fie toate la un loc, plus altele multe ?. 

Explicarea fenomenului nu ne interesează pentru mo- 
ment. E destul să constatăm în populaţia noastră, așa, zisă 
mai cultă, o stare sufletească primejdioasă,. o stare care 

nouă dascălilor nu ne. poate rămânea indiferentă, și pentru 

care depreciarea trecutului, făcută în numele științei, poate 
sluji, în unele împrejurări, de justzficare și apucăturilor 
barbare și principiilor nesocotite. Un corectiv puternie ar 
fi cultura bogată și reflexiunea adâncă. Dar câţi pot a- 

junge la dânsele ? 
Coneluzia pracţică, cure ar rezultă din consideraţiunile 

de mai sus, ar fi că atât numirea cât și chestiunile cari 
constituese legiitura dintre Psihologie și Filosofie “să dis- 
pară din programele secundare; ca discuţiunile și vrăj- 
mășiile dintre teorii și dintre procedeurile de investigare 

să rămâe exclusiv pentru Universitate. 
A arătă fenomenele distinct cunoscute și a le explică, 

a mări dorinţa de a ști și puterea de a află, iată limitele 
şi menirea pe cari ar trebui să le impunem fiecărei din 

ştiinţile școalei secundare. 
lar Filosofia cu tot istoricul știinţilor individuale, cu 

analiza procedeurilor de gândire, să rămână pentru Uni- 
versitate, unde poate exercită. o atracțiune cu atât mai 

mare și mai eficace asupra tinerimei, cu cât îi va fi rămas 

până atuncea, mai necunoscută și mai streină. Si nu ne 

înșelăm ! Ideile sumare și simpliste, cu cât sunt mai bine 

organizate și cu cât alcătuese un bagaj mai comod și o
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uneltă mai îndemănatecă pentru orice moment. cu atât 
ele își pierd darul de a aţăţă inteligenţa, dea spori dorul 
de cercetare, de a întreţinei credinţa în știință, în progres 
și în bine, Propăşirea se naşte din energia celui fiimând, 
nu din satisfacția celui sătul ! 

Și dacii acest dor de nou, de întrezărit, de necunoscut 
este însuși fermentul progresului, bunul simţ pareă ne-ar 
îndemnă să-l întreținem și să rezerviim tineretului și tere- 
nuri nouă de gândire și orizonturi necunoscute. Și care 
din disciplinele intelectuale poate fi mai indicată pentru 

- rolul de statornică ademenire a minţii, decât Filosofia, 

.
 

pentru care adună și clădese atâtea știinţi, ea care repre- 
zintă încheerea și sinteza întregei cunoștinţi ? 

N 

Succesiunea dintre Logică şi Psihologie. 

Raporturile dintre Logică și Psihologie sunt astfel încât nu impun o anumită ordine de succesiune între dânsele. Căci, dacă Logica presupune câteva cunoștinți de Psihologie—formarea noţiunei și cunoașterea legilor ge- nerale de gândire, întrucât privește constituirea şi legiti- marea raţionamentului— aceste cunoștinţi. pot fi prezintate intro formă cu totul elementară și lipsită de sprijinul Psihologiei, fără ca învăţământul Logicei să sufere. Și dacă Logica în menirea ei de a controla valoarea metodelor de cercetare Și veridicitatea, adevărurilor culese, pare a cons-! titui capul ierarhie al tuturor disciplinelor omenești, nu trebue să „nităm că în Logică, ca în toate ştiinţile, sunt de deosebit două categorii de chestiuni: una de distin- gerea, asimilarea și practicarea unor anumite procedeuri de gândire, acea a căilor bătiătorite de către generaţiunile cari ne Au precedat ; a doua, acea a diseuţiunilor privitoare la valoarea relativă a fiecăruia din ele și de cernere subtilă
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a legilor fundamentale ale adevărului şi ale certitudinei. 

Dar, pe când categoria întâia reprezintă achiziţiuni sufle- 

"teşti, dacă nu definitive, cel puţin pe multă vreme stabilite 

şi încercate ca instrumente culturale, cea de a doua rep- 

rezintă cercetări din stadiul de formaţiune și de consti- 

tuire ale unei ştiinţi și ca atari nu au ce căută în școlile 

secundare. - . 

Jar dacă deosebim din cercul Logicei toate chestiu-,, 

nile de discuţie și cercetare “critică și ne mulţumim cu 

datele ei precise și amănunţit cunoscute, cari deși poate 

discutabile întrun viitor foarte apropiat, în momentul de 

faţă, întoemai cuceririlor industriale, menite şi ele peirei, 

reprezintă singurul nostru capital de întreprindere în ști- 

ință; dacă impunem adică Logicei condiţiunile cari au 

asigurat şi Psihologiei și altor știinţi, putinţa unei grab- 

nice propășiri, anume ruperea oricărei legături cu Meta- 

fizica, atunci Logica rămâne necontestat mai accesibilă 

inteligenţilor obișnuite decât Psihologia. Și în aceste con- 

dițiuni e firese ca ea să precedeze Psihologia şi nu s'0 

urmeze. 

In vremurile când formularea largă a programelor 

îngăduiă profesorilor pe lângă abateri dela datorie și po- 

sibilitatea unor experienţe personale, am încercat suece- 

siunea cea mai firească dintre cele două discipline filo- 

sogice, începând timp de 6 ani alternativ când cu Logica, 

când cu Psihologia. In anii când venea Logica la început, 

mersul părea neîntrerupt, învățământul nu prezintă nici 

un incident. In ceilalți, se perdeau 1—2 luni până ce. 

elevii se dumireau supra naturei operaţiunei cerute în 

cazul dat, iar când treceau la Logică, simțeau o așa u- 

şurare, că nu se puteau opri dea zice: „ce ușoară e 

Logica !“. 

Fără a pune un temeiu exagerat pe impresia ele- 

vilor, trebue să recunoaştem că în cazul de faţi ea are 

oarecare înţeles. 'Toate celelalte condițiuni fiind egale—
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acelaș profesor, aceiași copii, acelaș an de studiu. deci 
timpul de experienţă prea scurt pentru ca inteligenţa co- 
piilor să fi făcut progrese—această impresie de “ușurare 
corespunde la cevă existent. „o 

Un argument în favoarea trecerei dela Logică la 
Psihologie, și nu invers, ar fi următorul: pentru Logică, 
găsim în conştiinţa elevului un instrument aperceptiv, a- 
„nume eunoștinţile de gramatică și deprinderea, oricât de 
Puțin; eu analiza gândirei; pentru Psihologie nu. există 
nimic. 

„Pentru aceste toate motive noi propunem ca Logiea 
să, precedeze Psihologia. Şi de oarece în vederea unei 
economisiri de timp și de muncă, autorităţile școlare au 
luat hotărârea. să se respecte schema generală a progra- 
mului actual, mai ales în ce privește distribuirea orelor 
dela diferitele obiecte, ar urmă ca Logica şi o parte din 
Psihologie să formeze învăţământul clasei a VIl-a, iar 
vestul Psihologiei pe acel al clasei a VIIl-a. 

III 

_ Modificările de adus programei actuale de Logică. 

Cu Logica noi urmărim cunoașterea amănunțită şi 
diferenţiarea, exactă a formelor raţionamentului, precum și cultura inteligenţei în senzul corespunzător, 

Pentru folosul educativ pe care-l cer 
credem că trebuese: păstr 
subtilitățile logicei “form 
timporani le condamn 
exercitare, 
tuală. 

em Logicei, noi 
ate multe din distincţiunile şi 

ale—deși unii din logicianii con- 
ă—trebuese păstrate ca material de 

ca „studii“ de agilitate şi subtilitate intelec- 
Ar fi să cerem însă profesorului, și aceasta în mod expres, ca în toate exerciţiile de logică formală, să se slujească de exemple cu o gândire mai substanțială și să. nu se mărginească la banalităţi, cu atât mai puţin la for-



mule seci şi la exerciţii grafice. Și ar fi încă să-i cerem: 

“ ca toate observaţiunile generale să și Je inducă din exem- 

plele cercetate (luate ele înseși din lucrări literare ori 

filosofice) și nici decum să nu ajungă la exemple în urma 

definiţiunei sawa earacterizărilor teoretice. Impunem în toate: 

ştiinţele inducția, nu e oare straniu ca să o îsgonim tocmai 

din Logică ? | 

Ar fi si riimâe în afară de program figurile şi modu- 

rile silogistice, cari merg cu subtilitatea până la manierism. 

și cari au 'o înfăţişare cu mult prea medievală pentru 

vremuri când cerem gândirei vigoare şi cuprins substanţial. 

In metodologie studiul operaţiunilor de sistemizare 

ar fi să se facă asupra ştiinţelor înseși. Profesorul de Lo- 

gică să practice, așă zicând, lue ăvile despre cari vor- 

bește, cu ajutorul istoriei diferitelor ştiinți. Iar întrucât 

priveşte operaţiile euristice, și în special cercetarea amă-. 

nunţită, a metoadelor de muncă ştiinţifică, scopul Logicei 

fiind: în primul loc familiarizarea elevilor cu diferitele pro- 

cedeuri de gândire în însăși funcţionarea lor producătoare, 

explicarea acestor operaţiuni nu se va face decât cu 

istoricul diferitelor invenţiuni și cu stabilirea adevărurilor 

lor fundamentale. e DR 

Iar pentru ca Logica de curs secundar să rămâe 0 

pregătire profesională a viitorului cercetător, din cercul 

6i vor lipsi toate chestiunile de pură speculaţiune, cum 

sunt bunăoară acele asupra certitudinei şi a principiilor 

fundamentale ale adevărului. 

IV 

Modificările de adus programului actual de Psihologie. 

Odată cu titulatura de Filosofie și cu chestiunile pri- 

vitoare la foasta atârnare a Psihologiei, vor trebui să 

dispară din programele secundare și discuţiunile relative 

la utilitatea ei, la insuficiența observaţiunei interne şi com-:
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plectarea dânsei cu cea externă, chestiuni cari, dacă au 
slujit cândvă la așezarea temeliilor și au avut un rost pe 
vremea când nu eră încredinţată lumea despre necesitatea 
cercetărilor psihologice, astăzi sunt arme împotriva unui 
-duşman neexistent. 

Trebue deasemenea îndepărtată sau măcar amânată, 
“cercetarea isvoarelor psihologiei, care este mai mult o 
chestiune de Metodologie decât de Psihologie propriu zisă. 

Programul de Psihologie al școlilor secundare ar fi 
:să cuprindă datele sigure şi încercate— ca să nu zicem 
pozitive, fiindcă termenul acesta are ov accepţiune prea 
eristalizată — ale acestei ştiinţi, înțelegând prin aceasta 
tot ce ne-a dat clar, precis, amănunţit analizat, bine îndi- 
vidualizat şi cu aparență de explicare rațională, observaţia 
literaţilor, a etnografilor și a pedagogilor, reflexiunea cu- 
„getătorilor, cercetările de clinică și de laborator. Am 
începe cu cunoștințele de Anatomie şi Fiziologie strict tre- 
buitoare, am continnă cu datele certe ale cercetărilor 
-experimentale—pe cari le-am prezintă pe cât posibil tot 
expetimental—apoi cu analiza fenomenalităţei psihice mai 
complexe, așă cum ne-o dau literatura şi psihologia des- 
criptivă (tipurile psihice mai obișnuite) și ne-am opri la 
“cea dintâi treaptă de generalizare, la cea mai simplă sin- 
tezii, bunăoară la legea asociațiunei stărilor de conștiință. 

Prin enunţarea acestei legi noi nu înţelegem să im- 
"punem dascălului o teorie anumită, asociaţionismul sau 
alta. Dimpotrivă, suntem de părere ca, profesorului să i se 
lase libertatea de a lueră potrivit convingerei lui, dar so-' 
cotim trebuitor să-i pretindem o convingere. 

„* Feleetismul, care se practică cu așa dărnicie în șco- 
„lile” noastre, docrină de amatori, este în genere un instru- 
ment de disociare, de desagregare intelectuală, ceeace vine 
în confliet cu ţinta supremă a școalei, dar cu osebire în 
Psihologie, căreia îi revine menirea de a unifică multipli- 
citatea cunoștințelor de curs secundar, subordonându-le
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pe toate introspecţiunei, veflexiunei intense și armonizărei: 

sufleteşti, eclectismul este aproape un non-sens. 

Acest material al Psihologiei va fi tratat din donă. 

puncte de vedere, amândouă d aceeași însemnătate : 1) ca. 

material de cunoştinţă, 2) ca înstrument de perfecţionare 

individuală. 

„In orice ştiinţă se stărue astăzi mai mult asupra fo-- 

loaselor practice, decât asupra celor pur culturale. Singură, 

Psihologia a rămas... știință pentru știință ! ! 

_- „Savoir c'est pouvoir“—„a cunoaște fenomenele în- 

- seamnă a le stăpâni“—să slujească de lozincă și Psiholo- - 

giei. Cunoașterea fiecărui. element sufletesc în geneza și 

evoluţia, lui, cunoașterea condiţiunilor în care el se pro- 

duce și. deci şi a celor în cari el poate fi oprit—iată care 

ar fi îngrădirile, dar și ţinta cercetărei psihologice din 

cursul secundar. Căci varietatea .și multiplicitatea, feno- 

menelor sufietești rezultă mai mult din suprapunerea și 

înrăurirea reciprocă a elementelor prime, decât din bogăţia. 

şi forţa primordială a acestora. Și de aci ar fi să rezulte 

că puterea prevederei poate fi mai eficace în lumea psi- 

hică decât în cea fizică. 

Clasificarea fenomenelor psihice în trei grupe și toată. 

diferenţiarea activităţei intelectuale, așă cum o fac psiho- 

logii francezi, deși părăsită de cei mai mari cercetători 

moderni, ar trebui păstrate, socotim noi, în şcolile secun- 

dare. Şi pentru ușurința pe care o dau cercetărei, ceeace 

nu-i de nssocotit, şi pentru prilejul pe care-l oferă ele- 

vului, de analiză, de fină observare, de gândire subtilă. 

“Menirea, marilor cugetători este, o recunoaștem fără 

rezervă, ca să condenseze' materialul acumulat de cerce-. 

tătorii mărunți ; dar in viaţa zilnică a marei mulţimi, mai 

des decât sinteza, slujește analiza, diferenţiarea. Intelec- 

tmalii se înşală când, pentru marea massă, cată să distileze 

în picături grele și-neasimilabile sintezele cele mai înalte
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ale marilor cugetători contimporani. Deşi trăește în ace- 
leași vremuri cu dânșii, multe veacuri o despart... 

Tot așă nu ne vom mulţumi cu generalităţile date 
de Bain, YVundt etc., asupra fenomenelor morale. 

Analiza fiecărui sentiment și deprinderea cu seru- 

area propriului suflet au o însemnatate hotărâtoare pen- 
tru felul de a reacționă al unui individ. Și fiindcă știința 
mu ne-a dat, şi nu ne poate dă, descrierea sentimentelor in- 

" dividualizate, vom recurge în acest seop la literatură, la 

psihologia descriptivă de altă dată, la miximele și criticile 
moraliștilor. Căci nu ne putem mulțumi cu schema. sufle-" 
ului omenesc în genere, pentru vremuri când datori sun- 
tem să "urmărim plămădirea unui anamait suflet, să-i con- 

trolăm fiecare mugure de gândire, și—atât cât omenește 
e posibil — fiecare germene de pasiune și fiecare ferment, 
«de viitoare energie. : E - 

Serupulozitatea oamenilor de știință, de a nu depăși 
întru nimie datele experienţei, merită desigur tot respectul 
nostru, dar nu-i mai puţin adevărat, că fiecare individ își 
păstrează dreptul să caute aceea ce-i trebue și să nu se 
mulțumească cu cât i se oferă. 

Când ştiinţa va fi ajuns la un belșug de cunoștinţi, 
“vom înlocui materialul acesta, câștigat empiric și poate ne- 
îndestulător de încercat, cu altul mai sigur. 

„Pe baza elasificărei în trei a fenomenelor psihice, 
vom face și distribuirea materiei de Psihologie pe tele 
-două clase. In clasa VII-a vom studia fenomenele intelec 
Zuale, în a VIII-a pe cele morale. 

Centrul de greutate al învățământului psihologie 
din el. VII-a ar fi, socotim noi, asimilarea tuturor proce- 
-deurilor de auto-observaţie, în ce privește mecanismul în- 
teligenţei, și în special cunoașterea de către fiecare elev 
a propriilor mijloace de îmbogăţire mintală Și a condițiu- 
ilor individuale în cari poate munci. Se știe bunăoară că 

4



unii indivizi percep și găsesc cel mai mare sprijin al me- 

moriei în văz, alţii în auz, alţii în simţul muscular. Şi 
după cum un simţ poate ţineă locul altuia, în unele îm- 
prejurări, tot așă și lucrările intelectuale se pot suplini 
(suppleer) și sprijini între ele. Sunt oameni cari înlocuese 
judecata cu memoria; alții fac invers. Această încruci- 

şare a lucrărilor intelectuale, asupra căreia nu sa atras 
atenţia încă,.pe cât știm, nu este totdeauna o lipsă, după 
cum sar crede, ci şi un sprijin: e ajutorul pe care-l oferă 
natura orbului, desvoltându-i cât mai mult pipăitul. 

In preajma studiilor universitare ar fi, credem noi; 

folositor să dăm fiecăruia posibilitatea de a se cunoaște: 
și de a-și cântări, cât de cât, puterile şi lipsurile intelec- 
tuale. O asemenea cunoaștere ar fi necesară și pentru 
alegerea unei cariere și pentru determinarea mijloacelor 
speciale, de muncă în fiece carieră dată. 

In elasa a VIII-a. centrul de greutate al studiului 
psihologie ar fi cunoașterea exactă a condiţiunilor în cari 
se nasc și prosperă diferitele porniri omenești, dar mai 
ales scoaterea în relief a aspectului de solidaritate ome- 
nească pe care se cuvine să-l prezinte fiecare dintre ele.. 

Știința moralei redusă la o colecţie de sentințe ju- 
decătorești, nu mai poate avea înrâurire, în timpuri când 
sentimentul fricei nu dă sancţiunea trebuitoare. Dar dacă 

morala sub această înfățișare este inutilă, transformarea 
ei în oglindirea tuturor doctrinelor cari. sau succedat și 
în distrugerea fiecărui sistem prin altul—la o vrâstă când 
teoria evoluţiunei nu poate fi pricepută în tot largul și 
adâncul ei—o asemenea morală este cea mai isbutită 

școală de scepticism, dacă nu chiar de cinism. 

Sensibilitatea morală este un produs sufletesc gingaș, 
«care cere multă cultură și care rezultă din conluerarea 
mai multor factori. Ea se sprijină pe porniri înăscute și 
cu râvnă ceruţate și păzite, se împuternicește din impresii
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propice, concordante și ades repetate şi se menţine cu 
principii, cari să aibă puterea si te înalțe deasupra clipei 
actuale. Rolul principal în această cultură nu-l poate ave 
decit familia. O analiză amănunţită însă a sentimentelor 
și a acţiunilor omenești din acest punct de vedere, al mo- 
ralităței, și nu numai al frumosului și al oportunităței, 
după cum se obișnueste astăzi în școală; o asemenea, 
analiză făcută la Istorie, la cetirea autorilor vechi sau | 
noi, la Psihologie, — nu cu așă stăruință încât elevul să, 
simtă că-i faci morală și să se așeze în poziţie de apărare, 
ci în aceiași proporţie cu alte considerațiuni—o asemenea 
analiză, zicem, ar fi de folos real pentru cultura sufle- 
tească a tinerimei noastre. 

„Tratarea chestiunilor de morală într'o disciplină ose- 
bită nu poate aveă, multă vreme încă, o înrâuiire, orică, 
sar face în numele religiei, ori că sar adoptă principii 
științifice. In ţara noastră, chestiunea moralităţei şi a, AMo- 
alei e așă de... compromisă... că ar copleşi de ridicul pe: 
profesorul care ar indrăsni so trateze de pe catedră. 

Și aci stă toemai vina oamenilor cinstiți. Au tăcut 
atâta timp și au lăsat să se îngroape în dispreţo doctrină, 
care dacă nu va fi superioară și dacă nu pare îndreptăţită 
de mersul. evolutiv al flecărui popor în parte, are măcar 
tot atâta drept la existenţă cât și doctrinele care-și des- 
fășoară cinismul din belșug ! 

In grupa fenomenelor voliţionale centrul de greutate 
al învățământului psihologic, ar stă în urmiitoarele ches- 
tiuni : ! 

1. . Atârnarea, voinţei de puterile fizice și de rezerva. 
de energie nervoasă din fiece moment dat; 

'2. Insemnătatea puterei de inhibiţie și acea a de- 
prinderei de a preîntimpina cu mintea orice. acţiune a 
noastră ; 

3. Insemmnătatea - unei organizări sufletești în care
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preponderența să o aibă principiile alese, acele cristalizări - 

ideale, cari ademenese și mângâe gândirea, care-i dau în 

fiece clipă un resort statornic de energie, cari dau vieţei 

individuale un statornie motiv de existenţă. 

Spre această ţintă, ajutorul cel mai puternic ni-l va 

da literatura, şi în special Corneille și Schiller, Goethe și 

Ibsen. - ”



4 

MUZICA 
Considerată cu osebire din punct de vedere Pedagogic. 

  

Muzica are un privilegiu asupra, celor mai multe din 
plăsmuirile omenești, acela de a fi o limbă universală, 
de a puteă ini întrun gând, într'o concepţie aproape iden- 
tică, oameni din țerile cele mai răsleţe. ! 

De când cercetarea ştiinţifică a pătruns cu metoa- 
dele ei de învestigare și în domeniul Esteticei, . de când . 
s'a încercat a determină știinţificește și punctul de plecare - 
al fieciirei arte și trăsăturile de atingere dintre ele, mu- 
zica se consideră ca având aceeași origină cu poezia, ca 
derivând din limba vorbiti—în opoziţie cu artele plastice 
isvorâte din cea scrisă—și se elasifleă, în grupa „artelor 
în timp“, adică a acelora la cari esenţa producerii este suc- 
cesiunea, mișcarea, desvăluirea treptat înlănţuită, prin ur- 
mare ritmul. 

Desvoltarea muzicei în curgerea vremurilor este din- tre cele mai interesante de urmărit. Ea, sigură poate sta- 
tornici metodica muzicei, după părerea, noastră, fiindeă nu- mai ea poate destiăinui legile firești ale dezvoltării muzi- cale la individ, Această propășire a muzicei, care poate chiar sluji drept tip în fixarea legilor evoluţiunii, se. poate studia din diferite puncte de vedere. 'Ținta noastră fiind scoaterea în relief a întrebuinţării ei pedagogice, nu vom alege din cercetarea elementelor constitutive ale muzicei, ca și din treptatu-i mers spre complexitate, decât pe acelea
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a căror luminare ne ar putea folosi la aflarea unor. prin- 

cipii căliuze “atât în alegerea materialului, cât și în pre- 

darea muzicei în școala primară. 

* 

* % 

Muzica cea mai veche este de sigur cea vocală. Ea 

este comună celor mai mulți oameni ca și multor animale. - 

Ceeace caracterizează glasul silbatecului și al animalelor 

este micimea intervalelor și cu mult prea ţermurita lui în- 

tindere. Civilizaţiunea a modificat lipsurile acestea la om. 

Mai toate popoarele iubese muzica. Sunt selbatici pe 

cari câteva tonuri plastie ritmate îi duce în extaz. Simţul 

muzical s'ar părea înăscut. Se găsese totuși excepţiuni, bu- 

moară Turcii şi Chinezii. In special rasa galbenă, superi= 

oară în totul celei negre, este mai puţin simţitoare la mu- 

zică chiar de cât aceasta. Chinezii cântă foarte puţin. Sgo- 

motul instrumentelor de percuție li e cu mult mai plăcut 

decât orice melodie. In orchestra lor cea mai desevârşită 

se îngrămădese fără nici un rost instrumente de coardă, de 

ânt, clopote, lame metalice, cântănd toate în unison sub 

Daţaea tamburului, care fixează vitmul.. * 

Cu mult mai aleasă este organizarea muzicală a ras- 

sei albe. Reliefuri din cele mai vechi timpuri ale civiliza-. 

țiunii egiptene ne arată coruri de oameni și ne dovedesc 

existenţa, încă de pe atunci, a instrumentelor de coardă, 

adică a instrumentelor celor mai dulci și mai proprii a da 

modulaţiunile fine şi nuanțate. 

Lustrumentul.cel mai vechiu este toba (tamburul) 

care a primit perfecţionări simţitoare până în zilele noastre. 

După instrumentele de percuție s'au iscodit cele de vânt, 

apoi cele de coardă, inventate exclusiv de către rasa albă 

şi în special de cătră Indieni și Semiţi. 

Muzica vocală n'a fost la origină decât un .recitativ 

“ monoton, menit să sublinieze, să scoată la iveală valoarea
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unor cuvinte. Cu timpul s'a desfăcut de poezie, devenind o 
artă independentă. | 

Din cele două elemente constitutive ale muzicei, me- 
lodia și armonia, cea dintâi a făcut primele progrese. Cu 
timpul instrumentele, chemate la, început să susţie glasul, 
să-l desăvârșească și să-l scoată în relief, se înmulțese și 
se diferenţiează, formând orchestra. Intâile începuturi în a- 
ceastă. direcţiune le fac Italienii și totuşi armonia este o 
creaţiune germană. In adevăr, întemeietorii muzicei în toată 
complexitatea ei de astăzi sunt Gliiek, Haydn, Mozart și 
Beethowen. : | | 

Astăzi armonia cată să lase în umbră melodia, să o 
pue pe al doilea plan. Tendinţa aceasta constitue ceeace 
se numește „Șeoala lui Wagner“, sau „muzica viitorului“. 

. Apariţiunea ei trebue pusă în legătură, și cu ridicurea teo: 
riei inconştientului la înălţimea de dogmă psihologică. Alt- 
fel nu o prea putem explică. 

| In ce privește scrierea, muzicei, a cărei necesitate s'a. 
simţit mult mai târziu, s'au încereat în curgerea vremei 
numeroase sisteme la osebitele popoare. TPonurile s'au in- 
semnat cu literile alfabetului, cu cifre, cu semne conven- 
ţionale. Sistemul actual de scriere, inspirat probabil de 
dispoziţia mânei, cu cinci degete și patru spaţiuri interdi- 
gitale, în ce privește portativul, este invenţiunea unui că- lugăr italian, Guido d'Arezzo. Nu încape îndoială că siste- mul lui Arezzo, a trebuit să sufere modificări și adăugiri, 
având a se adaptă, întregirei treptate a armoniei. 

+ 
* %* 

Elementele muzicei, considerată absolut obiectiv, sunt. sunetul și ritmul. Cu cât ne adâncim în întunericul vremi- lor primitive, cu atât găsim ritmul element predomnitor, iar sunetul mai aspru, mai gutural, mai puţin curat, mai puţin osebit de țipăt, cu care s'a confundat la origină. Nu- mai cultura l-a făurit luminos și cristalin. -
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Dacă la observaţia de mai sus, că vocea omului pri- 
mitiv are o întindere mică, vom adiăogi pe aceste culese 
în urmă, că ea nu se osebește de vorba obișnuită şi că nu 
poate reproduce intervale prea mici ori prea mari — după 
cum nici urechea nu percepe decât un şir de tot țărmurit 
de sensaţiuni —vom fi aflat câteva date preţioase în pre- 

darea muzicei. | 
Pentru copii sunt de ales bucăţile bine ritmate, deo 

întindere de voce potrivită cu vorba zilnică și cu intervale cât 
se poate mai ușoare și mai fireşti. Iar când elevii nu pot 
reproduce curat sunetele, nu avem motiv să desnădăjduim. 

Va trebui totuși deosebit dacă reproducerea greșită a 

sunetelor vine de la o percepere falșă a sensaţiunilor au- 
ditive, sau de la o lipsă de mlădiere a glasului. Defectul 
poate fi al urechei sau al laringelui, al senzaţiunilor de 
auz, sau al adaptării musculare a organului vocal. Pe când 
cu o percepere din ce'în ce mai exactă a sensațiunilor 
auditive, reproducerea bună devine tot mai probabilă, pentru 
modificarea. mișcărilor laringelui nu putem face aproape 
nimic. Iată de ce ţinta institutorului rămâne formarea auzului. 
Pentru aceasta copilul va trebui mau să cânte, ci să asculte; 

și nu să asculte ori ce; ci numai sunete perfect de exucte și 
de precise. Nimic mai neprielnice însă pentru educaţia urechii 

decât cântecul prea de curând cu mai multe voci și așă 
zisele fanfare școlare. In ambele exerciţii copilul aude ve- 

cinic o suprapunere de tonuri aproximative, el, care e încă 

incapabil să perceapă just un sunet unitar. Sunt, de sigur, 

elevi și în școala primară, cari ar puteă cântă exact în 
cor, după cum sunt de aceia care desemnează mai bine 
decât învățătorul lor sau lucrează mai îngrijit decât ab- 
solvente de curs protesional. Pentru asemenea excepţi- 
uni. însă, nu face să schimbăm menirea școalei primare ! 

Şcoala elementară, care ne interesează de o potrivă 
pe toţi și de la care atârnă râdicarea materială și morală, 
a naţiunii, are drept menire să. dea cunoștințele cele mai
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trebuitoare și aptitudinile cele mai folositoare tuturor, 

Marea mulţime a unui popor însă, o aleătuese cei mai 

puţin înzestrați de natură. Va trebui deci ca la aceștic 
să ne coborâm cu nivelul învățământului primar și si 

lăsăm desvoltarea talentelor, -din orice direcţiune, școa- 

lelor ulterioare. 
.. 

* * 

Dacă considerăm muzica din punctul de vedere al 

complexului sufletesc pe care-l exprimă, vom găsi că ea 

poate consistă din o serie de sunete frumoase în sine, 

combinate în grupări plăcute: urechii, întoemai unei orna- 
mentaţiuni arhitectonice de linii și reliefuri simple. Astfel 

este muzica păsărilor, a sălbatecului, a omului barbar, 

astfel este aceea a întâilor instrumente născocite. Cu tim- 

pul muzica .a exprimat stări sufleteşti, în deosebi senti- 

mente. Curajul, sentimentul religios și iubirea, stările 

fundamentale ale afectivității noastre, au pătruns cele 
dintâi în domeniul muzicei. Mai târziu, omul dându-și 

seama de puterea ei covârșitoare de sugestie, se folosește 
de muzică în toate împrejurările unde simte nevoia unei 

împuterniciri, a unei potenţieri sufletești: în petreceri, 
pentru ca înviorarea să fie cât mai acută, în războiu pen- 
tru: râdicarea entuziasmului, în -praetica cultului întru 
adâncirea sentimentului de smerenie. Religiunile s'au slujit 
și se slujesc și astăzi de muzici ea de mijlocul cel mai 
sigur pentru înmliădierea sufletului omenesc. | 

” Decât, pentru ca să ajungă la acest rezultat, muzica 
trebue să fie și artistic înfățișată, dar mai ales să aibă un cu- 
prins sentimental cu adeviărat suggestiv. In privința aceasta, 
muzica religioasă aleasă pentru școlile noastre primare, 
este absolut nesatisfiicătoare. Ea este de o structură atât 
de primitivă, de o monotonie și de o lipsă de cuprins 
„care paralizează cele mai bune intențiuni ale instituto- 
rului; când muziea, nu spune nimic, nu poate nici ea nimie



— 39 — 

dă! Câtă deosebire în această privinţă de cântecele pro- 

testante, simple și totuși atât de adâne pătrunzătoare ! 

Nu mai vorbim de muziea unui Palestrina, a unui Pergo- 

lese; Haendel, Bach, Rossini, Listzt și ceilalți. 

In zilele noastre se încumetează muzica să exprime 

și idei. In direcțiunea aceasta, începută din veacul al 

19-lea, sau distins Schumann, ISirehner, Listzt, Grieg, 

Wagner şi chiar Beethowen în cunoscuta-i simfonie „Pas- 

torala«. Avem în zilele noastre o întreagă școală, deserip- 

tivă în muzică. 

Din cauza imposibilității de a, preciză ideile, o astfel 

de muzică este grea de înţeles. Ea rămâne pentru des- 

fitarea temperamentelur eminamente muzicale și numai 

dacă au oare care cultură. | 

_ Concluziunea pedagogică care ar rezultă din cele a-. 

citate până aici, ar fi următoarea: muzica pentru elevi de. 

școală primară este aceea “care cuprinde “sentimentele de 

sădit în inima copiilor. Muziea naţională, menită să st ângă 

legăturile sufleteşti dintre fiii aceluiaș neam; muzica e-: 

roică, care- înalță şi împuternicește voința; muzica reli- 

gioasă care ne îndeamnă spre reculegere ; iar ca muzică 

distractiv, tot ce ar putea întări şi învioră, însufleţi Şi 

împuternici moralul copilului. lată criteriul pentru alegerea 

materialului muzical. Ar trebui sistematic înlăturată, ere- 

dem noi, melodia jalnică, care înmoae și încrederea în 

propriile-ne puteri și dorința” de a .reacţionă în potriva 

loviturilor. Plânsul și resemnarea rămâe pentru cei ce au 

nevoe de dânsele! De ce să deprindem copiii să tânjească, 

înainte de a avei dreptul să se plângă de soarta lor? - 

Platon nu eră absolut: greşit când cerea 'isgonirea 

muzicei dintre mijloacele educatoare ale tineretului. Pe 

vremea acestui mare gânditor al antichităţii, muzica ero- 

tică, cu calde și ademenitoare sublinieri de harfă, ajunsese 

singura preocupare a întregii pături sociale conducătoare. 

Decadenţa, măreţei Atene începuse!
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Mijloacele, psihologice le-am zice, prin care muzica 
oglindește sufletul omenese sunt: melodia și armonia. Cea 
dintăi este întruchiparea sentimentului puternic și luminos 
de 'care ne dăm seamă deplin ; cea de-a doua, întoemai 
elar-obseurului din picţură, este luminarea înjumătățitii a 
ascunsurilor și adâncimilor inconştientului, este o licărire 
tremurătoare în atmosfera nepătrunsă de doruri. O ar- 
monie bogată, este o complexitate pe care puţine inteli- 

„genţi o pot cuprinde. Iată de ce, astăzi chiar, Wagner nu-i 
„înțeles decât de micul număr. 

Progresele armoniei reprezintă adâncirea observa- 
„ țiunii interne, rămasă în totdeauna în urma celei externe; 

ele merg paralel cu ale literaturii cu tendinţi psihologice. 
Pentru copii, o armonie bogată nu este Ja locul ei. 

Să nu uităm, că pe când observaţia externă, puternică 
„de pe la 5—6 ani, se poate desăvârși cu ajutorul atâtor 
„îndeletniciri şcolare, observaţia internă e o . achizițiune 
târzie a sufletului și rămâne cu. mult mai puţin accesibilă 

„Prin obișnuitele mijloace. - | . 

lată un nou argument ca să scoatem din școala pri- 
mară cântecul cu mai multe voci. El nu poate dă copiilor 
decât plăcerea de a înfruntă o dificultate, sau aceea de a 
fi săvârşit lucruri mai grele decât alţii, plăcere care, dacă 
e sii considerăm ca ţintă a evoluţiunii sociale sentimentul 
de solidaritate și de simpatie, poate să nu constituie un 
progres, cu toată potenţiarea ce o dă energiei individuale. 

Am putea chemă în sprijinul ideei noastre autorita- tea lui G. Scheleti, care aveă obiceiul să ceară elevilor distingerea, fiecăreia din seriile melodice ce alcătuese ar- monia unei bucăţi, înainte de a citi întregul—la compozi- țiile de clavir—iar de multe ori se mulțumiă cu o singură serie, reducând armonia la un simplu acompaniament. Am puteă învocă pe aceea a neîntrecutului profesor de muzică W. Humpel, al cărui cor școlar, deși alciituit exclusiv din
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elevele cursului secundar, nu cântă decât în mod excep- 

țional cu mai mult de două voci. 

Dacă nici unul din acești doi muzicanți DU Sau pro- 

nunţat pentru alegerea socotită de noi ca cea mai bună 

şi nici ma căutat o explicare raţională preferinţei lor pe- 

dagogice, lucrul poate să vie numai de acolo, că nici unul 

ma fost chemat să diriguească coruri de școală primară 

şi nici să facă cercetări pedagogice. 

Acum abiă, privind în urmă, ne dăm seama cui da- 

tora Humpel superioritatea lui, fără seamin poate în 

țara românească, ea profesor de muzică. In primul loc 

unei finețe, unei impresionabilităţi psihologice extraorai- 

nare. Puţini oameni au fost atât de înzestrați cu simţul, 

i-am zice psihologie, cu darul de a urmări întreg subtilul 

fir al gândirii altuia, cu puterea de a ghici ce vibrare și 

cu se modelează ea în ascunsul gând al omului celui 

mai tăcut. Puţini știu ca dânsul să desvălue adevărata 

valoare sufletească, să străbată și să pătrundă în cugetul 

celorlalţi. Dacă la această însușire înăseută, adăogim bo- 

gata-i cultură literară și artistică, precum şi un spirit de 

nuanţe remarcabil, vom înţelege marea valoare pedagogică 

a neintrecutului stilist muzical care a fost Humpel. . 

Despre procedeurile de amănunt ale acestor doi pro- 

fesori, Scheleti și Humpel, sperăm să putem vorbi când-va 

„mai pe larg. ai | 
* 

+ * 

Din punetul de vedere al fondului psihic exprimat 

de muzică și al predominării elementelor . culese obieetiv 

sau subiectiv, precum și din punetul de vedere al mani- 

festării, al exteriorizării lor în opera de artă, distingem 

la muzică trei genuri : liric, epic și dramatic. 

Muzica, lirică, cea întăi apărută, are nenumărați re- 

prezentanţi în toate ţerile și în toate vremurile. Dintre 

marii compozitori s'au ilustrat în acest gen, Beethowen,
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Mendelssohn, Mozart, Chopin, Schumann, Schubert, Tehai- 

zowski, Grieg. 
o e genul epie mari compozitori au fost: Bach, Haendel, 

Beethoven, Listzt. Cele mai complexe compoziţiuni din a 
cest gen, adevărate epopee muzicale, sunt așă numitele 

atorii. | N 
” In geniul dramatice predomnese Meyerbeer, Rossini, . 

Verdi, Wagner, Mozart și Beethowen. | _ 
Nam citat decât somitățile, de oarece nu facem aci 

istoria muzicei, ci o simplă schiți de orientare, întrun 

câmp prea puţin cunoscut de marele nostru public. , 
Se obișnueşte să se subdividă genul dramatie muzi- 

cal, întoemai ca și poesia în: a) operă, care corespunde 
tragediei și dramei, b) operă-comică, dramei moderne Și co- 
mediei de caracter, ce) operetă, . corespunzând farsei. 

Singur genul lirie poate fi folosit în școală. EL este 
acela care păstrează mai mult caracteristica naţională a 
unui popor, precum și simplicitatea de mijloace de care a- 
veni nevoe cu copiii. . . 

Să mai considerăm muzica și din punctul de vedere 
al materialului, așă zicând, în care se încorporează con- 
cepţia noastră, al mijloacelor de ere se slujește pentru 
exprimarea noţiunilor. Din acest punet de vedere vom deo- 
sebi o muzică vocală și una, instrumentală. Pe când cea: 
dintâiu poate fi gustat de marele. număr, cea de-a doua 
cerând pregătire indelungată, este o plăcere mai mult pen- 
tu specialişti. Muzica vocală o putem compară cu pictura, 
al cărui colorit seduce și lumea profană; pe cea instru- 
mentală o vom asemui cu gravura, discretă și aproape ne- 
băgată în seamă de marele număr, dar care pentru cu- 
noscători are un farmec și o putere de suggestie mai adânc 
pătrunzătoare decât cele mai miăreţe frescuri. “ 

Muziea vocali, expresiune mai firească şi: mai lesni- 
cioasă a stărilor noastre sufletești, e și mijcocul didactie 
cel mai propriu pentru treptata noastră desvoltare. Ea poate



— 43 — 

constitui un bun exercițiu pentru plămâni, dacă se face în 

condițiuni igienice. Pentru perfecţionarea urechei, ea, este: 

mijlocul cel mai puternic şi cel mai firesc, iar un auz în 

timâne, după părerea noastră, sprijinul de căpetenie în în- 

“vaţarea limbelor. Vom citi aici una singură din nume- 

roasele dovezi adunate pentru susținerea aserțiunii acesteia. 

Un copil de 8 ani, cuo ureche foarte muzicală, după două 

săptămâni de ședere în Berlin şi fără să cunoască de loe 

limba, distinge după auz pe st ăini de adevărații germani. 

Muzica, instrumentală, prin faptul că cere multă muncă 

de achiziţie, rămâne un mijloc didactice mai puţin gene- 

ralizat. 

Reformei, acestei mișcări culturale radiate şi în atâtea. 

direcţii rodnică, datorim noi întroducerea muzicei în. școală. 

Propovăduitorii nouei dogme, psihologi profunzi, şi-au dat 

seamă că asistarea pasivă la serviciul religios—așă cum se: 

face în bisericile ortodoxe și catolice—nu mulțumește în- 

deajuns sufletul omenesc, setos să se cheltuiască și să se: 

consume, că mare i-ar fi mângâierea să participe la slujba. 

dumnezeească, fie sub o formă cât de modestă. Ei au în- 

țeles încă ce însemnatate are pentru educaţia socială con- 

lucrarea în comun și au presimţit că, pentru multă vreme 

încă, arta e singurul teren unde rivalităţile se pot o clipă 

intunecă, unde interesele egoiste se pot. nivelă sub stăpă- 

nirea emoțiunii cuceritoare. Că în aceasta reformiști au 

fost inspirați de antichitate, nu încape îndoială ; de altmin- 

trelea, toată mișcarea culturală a secolului al 16-lea a fost. 

datorită saflului antic răspândit în Europa de către cer- 

cetările humaniștilor. 

Puterea și valoarea cea mare a muzicei rămâne însă 

în educaţia sentimentelor. Ea este alinatoarea durerilor, ea, 

fiuritoarea emoţiunilor. Pa când artele plastice și poezia, 

care de asemenea conluerează la formarea inimei, au nevoe 

de imaginaţie pentru a dișteptă sentimente, muzica atinge 

direct, încălzeşte imediat afectivitatea noastră. Aceasta ne:
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explică pentru ce muzica e o distracţie cu mult mai răs; 
„pândită decât celelalte arte și pentru ce omul, în mod în- 
conștient, a alergat la dânsa în toate împrejuvările în cari 
sentimentul trebue să atingă punctul culminant al inten- 
sităţii lui. De asemenea spor de viaţă, de asemenea plus 
de vibrare sufletească are nevoe fiecare. Cine nu le afiă 
în muzică le caută aiurea. Iată de ce vom zice că muzica 
e cel mai însemnat mijloc educativ ce avem la îndămână. 
Ea nu este numai un instrument de. plăcere, ci și cel 
mai sănătos chip de desciăreare nervoasă, cel mai puternic, 
cel mai eficace și mai moral derivativ al supraintensităţii 
sufletești din vârsta, adolescenţei. Literatura ei atât de 
bogată dejă, e un câmp rodnie de desfătare artistică, cu- 
rată și senină, la îndămâna oricui, fără nici o sugestie 
pătimașă, fără nici o îmboldire vătămătoare. . 

„Prin taptul că atârnă mai puţin de ştiinţă decât alte 
arte, muzica e mai puţin amenințată la fiece pas de pri- menirile și reînoirile acesteia și poate astfel merge cu ace- iași pași Yepezi către progres ca şi dânsa. Așă sa și pe- trecut faptul în veacul trecuţ, | | | 

Prin lipsa ei de preciziune, ceea ce ar părea că-i con- stitue o inferioritate faţă - de alte arte, muzica răspunde mai bine nevoei statornice de vag, de: nedeslușit, de mistic, «de elar-obscur, nevoe cu atât mai stăruitoare, credem noi, în conștiință, cu cât dorința. de lumină, celalt pol al men- talităţii omenești, cui cât trebuința de preciziune, de lă- murit, de determinat și cunoscut, devine mai satisfiicută de către cercetările științei.



POEŢII NOȘTRI CLASICI 

Alexandri a zis: „Românul e născut poet“. 
Negreșit, când comparim literatura "românească cu 

acea a popoarelor care trăese vieaţă intelectuală de o mie 
de ani, cu a popoarelor la care massa, în înfățișarea ei 

compactă și organizată, desfășoară energii potenţiate, cum 
nu poate face mănunchiul de Români, împărţiţi în pături 
sociale, cari nu se mai pricep, și răzleţiţi în regiuni ce nu 
mai vin în atingere; când o asămuim îndeosebi cu avuţia 
de gândire” a popoarelor apusene,—literatura' românească, 
rămâne cu necesitate  sfioasă, smerită și neînsemnată, chiar 

de am pune în cumpănă neintrecuta, ei poezie populară. 
Dacă schimbăm însă punctul de vedere; dacă în loc 

să alăturim produsele geniului românesc de cele similare 

din apus,—ceeace alcitueşte o statornică nedreptate pentru 
operele noastre originale,—noi punem faţă în față numai 
manifestările de vieață socială și osebitele exteriorizări 
de gândire românească, așă ca din însuși compararea pu- 
terilor de producere să iasă la iveală caracteristica sufle- 

tească, a neamului nostru, atunci vorba lui Alexandri 

râmâne adevărată. Românul n'a fost și... nu este încă, 
decât poet. 

| Să cerecetăm puţin ementalitatea ţăranului român; el 
singur a păstrat pecetea originalității faţă de celelalte 
ramuri ale rassei latine, el singur a fost—și a rămas— 
temelia, statorniciei noastre etnice ; să cercetăm în treacăt
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diferitele ramuri de cultură din ţara românească și să 
„aruncăm 0 seurtă ochire asupra trecutului nostru. | 

Cine a avut prilejul să cunoască țărani de muute, din 
acei veniţi mai puţin în atingere cu elementele eteroclite 
ale orașului și cari au trăit mai intensiv și mai nemijlocit 
din înrâurirea forţelor cosmice, a rămas desigur uimit de 
precumpinitoarea însemnătate pe care o dau dânșii fru- 
museţei graiului: Vorbese puţin, dar totdeauna în icoane 

"-vioiu colorate și precise. Ideile, adâncite de înţelepciunea 
vremei, se înfățișează în reliefuri vânjoase şi impunătoare 
și în forme limbistice, am zice cristalizate, la care sime- 
tria lineară a versului e precumpinitoare. Cât e de simţi- 
tor dânsul la o cădere rotunzită a ritmului, la un acord 
perfect al rimei, am putut-o cu toţii observă. 

Aceste însușiri de rimă și de ritm, de colorit şi re- 
lief, se găsesc în toate producţiunile intelectuale, nu numai 
„în poezie : în zicători, în ghicitori, în chiuiturile de la horă, 
ba chiar în vorbirea mai “căutată, şi mai âleasă, 

Un alt dar al ţăranului român este arta de a zice 
„versurile și de a spune poveștile: icoanele le desfășoară 

pe 'ndelete, ' subliniază cu măestrie glumele, ironiile, subîn- 
elesurile ; scoate la ivială, cu proporţia cuvenită, ideile 
alcătuind tema principală, iar. toate aceste reliefiiri de fru- 
museţă le face într'o tonalitate generală așa de rezervată 
și de diseretă, așa de cumpănită și de aleasă, aşa de in- 
telectuală şi de modernă, am zice, încât ne-ar puteă sluji 
-chiar nouă intelectualilor drept model de recitare. 

Și mai aleasă este arta de a spune basmele. Povesti- 
torul care vorbia cu intonaţiile și împletitura, frazei apu- -cate din copilărie, deodată, iși schimbă tot felul său de a fi. Vorbele se înlinţuese, resfirate și rotunzite, pentru a-și luă toată frumuseţa picturală și muzicală, fraza se isvo- -dește dând vorbirii rotunzimi și unduieri măestrite, întoe- mai unui arabese cu linii ce se 'nmlădie în combinaţii pu- ruri nouă și neașteptate. Iar în această pânză nebuloasă și
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“ împalpabilă, artistică și subtilă, răsar, colorate și puternice 

aurite, icoanele și minunatele simboluri orientale, care 

alcătuese miezul poveştilor noastre româneşti. i | 

Pelângă darul de a valoră şi- deci a gustă deplin 

cuprinsul literaturii, este interesantă atitudinea mintală a 

ţăranului, ţinuta lui de sărbătoare, de ceremonie, faţă de 

artă. Asemenea înmlădiere sufletească sub înrâurirea fru- 

mosului, dovedește o sensibilitate intelectuală cu atât mai 

„prețioasă, cu cât Românul nu are nimie din ceeace am - 

putea numi temperament de actor. 

| O caracteristică a Francezului, între altele multe, 

este ușurința și repeziciunea cu care trece dela o stare 

afectivă la alta. Intwun timp care nouă Românilor de-abia - 

ne ajunge să ne încălzim, să ne îndrumăm spre un senti- 

ment, Francezul schimbă cinci șase stări osebite, dacă nu 

şi opuse. Sfios, îndrăsneț, înduioșat, ironie, pasionat, rece, — 

dela una la alta dânsul trece cu o mlădiere uimitoare. 

Această caleidoscopică mobilitate nu e însă intotdeauna 

expresiunea spontană și sinceră a unei continue desagre- 

giri sufletești, ci o urmare a unei alte particularităţi, a- 

nume a dorinţii de a părea. Francezul, spre osebire de 

Englez bunăoară, este gelos, violent ori încrezător şi fiind- 

că aşa vrea să pară. Cele mai de multe ori el joacă un rol... 

Nu stăruim aci asupra elementului pur voliţional, 'a- 

supra puterei de stăpânire. și direcţionare, care'și are ne- 

tăgăduit valoarea ei, ci atragem luarea aminte asupra a 

două elemente: mobilitatea extremă a manifestării sufle- 

tești şi predomnirea, chiar neștiută, a dorinții de a face 

0 anumită impresie. Aceste două trăsături psihice alcătu- 

ese ceeace numeam mai sus temperament de actor. 

Ei bine, nimie mai protivnie firii ţăranului român ca 

temperamentul de actor. E atâta continuitate, atâta stator- 

- nicie, atâta uniformitate în felul lui de a se manifesta ! 

“Păranul nostru e ospitalier pentru oricine îi bate la ușă. 

EL se poartă la fel cu proprietarul moșiei, care-l ţine-eco-
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nomicește în stăpânire, cu preotul, dispensatorul prezum- 

tiv al favorilor cerești, ca și cu Jidanul crâșmar în sat. El 
ori își scoate căciula înaintea tuturor surtucarilor, ori nu 

și o râdică în faţa nimărui. Cucoana proprietarului se bu- 
„cură în ochii lui de aceeași consideraţie--ar fi să zicem 
de aceeași lipsă de consideraţie — ca și jupâneasa cu cheile. 
Țăranul nostru e „dinti'o bucată“, fără articulaţii, fără în- 
cheeturi.. , 

Dar această unitate și consecuenţă în manifestarea lui 
sufletească, este ea expresiunea unei forțe morale, exte- 
riorizarea unei desăvârșite organizări psihice, a unui echi- 
libru mintal perfect ? Sau este dovada unei primitivităţi, 
datorită simplicităţii în vieaţa socială ; a unei lipse de e- 
lasticitate intelectuală, a unei incapacităţi de a simţi nu- 
anțele ? 

Probabil că ţine de amândouă. 
_ Cu atât mai prețioasă riimâne însă, în asemenea con- 

diţii, atitudinea de sfială, de cuviinţă și cucernicie, pe care 
-0 ia țăranul faţă de literatură, el, a cărui minte emina- 
mente sceptică și criticistă, e pururi înclinată înspre în- 
cheieri ateiste, ori măcar dubitative și ireverenţioase. 

_ Nu zicem en aceasta că ţăranul român nu erede, ori 
că nu știe să respecte. Crede, dar nu-i în stare să înge- 
nunche și să se anihileze în faţa divinității, după cum o 
fac alte popoare. Individualitatea lui puternic constituită 
ȘI Viguros cristalizată — datorită și simplicităţii de cultură 

1 — nu-i îngădue atâta mlădiere. Țăranul român respectă formele și formulele cultului, — poate chiar cu prea multă 
lipsă de alegere — dar nu se poate adânci în acel respect, spre a simţi volumul și toată, vibrarea sentimentului reli- 
gios. EI nu-i temperament pasional, vibrant și sensibil, ci intensiv intelectual, cuminte și chibzuit. Acesta este moti- vul pentru care n'a creat mai nimic în ramurile unde în- - spiraţia este avânt, zbor și intensă vibrare sufletească.
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Să urmărim atitudinea sufletească a ţăranului şi faţă, 
de muzică. 

Ca orice muzică populară, acea românească este 
exclusiv lirică. Ea cuprinde două genuri: hora şi doina. 
Cea dintăi exprimă voioşia, veselia sglobie, spiritul muș- 
cător, și se caracterizează printi'o frază muzicală scurtă, 
o simetrie melodică şi armonică simplă și vădită, un ritm 
precis și bine accentuat. Doina, care exprimă înduioșarea 
și jalea în toate variantele lor, este o compoziţiune mai 

flexibilă, mai slobodă, mai puţin eristalizată și cu mai 
multe variațiuni melodice. 

Atât hora cât și doina pot fi întovărăşite de cuvinte, 

„Considerată în atară de timbrarea particulară, colo- 
rată şi pasionată, pe care i-o dau lăutarii ţigani, muzica 
românească e mai mult o melopee, menită să susțină, ori 

să scoată în relief valoarea cuvintelor. Așă sunt colinzile, 
horele și chiar cele mai multe din cântecele „jalnice. Şi 

tocmai aci stă deosebirea dintre Tigani şi Români, în pri- 
vivea felului lor de a înţelege și a gustă muzica. Pe când 
Țiganul pune preţ pe melodie, pe frumuseţa glasului și 
colorațiunea pasională a cântecului, Românul preţueşte 
valoarea cuvântului rostit. De aceea 'Țiganul cântă fru- 

mos, dar sehimonosește vorbele și înţelesul, pe când Ro- 
mânul zice cântecele cu tot rostul și fineţa înţelesului și 
de-âbiă îngână melodia. E cam aceeași deosebire ca între 
școala franceză de cântec și cea italiană. Pentru Român 
sunt predomnitoare elementele de gândire, pentru Țigan. 

cele sensoriale și pasionale. 
Dacă cercetăim producţiunile plastice ajungem la . 

aceeaşi observaţie. Gătelile ţăranului, podoavele obiectelor 
uzuale,—fie broderie, săpătură în lemn, ori țesătură, —. 
nu au nimic din coloritul oacheș al gustului oriental, ori 
din risipa pitorescului țigănesc. bulgărese ete., ci în toate 
predomense combinaţiuni de linii și forme, îmbinate în- 
to armonie de culori șterse, într'un total simplu, diseret 

4



şi unitar. Dar formele și simetria înseamnă ordine și pre- 

ciziune, îiseamnă limitare și claritate de gândire, adică 

calități eminamente intelectuale. 

Caracteristiea mentalităţii ţăranului român ar fi deci 

mai întăi predomnirea iiiteligenţii asupra sentimentului— 

poate şi asupra voinţii —și apoi, în însăși activitatea inte- 

leetuală, predomnirea elementelor care țărmurese gândirea 

şi o precizează, care îngrădese simţirea și o diferenţiează,— 

asupra celor sensoriale'; cu un cuvânt, a calităților literare 

asupra celor pur artistice. 

Dacii cercetim diferitele ramuri de activitate cultu- 
“zală din România, găsini pretutindeni copieri palide ale 

instituțiunilor ori încercărilor de organizare din Apus. 
Nimie născut din însăși trebuinţile noastre, nimie desă- 
vârșit după felul nostru de a gândi. Transplantări din alte 
părţi— în alte proporții desigur, cu altă îndemănare de 
execuţie și mai ales cu alte rezultate — în care n'am dat 

încă nota noastră personală. Masea populaţiunii se găsește 
în aceeași lipsă economică și higienică, morală și intelec- 
tuală, caşi acum un veac. Industria și comerțul nu-s is- 
voare de îmbogiţire pentru noi băștinașii. In știință n'am 

adaos nimic, în filosofie de abiă avem un filosof, în pic- 
tură, sculptură şi arhitectură, -începem cu anevoe. Despre 
şcoala noastră, despre armata și magistratura noastră, de 

care avem dreptul să ne fălim, nu poate fi vorba: ele nu: 
sunt ramuri creatoare de cultură, ci numai instrumente 
de apărare, mijloace cu care se poate piatră o cultură 
existentă. O singură direcţie culturală în care Românii au 
produs mai mult și mai bine, — poezia. Numai aci găsim 
producţiuni caracteristie românești și care sunt; 'totodatii 
modele de limbă, de factură artistică. de adâncime de 
gândire și de fineţă de analiză. 

Cercetând trecutul neamului românesc, ajungem la 
aceeași încheere. Toate numele cari răsar din cronicile



noastre, scoțând bine înţeles pe indivizii cari n'au cunoscut 
alt ţel decât a parveni—îşi au şi parveniţii strămoșii lor — 

toate.s'ar puteă împărți în două grupe: patrioţii și poeţii; |. 
acei care au râvnit să dea bună stare altora, cari și-au . 
cristalizat un vis cu spada ori cu jertfa, și acei care și-au 
aparat ţara şi neamul cu condeiul... Poeți în acţiune, poeţi! 
în gândire... Şi unii şi alţii, stăpâniţi de o îmboldire necum- 
pătată, să nesocoteaseă .trebuințile momentului în folosul 
unui vis nebulos și impalpabil, care încălzește inimi și le 
pune în vibrare... Patriotism, vitejie și poezie, ceeace la 
urmă e tot una, jertfă de sine,—iată tot ce a produs 
până acum neamul românesc. Avea deci dreptate Ale- 
xandri să zică: „Românul e născut poet“. ” | 

Dar dacă constatarea de mai sus este adevărată, ea 
ne-ar impune parcă și o anumită încheere practică. De- 
oarece Românul n'a produs și nu produce decât poezie, el 
nu poate fi îndrumat în propășirea lui decât de poezie. Este 
un adevăr consacrat în știința educaţiunii. Pentru a duce pe 
copil la deplinu lui desvoltare, la potenţiearea maximă a 
puterilor lui, la desăvârșita cristalizare a individualității 
şi a valorii: lui sociale, trebue să-i cunoaștem aptitudinile 
înăscute ; din acestea să desvoltim și să împuternicim pe 
acele alese conform idealului social, pentruca, în asociaţie 

cu ele, să sădim îmboldirile care lipsesc şi care sunt de 
nevoie pentru evoluţia lui ulterioară, sau măcar pentru con- 
«lițiunile pe care le impune viaţa. Şi ceea ce-i adevărat 
pentru individ, e adevărat și pentru popor: evoluţia nea- 

mului nu-i decât curba mărită a evoluțiunii individului.. 
Dar sar putea răspunde: nu ne folosim noi oare de 

literatură în tot cadrul educaţiunii? Nu-s copleşite pro- 
gramele noastre de studiul limbilor şi al: literaturilor ? 

Română, latină, greacă, germană, franceză, engleză, italiană... 
O restrieţiune. Cetirea din autorii greci și romani, 

germani și englezi, ba multă vreme chiar din cei francezi



și italieni, nu este literatură : nu-i contopirea sufletului 
nostru cu acel al autorului, nu-i gând din gândul lui, dor 
din dorul lui, ba nici măcar nu-i mlădierea minţii noastre 
în a urmări amănuntele unei argumentări. Cetirea, sub 
formă de traducere, e o lucrare intelectuală de cea mai 
îngustă și subțiratecă specie : stabilirea echivalenţelor în: - 
tre expresii consacrate, dintr'o limbă deplin cristalizată, 
cu alte expresii, apropiate deabiă, dintro limbă, în cazul 
nostru, acum în stare de formaţiune. O continuă cântărire, 
unde întrece și unde najunge. Această lucrare, folosi- 
toare pentru ascuţirea, inteligenţii într'o direcție dată, 
prețioasă. în rafinarea spiritului de analiză, necesari pen- 
tru îndrumarea înspre cercetări limbistice, indispensabiiă 
viitorului critie literar, este nemdestulătoare pentru des- 
fășurarea sufletului în toată complexitatea lui, adică pen- 
tru cultura umanitaristă a marelui număr Și atunei, 
până la stăpânirea deplină a unei limbi streine, când ne 
și putem lipsi de traducere, ce rămâne drept hrană sufle- 
tească ? 

„ Literatura română, neindestuliitoare pentru o înteli- 
genţi cevă mai răsărită. o și întrebuinţăm rău. Ne folosim 
de-ea într'o vreme când nimeni nu-i simte trebuința, și 
fatalmente ne lipsim de dânsa, când ar putea să dea 
roade bune. N 

Dece bunăoară să punem literatură propriu zisă în școala primară și în gimnaziu ? Și cum noi Românii nu avem proză, dăm năvală la poezie. Timp de 8 ani copilul 
memorizează câteva mii de versuri și muncește de 3—4 ori mai mu't decât ar fi de lipsă pentru a-și câștigă îi 
vorbire și în seris un stil natural şi cuviincios. Şi când îl silim să înmagazineze atâta nămol de ritmuri și rime, nu e fatal ca la întâia manifestare de ereațiune spontană, 
la întâia îmboldire de activitate proprie, el să nu producă decât versuri ? 

E caracteristice belșugul de poezie ușoară din țara,
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românească față de alte producțiuni literare ; e sârobi- 
toare proporţia versurilor față de lucrările intelectuale cu 
alt cuprius decât beletristie. Dacă am institui un premiu 
pentru individul trecut prin școlile românești și care n'a 
făcut în vieaţa lui o strofă, ar fi poate să_ nu găsim pe 
nime care să-l obție... 

De asemenea caracteristic este următorul fapt. Pe când 
în alte țări literatura este o specialitate, in care se găsesc, 
netăgăduit, și chemaţi şi nechemaţi, dar e o specialitate, la 
noi literatura este punctul de întâlnire al tuturor breslelor. 
Toţi facem literatură și mai ales toţi facem versuri : profe- 
sori, magistrați, funcţionari, actori, militari, breslași, preoți. 

Dar de această rodnicie, fără -valoare și fără utilitate, 
nime nu se bucură, iar vinovaţi sunt în primul loe fău- 
ritorii de programe . și autorii de cărţi didactice, a căror 
cultură psihologică nu merge până acolo, incât să poată 
prevedea și urmările mai îndepărtate 1). 

Literatura aleasă și cultă nu are ce căută în şcolile 
primare și gimnaziale. Argumentele care sar puteă aduce 
sunt mai multe. Vom expune deocamdată numai două. 

1. Literatura cere o maturitate intelectuală și o pu- 
tere de reflexiune, pe care omul obișnuit nu. le capătă, 
decât după vrâsta de 15—16 ani, — și încă! 

2. Literatura nu corespunde unei necesitiiți sufle- 
tești înainte de această vrâstă și deci energia cheltuită 
cu asimilarea ei rămâne perdută. 

Am zis că literatura, cere maturitate. In ade văr, li- 
teratura cultă și bună, căci pe aceasta o folosim în școală, 
este productul cel mai izbutit al unor intelizenţi dintre 
cele mai alese, creat în vrăsta de deplină maturitate. Dar 
oare produsele acestei triple selecţiuni pot fi asimilate de 
către inteligenţi abia în stadiu de formaţiune ? Să fie lu- 
crul cu putință ? Și dacă nu poate fi priceput. cuprinsul, 
ce ar rămâneă să urmărim? 

  

1) Această. observaţie e făcută înaintea ultimei modificări a 
programelor de şcoli secundare.
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Forma literară a limbii? Dar aceasta nu este și n 

trebue să fie o haină de toate zilele. Limba literară este 

vestmântul unor simţiri mai intensive decât cele obiş- 

nuite, ale unor idei mai înalte decât de minți comune. 

Ea este creaţiunea spontană a unei vibrări extraordinare, 

plismuirea, firească . și fatală a unei energii sufletești po- 

tenţiate. Să nu fie o anomalie când banalizăm noi, cu de- 

plină voinţă, forma creată pentru alte trebuinţi decât a- 

cele de tot minutul? 
Am zis că literatura nu răspunde unor trebuinţi. In 

prima fază de desvoltare și care nu are aceiași durată 
pentru toţi indivizii, copilul e îmboldit să cunoască lumea 

exterioară. Și prevăzătoare și cuminte a fost natura fă- 
când astfel, căci din mediu vin primejdiile: mari și pe a- 

cestea trebue să le cunoască individul, înainte de toate, 

ca să-și asigure existența. Despre suflet copilul. aproape 

nu-și dă seama; reflexiunea— și aci luăm cuvântul în sens 
etimologie— deabia licărește.  Sensaţii multe, variate și 

intense, asta-i tot ce vrea copilul. El nu simte nevoe să 
știe dacă, ceilalți oameni gândesc la fel cu dânsul ori nu, 

să cunoască aspectul special de oglindire al unei mentali- 
tăţi date. Căci la urma urmei aceasta este literatura: re- 

fractarea unei impresii sau a unei cugetări, prin prisma u- 
nei mentalități mai viguroase, mai nuanţate ori măcar mai 

puţin obișnuite. Ce gândește cutare sau cutare personali- 

tate; cum simte durerea mea un alt individ; din ce și 

câte puncte de vodere poate fi considerat un fapt dat, — 
cam acestea sunt problemele la care căutăm răspuns în 
literatură. 

Ă Dar asemenea cerinți nu se cristalizează, nici chiar 
în forma neconștientă, decât mai târziu, când omul începe 
a simţi nevoia unei alegeri în niimolul de impresii perso- 
nale, când bănueșşte trebuinţa unei selecțiuni a sufletelor 
cu care să vie în atingere. Cerinţi de sufiet relativ rafinat, 
care apar— când și la cine apar!— după saturaţia pri- 
veliștei zilnice. . “
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O observaţie, pe care desigur am făcut-o cu toţii, 

poate sluji drept dovadă. Aptitudinile pentru pictură, mu- 

zici, mecanică, teatru, arte industriale etc., se maliifestă, 

când miediul e prielnie, foarte curând, pe la 7—8 aui. 

Din potrivă, cea mai elementară manifestare literară nu 

apare înainte de 15—16 ani. Vorbim, bine înțeles, de evo- 

luţia firească a omulni și nu de precocităţile de seră. 

Şi să nu se aducă drept argument protivnie iubirea 

copiilor pentru versuri şi poveşti. Ceeace copilul preţuește 

în poezie este mai întăi elementul muzical — dovadă că 

e] recitează cu aceiași plăcere versurile în limbi neinţelese 

de dânsul; — apoi scheletul narativ și mult mai târziu i- 

coanele; iar în povești, miraculosul, adică materialul sen- 

sibil brut, indiferent de combinaţia mintală în care dân- 

sul se prezintă și indiferent de forma literară în care se 

înfățișează. a 

Şi-i fatal să fie așa. Activitatea intelectuală este o 

“cheltueală mare de energie; numai omul care are exerci- 

țiu intelectual relativ îndelungat şi care a găsit oarecare 

procedee de economisire a forţei nervoase, numai acela 

își poate permite luxul, ca, pe lângă activitatea de oglin- 

dive a. ideilor primite, să mai adaoge și pe aceea de dife- 

renţiare, de analiză, de apreciare etc. atâtea lucrări înte- 

lectuale suprapuse. De aci rezultă că copilul, ca şi omul 

incult, găsește plăcere în însă-și primirea unor sensații sau 

icoane, pe când cel care poate munci mintal mult, ca s'a- 

jungă la o vibrare nervoasă intensivă, singura care îi poate 

dă plăcere, are nevoe şi de luerările complimentare, ori 

suprapuse, de care vorbeam mai sus. Aceasta ar fi, cre- 

dem noi, explicarea faptului căi omul cetit devine din ce : 

în ce mai pretenţios şi mai serutător. 

Dar dacă literatura nu are rost în învățământul în- 

terior, ea ar trebui să capete o însemnătate cu mult mai 

mare în liceu şi în toată perioada ulterioară. Nu se sfăr-
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șește doar educaţiunea cu intrarea la Universitate. Absolut 
preventivă până aci, ea s'a redus în primul loc: la paza 
de primejdii morale și numai în al doilea, la închegarea 
unor deprinderi bune. Dar omul e să se ferească: de abe- 

" raţiunile morale știind a le privi în faţă, din convingere, 
„din un fel.de distincțiune sufletească, din desgust pentru 
“Tetrogradările spre animalitate. Iar în această îndrumare, 
"nimic nu e mai rodnie decât literatura aleasă. 

In acest scop ceată să facem o adevăratii atmosferă 
de literatură în jurul tineretului nostru. Tot cu ajutorul ei 
vom absorbi o parte din prisosul de forţă nervoasă, carac- 
teristic vrâstei de adolescenţă și tinereţă, şi von: ocoli pri- 
mejdiile morale printrun fel de canalizare a energiei pa- sionale—la care țintă pot contribui şi exerciţiile fizice și excursiunile școlare şi distracțiile artistice — cu ajutorul ei vom îndrumă tineretul spre alte cerinţi decât imediata satisfacere a trebuinţilor mărunte. 

Cu ce mijloace? In ce chip am ereâ această atmos- feră de literatură? Nu prin reviste. Dânsele ne dau lite. ratura curentă, moneda măruntă din care se vor închega - viitoarele capitaluri morale. Pentru educarea tinerimii ne trebuese opere necontestate și mecontestabile. Și fiindcă de acestea nu prea avem în limba românească, ar fi să le a- ducem de unde sunt. De aci nevoea de traduceri multe și bune, alese și artistice. Interesul este însă ca ele să nu rămâe în foile netăiate ale revistelor, ori în colbul biblio- . tecelor, ci să străbată în mulţime prin teatru - acesta ar fi rolul teatrelor subvenţionate de către Stat—și prin ce- tiri în public. Cetiri pune din autorii buni, iată ce artre- hui să organizeze Ateneele și societățile noastre culturale, ca mai folositoare decât multe din conferințele originale. lar dintre iterații noștri, cei la care trebue să ne întoarcem câţ de des, scriitorii noștri clasici, sunt Alexan.- dri şi Eminescu. 
| Alexandri este elasie prin atmosfera de intelectuali-
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tate, care respiră din întreaga Jui operă, intelectualitate a ze 
care poate sluji de contrapond la vrâsta când energia pa-& SER 
sionali predomină ; e clasic fiindcă-i expresiunea cea mai îi 

adecuată şi mai artistică a mentalităţii poporului român, -z, Ă 

inearnarea, firii cumpinite, blajine și cuminţi a ţăranului 2 
_mostru. Alexandri e clasie pentru optimismul lui senin, 
optimism care nare nimie din banalitatea mulţumitului 
din îmbuibare și care se.'nchide în a lui satisfacţie, spre 
a nu vedea nevoile altora. Optimismul lui Alexandri este 
zimbetul, adesea ironie, totdeauna îngăduitor, cu care în- 
ţeleptul răspunde meschinăriilor nedrepte ale soartei....: 

Eminescu este clasie prin adâncimea gândirii şi fi- 
neţa de analiză psihologică, însușiri care pot ademeni și 
desăvârși intelectualitatea cea mai pretențioasă, dar mai 
ales prin două calităţi morale, asupra cărora ținem să a- 

" tragem, pentru întăia oară pănă acuma, atenţiunea, 

1. Proporția așa de exactă și de cumpănită pe care 
o dă el diferitelor teme de inspiraţie. Eminescu cântă dra- 
gostea și totuși n'ar putea fi numit poetul dragostei. EI. 
analizează simţirea aceusta cu o fineţă şi o pătrundere la 

care n'a ajuns nici unul din urmași, rămănând totuși stă- 
pân asupra ei. Eminescu nu idealizează dragostea, cu atât 
mai puţin pe femee. E așa de cuminte și de moralizătoare, 
am zice, atitudinea sufletească din opera lui Eminescu, față 

de dragoste ! Nu-i simţire ușuratecă, cu care se glumește, 
ci din potrivă, pornire serioasă, de 'eare e să ținem seama, 
cu care putem avea răfueli în viaţă, dar. pe care trebue 
s'o stăpânim,—și Eminescu a stăpănit'o! Să cercetăm cu- 
prinsul și proporţia poeziilor de dragoste faţă de întreaga 
lui operă, și să nu uitim că Eminescu moare la 36 de ani, 
adică în plină tinereţă. 

„___ Eminescu e poet naţionalist. El cântă neamul şi as- 
piraţiile lui tăinuite, idealizează eroii naționali, se inspiră 
din poezia populară,—dar le face toate în limita, în mă- 
Sura, în proporţia cuvenită unui intelectual, care a oglin-
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dit cu gândul întreaga concepţie omenească, care a vi- 
"brat la toate idealurile umanitare. El nu-și îngustează în- 

spiraţia şi nu o ţărmurește la o singură temă. Și deaceia. 
Eminescu a rămas singurul nostru poet intelectual, singu-. 

rul care poate străbate hotarele țării românești, tără a se 
vedea micșorat prin traduceri. . 

2. Altă însușire pentru care Eminescu poate fi folo- 
sit ca autor clasic, este atmosfera generală a operei lui —' 
nebuloasă poate, dar existentă — o atmosferă morală din 
care răsar mai puternice două porniri alese: sentimentul 
demnităţii personale și iubirea de adevăr. 

Eminescu nu ar fi fost în stare să cedeze din convin- 
„gerile, din credinţele, din sentimentele lui, nu pentru un 
folos bănesc, dar pentru cel mai subtil şi mai ales folos 
moral. Aceastii tărie sufletească nu trebuește luată drept 
un semn de prezumție, de prea mare îneredere în pute- 
rile proprii ; ea poate să rezulte din o convingere căpătată 
pe cale obiectivă, prin compararea cu alte energii produ- 
cătoare din acelaș mediu, și este respectul propriului su=- 
flet, respectul pentru o individualitate morală la a cărei 
cristalizare a. lucrat o viaţă și în care adunase tot ce a 
socotit mai ales din experienţa-i dureroasă. 

Tot evidentă și puternică este și cealaltă pornire, ve- 
racitatea deplină. Eminescu iubește, uriiște, despreţueşte, 
blestemă, hulește, — nedreptățind adesea, — totdeauna 
cu desăvărșită sinceritate. Iar sentimentul demnităţii per- 
sonale și iubirea aceasta de adevăr, sunt calități morale 
de cea mai aleasă specie. și sunt și daruri sufleteşti de 
cari... cam duce lipsă intelectualitatea românească de astăzi... 

S'au adus lui Eminescu două învinuiri. cari dacă ar 
fi îndreptăţite lar face impropriu pentru rolul de educa- 
tor: pesimismul dureros și faptul că se inspiră din trecut, 

Pesimismul nu se poate tăgidui. Daci însă cetim 
pe Eminescu la vrâsta când îl putem pricepe și nu în cc- 

„pilărie, dacă-l citim în întregime și nu pe fragmente, a-
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tunci pesimismul acesta nu mai e primejdios, el fiind o- 
concepţie filosofică pentru a cărei pătrundere se cer ana- 
lize de care nu oricine e capabil. Alături de acest pesimism 
însă, pur intelectual, merge atâta milă pentru suferințe, 
atâta îngăduire pentru pacatele fatale, atâta dor de înfră- 
țire şi dragoste de oameni! Pesimismul lui Eminescu nu-i 
aspru şi mizantropie ca acel al lui Schopenhauer, el n'are- 
nimie din disprețul jignitor al lui Byron, ori din cinismul. 

intransigent al unui Musset, 
Eminescu s'a inspirat din trecut şi din prezent, după 

cum au făcut toţi poeţii din lume, şi aceasta din motivul 
că nu se pot inspira din viitor. Concepţia viitorului este: 
o formulă schematică, vagă și nedeterminată, nebuloasă 
și hazardată. Ar dovedi lipsă de bun simţ acel care ar 
încercă s'o prea amănunțească. Poetul însă are nevoe de 
material sensibil, de impresii anmnit colorate, reliefate în" 

anumite proporţii, și în anaonite liniamente îngrădite. Iar 
când este o orgânizaţie intelectuală ca Eminescu, care: 
are nevoe de tonalități puternice și de reliefuri clare, se 
slujeşte de antiteză, daltă neîntrecută, şi pune în faţă epoce: 
cât mai îndepărtate între dânsele. Așa a făcut Dante, așa 
au făcut 'Tasso, Shakespeare, Byron, Hugo și alţii. 

Cu toată înrâurirea culturei apusene, Eminescu și 
Alexandri, au rămas oglindirea exactă a firii poporului ro- 
mân : intelectualitate precumpănitoare. preciziune luminoasă 

în imagini și sentimente, limbă în care elementele de 
culoare și relief, adică elementele literare, predomină, 
asupra celor muzicale. Opera lor e menită să se întoarcă 

în massa poporului român, ale cărui aspirații "tăinuite ei 

singuri le-au știut face neperitoare. 

 



CHESTIUNI MARUNTE 

Pedagogia ea ştiinţă este o creaţiune modernă. Ob- 
'servaţiuni multiple și ușor controlabile, legi strict formu- 
late și lesne verificabile nu avem în domeniul Psihologiei 
și chiar al Fiziologiei— științele pe care se razemă Pedă- 
gogia—decât de câteva decenii. Pănă la Herbart, adevăratul 
întemeetor al ei, Pedagogia ca și Psihologia ca și întreaga 
Filosofie, din care aceasta din urmă e o ultimă diferen- 
ţiare, nu eră decât o aspiraţiune generoasă a unor nemul- 
țuriți,—ecâteodată geniali,—decât o creațiune artistică, 
apărută pe de-a'ntregul din sforțările unui singur individ, 
întoemai punților din poveste pe care le râdică de cu sară 
Şi pănă în zori o pasere năsdrăvană. 

Generalizări pripite, toate sistemele de educaţie pro- 
puse pănă în.zilele noastre și chiar acele care ni se par 
nouă un ideal încă neatins, nu mai au decât folosul unei 

„-eonstrucțiuni logice oricare—sisteme metafizice, matema- 
tice sau religioase—o valoare istorică şi literară, foarte 
prețioasă netăgăduit, dar rezervată numai pentru cei cari 
au nevoe să studieze meysul evolutiv al educaţiei în tot, 
întregul ei., 

Educaţia interesează omenirea întreagă de o potrivi, 
teoria ej va trebui să se sprijine pe experienţi îndelung 
repetate și multiple, pe cercetări neîndoelnice asupra 
mersului firesc al individului. Pxesupunerea și bănuiala,
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fantezia și încerearea,—nu le mai este îngăduit să se stre- 
coare în o activitate de așă însemnătate ca educaţia. Ca. . 
să aibă dreptul să se impue multora, ea care reprezintă 
interesele cele mai vitale ale omenirei, teoria educaţiunei 

cată să reprezinte mamai cercetările cele mai riguros 
științifice. 

Psihologia însă, această mare regeneratoare a vieţii 
sociale, ne-a spus prea puţin pănă în momentul de faţă, 
pentru ca știinţile care se razimă pe dânsa să aibă pre- 
tențiunile unui sistem de legi pozitive și nestrămutabile.. 
In asemenea situaţie se afli între altele (Estetica, Morala 

ete.) și Pedagogia. Iată pentruce această disciplină nu poate: 
avea în zilele noastre decât înfățișarea unei critici ştiin- 
țifice a educaţiunii în vigoare, sau acea a unei discuțiuni, 
bazată pe analiză riguroasă, a educaţiuuii care se afirmă, 
se impune, sau măcar se întrevede, ca fiind cea de mâne. 

Critic științifice nu poate fi însă oricine ! Indeletnicirea 
aceasta de analist al problemelor celor mai subtile, pre- 

supune și pregătire filosofică, psihologică și sociologică 
din cele mai temeinice, și agerime, pătrundere, lărgime de 

vederi Și Yisoare de concepţie; —daruri din care natura nu 

* * 

La noi orice dascăl își are sistemul lui de educaţie. 

Şi de mai are și rotunzime de condeiu, .încep propuneri 
de reforme, ori critici prin revistele didactice, înainte 
chiar ca autorul lor să-și fi isprăvit socotelile cu miiseauu 

de minte. 
Ca să fim drepţi, trebue să spunem că și fiecare pă- 

rinte işi are sistemul propriu de educaţie și, dacă studiul 

copilăriei nu ar fi cam plicticos, fiecare cetăţean şi l-ar 

avei pe al lui... 
Chestiunea, e prea complexă pentru a fi analizată 

aci. Credem totuși că nu greșim susținând că una
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din pricinile acestui belșug de concepţii pedagogice este 
şi lipsa noastră de disciplină intelectuală, este și frica 
noastră de sforţare mintală. Decât să-și frtmante capul 
“pătrunzând un sistem bun, Românul mai bine creează pe 
d&-a'ntregul unul ciung! Și vanitatea şi lenea îi sunt în 
câștig. 

Nouă ne lipseşte, în genere vorbind, curiozitatea de 
a şti pentru a şti, plăcerea de a află, de a cercetă, dea 

pătrunde. Şi când nevoia devine neîmblânzită, Românul, 
cu agerimea-i neîntrecută, scotocește din comorile intelec- 
tuale ascunse, concepţii apropiate de modelul impus, își 
orbește cu ele maiștrii.... pănă să aibă el vremea să scape ! 

-că restul nu-l mai interesează... 
E o întrebare dacă ingeniozitatea și mlădierea pot 

totdeauna despăgubi de apucăturile aceste săltăreţe ale 
minţii nediseiplinate.... 

Progresul nu se face schimbând o stare de lucruri 
pe de-a'ntregul, răsturnând şi înlocuind veșnic, ci modifi- 
când câte puţin și îmbunătățind treptat ceeace este deji 

în fiinţă. Logica însăși ne-o dovedește, deși argumentele 

cele mai tari le-am găsi în Istoria culturală şi politică a 

“ omenirei. | 
Făcând bilanţul unei schimbări în activitatea noastră, 

găsim următoarele : | 
1) O stimulare a forțelor datorită pliicerii de a în- 

treprinde cevă nou. 
2) O cheltuială pentru adaptarea la condiţii nouă 

de muncă. 

Ambele energii dezvoltate variază desigur cu vrâsta, 

temperamentul, forţa nervoasă de care dispune individul 
pus în joc, ete. Insă, pe când cu repetarea schimbărilor 

„plăcerea se toceşte și devine tot mai mică, adaptarea se 
face tot mai anevoios și cu cheltueli de sforțare din ce 
în ce mai mari. 

„Ce capitaluri intelectuale extraordinare nu ar trebui
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să avem noi dascălii, pentru a ne împlini slujba în toate 
ale ei amănunţimi, după atâta risipă de forță în adaptări 
inutile. Căci în școală reformele se fac la doi-trei ani. 
Napucă directorul să se orienteze în regulamentul șco- 
lar, că acesta se schimbă. N'apucă institutorul să-și asimi- 
leze deplin programul cu mijloacele-i de muncă, că auto- 
rităţile școlare i-l modifică! Activitatea dasealului devine 

în mod fatal haotică,—dar vina nu mai este numai alui! 
Cu rândurile aceste, noi nu susţinem că dascălii nu 

ar avea chemarea să contribue la îmbogățirea științei. 
pedagogice. Numai cât ar fi de dorit ca, înainte de a face 
propuneri, înainte mai ales de a răsturnă ceeace inteli- 
genţi mai bogat înzestiate au clădit, și dascălii și eriticii 
să cunoască fot ce s'a făcut, și cum s'a .fiicut tot ce se știe 
şi se realizează, şi numai dacă, după această muncă de. 

acumulare, le mai rămâne energie spre a află cevă nou 
ori a deosebi un aspeci necunoscut încă, —să, o facă. Dar 
numai atunci |! | 

Şi de oarece principiile pedagogice generale se leagă 
cu întinsele studii sociologice, activitatea științifică, în de- 
osebi de cea pur profesională, a celor mai mulți dascăli, . 
se va reduce în mod fatal la controlarea de amănunte” 
didactice, la experimentarea procedeurilor școlare, la cu- 
legerea de observaţiuni psihologice, la modificarea în apli- 
care a diferitelor principii și formule stabilite de pedagogi, 
cu un cuvânt la studii de amănunte și nu la închegări 
sintetice și nu la formulări de principii și nu la ardicări 
de sisteme ! 

Există și în această muncă modestă satisfaețiuni de 
vanitate chiar pentru inteligenţile cele mai bine înzestrate! 

Noi nu am vroit, cu rândurile de mai sus, nici să 

desvinovățim pe dascăli, lăsând vina toată autorităţilor 

şcolare. Am dori totuși să contribuim la stabilirea exactă, 

a responsabilităţilor, stăruind asupra eroarei fundamentale, 

care prezidează la îndrumarea mersului nostru cultural,
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aceea de-a rupe fivul continuităţei în tot momentul sau 
de a socoti că îndreptirile se capătă numai cu deşlocări 

și înlocuiri totale. 
Dacă rezultatele unor dispoziţiuni în vigoare nu sunt 

cele aşteptate, să fie un semn că însăşi dispoziţia e rea? 
Nu a putut fi ea necomplect sau chiar rău înţeleasă? Nu 

sunt în joc reaua credinţă ori piedici neinvinse întrun 
moment dat. dar nu neinlăturabile. 

Organizarea care dăinuește mai multă vreme dă oa- 
-menilor de bunăvoință și inteligențelor stăruitoare— căci 

sunt și de acestea !—posibilitatea să aducă îmbunătățiri 
de detail, pe cari spiritele sintetice nu le-ar născoci nici 
odată. [Ea le dă răgaz să descopere unde se pot face 
economii de energie,—căci la:asta se reduce orice pro- 
gres—simplificând: procedeurile sau împlinind lipsurile și 
ineonsecuenţele. . 

Să nu se răspundă că inteligenţile agere nau nevoe 

de atâta sdruncin pănă să vadă slăbiciunile unei creaţiuni. 

Cei ce văd prea de timpuriu defectele, nu dovedesc adese 
decât superficialitate şi necomplectă pregătire... 

* 
* * 

Desvoltarea individului în curgerea ei deplină este 
înrâurită de nenumărați faetori. Schimbările năprasnice ale 
temperaturei, nivelul terenului locuit, umiditatea aerului: 
mişcarea statornică a atmosferei, vecinătatea tulburătoare 
a vuleanilor, sunt elemente cari determină în anumit fel 

constituţia şi temperamentul omului. Dar nu numâi mediul 
cosmice, ci și cel social înrâurește în mod hotărât asupra, 
fiecăruia din noi. Oamenii cari ne'nconjoară, chiar acei 
cari vin mai rar în atingere cu noi, prin felul lor dea 
fi, prin concepțiile lor înguste sau, generoase, prin mora- 
vurile lor cristalizate, prin visurile și greșelile lor, mărgi- 
nese sau stimulează în mod statornic pomirile toate cu 
care ne-a înzestrat dărnicia naturei.



Și dacă ne mai gândim că fiecare individ nu-i decât 
un produs, neealculat și necalculabil până în zilele noas- 
tre, al moștenirei, o rezultantă dintre vigoarea cheltuită 
și lipsurile împlinite de prevedere, dintr'un întreg șir de 
generaţiuni, când vedem cât de multe elemente intră în 
formarea unei individualităţi, putem calcula cu o mare 
probabilitate neștiinţa celor cari au redus diversitatea su- 
fletească la două-trei formule și știinţile pedagogice, la 
tot atâtea, principii înguste și simpliste. 

In afară însă de înrâurirea aceasta, nevroită chiar 
de acei cari o exercită, cu atât mai puţin de acei cari 
o sufăr, omul a fost supus din cele mai vechi timpuri 
unei înrâuriri ştiute și vroite—a părinţilor în primul loe— 
exercitată în mod apr oape statornic și sistematic și îndrep- 
tată în vederea unui ţel determinat. Pe această înrâurire | 
conştientă și sistematică o numim educație. Ea sa hultuit. 
pe un - instinct și un sentiment comun celor mai multe 
“specii animale, pe instinctul reproducerii, a perpetuării 
speciei, și pe sentimentul matern. 

Activitatea conştientă, de o vechime necaleulabilă, 
fiindcă trecerea dela instinct la viaţa conștientă s'a fieut 
treptat în evoluţia animalelor, este pornită din ceeace are 

omul mai bun și mai ales în sufletul lui: 1) refleețiune, 
2) dorință, pornire generoasă, ca alții măcar să sufere mai 

puţin decât dânsul, ca alții să fie mai bine oţeliţi în lupta 
ce-i. așteaptă ! 

Este foarte interesant de știut cum s'a practicat şi 
cum se practică educaţia, dar mai interesantă este teoria 
ei: liniamentele generale, jaloanele evoluţiei omeneşti, 
întrevăzute numai de către inteligenţele cele mai pătrun- 

zitoare, idealurile generoase către care au îndemnat ome- 
nirea sufletele calde şi generoase. Această teorie a edu- 
caţiei alcătueşte obiectul Istoriei Pedagogiei ca și pe acel 
al Științei pedagogice. ” 

 Pedagogia nu este o științii cu un domeniu de cer- 

5
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cetare propriu, ci o colectare de adevăruri date de către 

alte ştiinţi. Și când datele dela care pleacă sunt neverifi- 

eabile sau măcar necontrolate, toată clădirea e ameninţată 

si se supe. Ea este o ştiinţii aplicată, de aceea se și 

«consideri de mulţi ca o artă. 

"Pedagogia are mare asiiminare cu Medicina. Și una 

“și alta implică multă răspundere, și una și alta cer indi- 

“vidului chemat să le practice cu izbândă, pregătire înde- 

Jung căpătată, disciplină intelectuală încercată, fineţiă de 

analiză şi acea putere nedefinită de intuire, de ghicire, 

„ude trecere mai departe decât cele date, însușiri câre nu se 

pot căpăta fără dispoziţiuni firești remarcabile. 

Dar pe când diagnoza și tratamentul medicului nu 

:au de a face decât cu simptome firești, evidente și inde- 

pendente de voinţa bolnavului, diagnosa și tratamentul 

educatorului au de luptat cu o complexitate nepătrunsă 

încă şi cu o putere de prefăcătorie, care poate merge 

pănă la neînvins. lată de ce credem noi că munca edu- 

eatorului este cu mult mai grea decât a medicului—deși 
părerea generală este alta—și de ce socotim că pregătirea 

profesionalii ce i se dă în zilele noastre este neindestulătoare. 
„. | 

* + 

Şcoala de fete „Elena Doamna“, cunoscută multă 

_xreme sub numirea de școala de fete din Țicău, s'a în- 
ființat în Noembrie 1867, sub ministerul Ștefan Golescu, 

ministru de instrucţie fiind D. Gust: şi primar al „muni- 

cipiului lași, un oarecare Antoniade. Ea a fost așezată. la 
început în strada Săririei, în casele unui anume Dumitru 

Manoliu situate în faţa actualei stradele Palade. 

Î.a deschidere, școala nu uveă nici o elevă, ceeace 

însamnă că sistemul de a creă și desființă şcolile pentru 
"trebuinţa altora decât acea a şeolarilor, nu e nici el nou! 
Lecţiunile, sau „prelegerile“: după cum sună emfaticul



raport al directoarei, încep abiă la 15 anuar 1868 și nu- 
mai cu opt școlăriţe. 

Această școală, creafi ca sucursală a celei existente 
in Sărărie, ființează cu o singură clasă pănă în August 
1872, când i se adaogă deodată alte două; rămâne însă 

numai cu 2 institutoare pănă în anul școlar 1882/83, 
când se separă clasa I-a de a II-a. In anul .1S86/87 se 
desparte şi a Ill-a dea IV-a—care se înființase încă din 
-1878/19—și se numește a patra înstitutoare. -De aci îna- 
inte școala trăiește complectă. 

Şcoala „Elena Doamna“ a fost prin urmare pănă la 
1900, dată la care i-am cercetat noi arhiva: 

5 ani cu 1 institutoare 

10 » > 2 » 

-d ». » 3 » 

li 2 „d n 

Sau: 

„5 ani cu 1 clasă 
6, „ 3 clase 

2 „d 
La aceste patru clase s'au succedat în curs de 33 

de ani opt doamne institutoare, dintre cari trei au fost 
și directoare. 

Dacă răsfoim matricolele, găsim în tot răstimpul 

abiă un total de 2715 eleve înserise, din cari au isprăvit 

școala 77 absolvente cu trei clase și 292 cu patru clase. 
In total 369 absolvente pentru o perioadă de 21 de ani, 
ceeace dă ca medie 17.6 și cevă pe an. - 

Numărul înseriselor în diferiţi ani: variază între un 
maximum şi un minimum după cum se arată mai jos și 
care poate fi interesant de pus în legătură cu condiţiile 

economice din anii respectivi.
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Anii cu numărul minimum. 

-1869|70 cu 30 eleve pentru 1 clasă 
187071 „27 , „LL 3 
1874[75 „6 „ > 3 clase 

1875|76 „75 „ „3 a 
1896|97 „78 „ pd 

Anii cu numărul maximum: 

1877|78 cu 914 eleve pentru 3 clase 

1885|86 ,„ 117 , „4 
188990 „12 d 
1891192 „107 „ o» 4 a 
189293 „ 118 „ d 

Numărul absolventelor cu 1 clase variază între 

S—9 în anii 1878|79 și 188990 
20-21, „ 1894]95 și 1898199. 

Dintre aceste absolvente multe s'au distins la con- 

cursurile de intrare în școlile normale și secundare. 

Dacă cercetim libretele Casei de Economie, găsim, 
dela înfiinţarea ei în 1881 și pănă la 1891,.adică în zece 
ani, vărsări în sumă de 1092 lei, iar dela 1591 pănă la 

1 Mart 1900, lei 5840. | 

Elevele prezintate ca pregătite în particular— dispo- ” 

ziţiunea relativă la plata examenului există numai din 
1892—au fost în număr de 64, repartizate pe 6 ani. Ca- 
sieria generală a eliberat recipise pentru suma de 960 lei.. 

Din anul 1893/94, de când învăţământul a încetat 
să fie gratuit pentru streini, Casa Şeoalelor a încasat. 
pănă la 1 Februar 1900 suma de 830 lei dela 27 Israelite. 

Școala din 'Țicău a primit mai multe distincțiuni. 
In anul 1$92/93 este recomandată Onor. Minister ca una 
din cele mai proprii pentru încercarea rotațiunii generale. 
Și în adevăr aici se aplică, pentru întăia oară în Iași,
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rotaţiunea, așa cum o propune V. Conta, în proiectul lui 

de lege. 
în 1893/94 d. inspector o desemnează ca școală de 

aplicaţie pentru secţiunea normală a Externatului secundar 
și rămâne cu această menire pănă la desființarea secţiunii 

sus numite. 
In fine, după nenumărate străimutări, șeoala din Țicău 

se instalează în Octombrie 1899 în propriul său local, 
când primește numele de „Elena Doamna“, numele vene: 

ratei domniţe, care inspiră tuturor cel mai pios respect. 

* 
* * 

Școala Păcurari No. 2, a apărut ea divizionară celei 
din Beilic și a purtat numele de Școala Beilic No. 2, din 
Decembrie 1872, data înfiinţărei, și pănă în Martie 1874, când 
capătă o direcțiune proprie. Iși ia ființa cu 12 de eleve și cu 
o singură institutoare, In Octombrie 1873 găsim 2 institu- 
toare, deşi eleve nu sunt decât 25. In 1874 școala devine 
“independenti cu 85 de eleve, împărţite pe 2 clase, dar. 

cu 0 singură institutoare. In anul următor. șeoala are 3 
clase cu 2 institutoare, iar în 1577—78,.4 clase şi 3 ins- 
titutoare. 

N'am găsit în Arhivă numărul elevelor înserise și 

acel al absolventelor decât pănă la 1890,—dela această dată 

amănuntele se pot află la administraţia centrală a șeoalelor. 
Pe când numărul înseriselor creștea puțin, atingând limita 
cea mai mare în anul 1887—88, când e de 15$, acel al 

absolventelor nu se consemnă nicăeri. 

Casa de -Economie adunase pănă în anul şeolar 
1899—1900 suma de 7246 lei. 

Interesante de notat am găsit în Arhira șeoalei, ur- 
mătoarele dispoziţiuni : | 

In anul 1877 —78 ordinul de a înregistră chestiunea, 
„predată zi cu zi *. În cel urmâtor, 0 programă analitică a 

școalelor de fete. în 1880, când se numeşte a i-a institu-



toare la școală, se motivează astfel despărţirea cl. a II-a 
de a IV-a: „numărul de 50 de eleve, fiind cel mai mare 

de care se poate ocupă cu folos institutoarea“. Şi în fine 
ordinul d-lui ministru B. Boerescu în care specifică cum 

să fie uniforma  institutoarelor atât ca coloare cât și ca 
„eroială. 

O! Caton.... 

% % * 

Intăiul congres internaţional de higienă școlară pus sub 
protecțiunea Alteţei Sale Regale Prinţul Ludovic de Ba- 

varia, doctor in medicină, și sub președinția de onoare a 
Excelenţelor Lor d nii miniștri de interne și instrucțiune, 
s'a ţinut în Niirnberg în zilele de 4—9 Aprilie 1904. Ini- 
țiativa fusese luată de către „Allgemeiner deutsche Verein 

fiir Sehulgesundheitspflege“. Cu grabă au aderat la ideea de 
congres internaţional societăţile de higienă din diferite 
țări, în primul loc „La Ligue des medecins* din Paris, 
„Sehaweizerische Gesellschaft fiir  Schulgesundheitspflege“ 

și altele din Anvers, Arnheim, Londra și Budapesta. | 
* 

Congresele de higienă şcolară sunt: menite .să se ţie 
la trei ani, în orâșe osebite, cu următoarea ţintă: să dea 
la iveală cercetările ştiinţifice făcute în domeniul higienei; 
să atragă luarea aminte a autorităţilor competente asupra 

imbunătăţirilor de făcut pentru buna stare a tuturor 
să lămurească opinia publică asupra însemnătăţei unei stări, 
prospere a tinerimei; să dovedească, celor ce se devotează 
școalei cât de necesară este stricta observare e a regulelor 
higienice. 

Din prima ședință a primului congreş, cadrul diseu- 
țiunilor s'a lărgit, cuprinzând și cercetarea programelor 
școlare din punctul de vedere al efortului ce ele cer 
minţii, al fenomenului de supramuncă la care pot dă 
naştere, 

La congresul din Niirnberg au luat parte peste 1100
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congresişti din următoarele state: Germania, cu cei mai. 

mulţi reprezentanţi, Anglia, Austria, Belgia, “Bulgaria, 

Chili, Cuba, Danemarea, Franţa, Holanda, Japonia, Italia, 

Luxemburg, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Statele-- 

Unite, Suedia, Sviţera, Serbia, Spania, Turcia, Ung aria și. 

Uraguay. Numai 14 din ele au fost reprezintate oficial. 

Şedinţele plenare s'au ţinut în zilele de 5, 7 ŞI 9 A- 

prilie, una de deschidere, alta de închidere, și una desti-- 

nată comunicărilor ilustraţiunilor medicale cari au parti- 

cipat la congres, ea: dr. lohannessen din Cristiania, dr.. 

Le Gendre-Paris, dr. Siekinger-Manheim, Dukes-Anglia, 

dr. Altschul și Stueppe-Praga, dr. Schuyten-Anvers, ete. 

Iustruetive și minoase au fost însă ședințele pesec- 

țiuni. Au fst 7 secţiuni cu următoarele cadre de discuţie. 

a)  Higiena localurilor de şcoală. 

b)  Higiena internatelor : mijloacele de control în ce 

priveşte higiena şcolară; învățământul şi mijloacele lui. 

0) Învățământul higienei în școală. 
d) Educaţia fizică a tinerimei. 
e)  Boale și serviciul medical în școale. 

f)  Șeoli speciale (idioţi, surdo-muţi ete.). 

8) Higiena tinerimei, în afară de şcoală ; higiena 

corpu ui didactic. 

În secţiunea b, în care s'au discutat și chestiuni di- 

dactice, s'au făcut 19 comunicări. Chestiunile mai însem- - 

nate cari s'au tratat sunt: 

1. ' Chestiunea supra-muncei, atribuită de către d-nii 

dr. Benda-Berlin și dr. Sehwend-Stuttgart programelor prea 

încăreate, iar de către subsemnata, relei organizări a cu- 

noştinţilor și metodei de predare. 

2. Primejdia ce prezintă pehtru sănătatea fizică Și 

morală a copilului, viaţa din internatele „sistem-cazarmă“, 

cum le numește dr. Mathieu. 

Congresul din Niirnberg își exprimă dorinţa ca ac- 

tualele internate să fie cât mai curând înlocuite cn acele
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„sistem-familie“, încercate şi experimentate în instituţiu- 
nile engleze din Eton și altele. | 

3. Dacă timpul de clasă să se menţie împărţit ca 
în Franţa, Belgia, ete. în ore ante și post-meridiane—cu 

„care prilej s'a discutat valoarea relativă a diferitelor ore— 
sau să se lase întreaga după amează pentru activitatea 
spontanee a copilului, pentru primblări şi muncă manuală.. 
Părerea din urmă a întrunit sufragiul majorităţii. 

4. Cât timp poate și trebue să dureze educaţia în 
comun a fetelor și băieţilor. Congresul, după părerea d-lui 
dr. Stetter-Stuttgart, cere ca această educaţie în comun 
să se facă,—cel puţin ca experienţă școlară,— măcar pănă 
în cele întăi clase secundare. 

5. 'Traducerea, ca exercițiu de școală, trebue să 
dispară. : | 

6. Dr. Lay arată că însăși educaţia intelectuală care 
face fala timpurilor moderne, sti pe o temelie falșă, întru 
cât ţine seamă “numai de recepiivitatea minţei și nu şi 
de puterea ei de reacțiune; întru cât dă insemnătate 
numai primirei și organizărei cunoștinţilor neglijând cu 
totul nevoea impulsivă a inteligenţei, nevoca ei dea com- 
bină și ereă, nevoea de a se exterioriză în produeţiuni 
proprii. - 

i Pui x 

Expoziţiunea de higienă școlară, deschisă la 2 Aprilie 
1904 în Niirnberg cu prilejul congresului cu aceiași ţintă, 
nu e propriu zis o expoziţie internaţională. Abia de găsim 
câţi-va expozanţi streini: trei din Rusia, câte doi din Bel- 
gia; Danemarea şi Romănia, câte unul din Anglia, Italia 
și Holanda. Insuşi Sviţera și Austro-Ungaria, reprezentate 
prin mai mulți expunători, încă nu pot ţinea comparaţie 
cu Germania. | 

„Această expoziţie nu cuprinde de cât ultimele cuce- 
riri ale științei aplicate la şcoală, fără cea mai mică în- 
cercare de retrospectivitate. Obiectele expuse cam Cu oare-



care dezordine, se pot grupa din punet de vedere peda- 

gogic, în patru: 

A) Local de şcoală, B) Mobilier, C) Materia didactic, 

D) Diverse. 

In această din urmă grupă vom cuprinde pe lângă 
obiectele ce nu-și giisese loc-în cele anterioare, tot ceea 
ce constitue activitatea șeolarului şi a dascălului. 

In grupa A întră 

1) Planuri de localuri şcolare. 
2) Fotografii reprezentând clădiri sistematic construite, 

înzestrate, după cerințele higienei modeime, cu săli de 
gimnastică, săli de duș, săli de mâncareși recreaţie, curți 
spaţioase pentru joc, ete.: clădiri nalte, luminoase, bine 
ventilate, vesele și cu faţade artistice și atrăgătoare. 

De admirat sunt cu osebire cele expuse de Ausiro- 
Ungaria, Bavaria, Holanda, Sviţera și Rusia. Tot așa de 
interesantă este harta unui teren de mai multe hectarii, 
12—16, cumpărat din iniţiativa privată și dăruit comunei - 
-Krakau ca loe pentru jocurile de copii. Trei sferturi din 
acest teren sunt acoperite de pădure. | 

3) Reprezentări în miniatură de clase și dormitoare. 

In această grupă se oglindesc mai mult şcolile ger- 

mane. | 

-4) Aparate de dezinfectare ; uși și ferestre model 
„reformă“ ; mustre de elampe și balamale; storuri, boeli 
dezinfectante pentru dușamele ete.; în fine ultimele sis- 

teme de încălzit și luminat. Printre acestea demne de re-. 

marcat sunt două: acel generalizat de societatea pe ac- 
țiuni „IKortin“ și sistemul „ca aer filtrat, al inginerului 

rus Timocovici din Moscova. a 

Actualele sisteme de ventilare, după părerea inven- 
tatorului rus, sunt toate nemulţumitoare, fiind-că sau dau 
aerul prea uscat, cum e în sistemul de ventilare cu aer
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cald, sau ni-l dau în curente, când se întroduce direct de: 
afară. In sistemul inventat de dânsul, prin deschideri fă- 
cute în partea de sus a păretelui şi p:oectate așa zicând. 

la o mare distanţă cu ajutorul uriui ti lung, aerul proa- 
spăt intră întrun spaţiu anume lăsat de-asupra tavanului 
văzut. Acest aer se distribue în 3—+ canaluri de-a lungul 

tavanului şi se lasă în jos în: odae filtrându-se prin o pânză. 
deasă, care oprește în ea ori-ce pulbere. In mijlocul ta- 

vanului o gaură pe unde ese aerul viciat. 

5) Pavilioane,—apartamente compleete cu bucătărie, 
sală de bae, ete.—demontabile, pentru sanatorii improvi- 

zate, pentru colonii școlare de vacanțe ete. 

2 Grupa B. 

Ceea ce izbește cu osebire ochiul privitorului, 
este bogăţia mobilierului. Băncile expuse se numără cu. 
sutele. 

Sistemul de bancă Rettig, aproape generalizat în Ger- 
mania, e cel mai bine reprezentat. Nu vom cita nume de 

abricanţi și nici chiar diferitele tipuri de bănci, lucrul 
neprezentând destul interes pentru noi. 'Trebue să spunem 

însă că sistemul băncilor mobile, întrodus în multe româ- 

nești, este absolut părăsit. S'a evitat şi seomotul sinistru 
de ferărie şi colorile posomorâte, însușiri ce caracterizează. 
multe din clasele noastre model. 'Toate băncile sunt fi- 
xate de pupitru, la o distanţă orizontală indestuliăitoare pen- 
tru a lăsa liberi rădiearea elevului în pictoare, neţintuite: 
în dușamele, așa că curățirea acesteia nu sufere. Ele sunt. 
n lemn alb sau gălbuiu, cu speteaza scurtă, cam pănă la. 
omoplatul elevului, și cu chinga de sprijinit picioarele lată 
și abia înclinată. In unele tipuri, faţă pupitrului lunecă. . 
n jos lăsând mare deschiderea saltarului. Deosebirile a- 
mănunţite nu prezintă vre-un interes. 

Catedrele și dulapurile sunt simple, ușoare și boite:
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în eolori vesele. Tabela pe picioare a revenit la favoare.. 
Ea e simplă sau dublă, cu 2—4 feţe de seris și se mișcă. 

în toate sensurile: graţie unui mecanism perfecționat și 
care prezintă multă garanţie de soliditate. Pe multe din ele: 
se poate serie şi cu grafită. De remarcat e simplicitatea 
și frumuseţea mobilerului, lucru ee nu exclude efiinăitatea 

preţului. - ” 
Mai avem de enumerat pupitrele și mesele de de-- 

semn, cavaletele, absotut verticale, şi în fine, aparatul de: 
desemn al lui Greubel, un aparat necesar profesorului nu 
prea stăpân pe desemn, cu ajutorul căruiă se poate schiţă 
în câteva minute orice hartă geografici, precum și con- 

turul oricărui obiect din natură. 
Aparatele de gimnastică se reduce la greutăţi de râ- 

dicat, paralele, scară de bețe cilindrice pentru agăţat, 
bastoane de mănuit și un scaun înalt pe care faci toate: 

mișcările urcărei pe cal. 
Tot în' această grupă clasăm și numeroase sisteme 

de senipători, cari variază după repegiunea cu care se: 
nimicește sau se ascunde materia expectorată. Sistemul 
cel mai bun nu se poate utiliză decât în orașele cu ca- 
nalizarea tout-ă-l'egout. | 

Grupa C. 

Materialul didactic, admirabil executat, cuprinde :' 

1) Tablouri de geografie şi istorie, tablouri intuitive- 

și de științi naturale, precum și tablouri de ornament, 

anume portretele marilor poeţi, muzicanți ete. 
2) Reproducerea în miniatură a tot felul de obiecte 

ce se tractează în invăţământul intuitiv, istorie sau geo- 
grafie, ca: unelte de plugărie, căruţe, pompe, luntri,. cai- 

curi, locuinţi primitive ete. Cele mai multe executate de 
elevii şcoalelor normale. 

3) Colecţii de mustre industriale, agricole, farmaceu-- 

tice ete., pentru osebitele categorii de școli,
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4) Instrumente pentru laboratorii și jucării de copii 
a căror construcţie se razimă pe principii de fizică ; apa- 
rate de comografie ; mijloace speciale pentru instruirea 
-orbilor. | 

5) Modele de desemn și pictură, în relief și în volum, 
6) Piese anatomice în carton. Se disting prin frumu- 

seţea execuţiunei produsele caselor Kageren din Hamburg 
şi dr. Bennighoven u. Sommer din Berlin.. 

Grupa D. 

In această grupă intră: | 
__1) Cărţile didactice, cele mai multe de higienă, câ- 

teva de știinţi şi aritmetică, două de pedagogie. Aici găsim 
şi un expunător român, cu un manual de higienă şcolară, 
premiat la expoziţia din Paris, 1900, cu medalia de argint, 

2) Literatura specială a chestiunei urmărită de con- 
gresul de higienă școlară. Intre numeroasele volume: vom 
cită pe acel al dr. Patzac, Schule u. Schiilerkraft, un 
studiu de statistică în sensul ultimelor cereetiiri de psicho- 
logie experimentală, și pe acel al d-nei Lojdia von YWolf- 
ring asupra coloniilor şcolare agricole-industriale. Titlul 
ne desfășoară până la un punct atât ținta urmărită cât și 
punctul de vedere social din care autoarea priveşte ches- 
tiunea educaţiei. | 

3) Tablouri grafice murale care prin semne conven- 
ționale—forme sau colori—ne dau distribuirea relativă a 
activităţei copilului în diferite Școli: somnul în raport cu 
orele de clasă, cu cele de activitate proprie și singuratică, 
cu cele de exerciţiu fizic, de vecreaţie, ete. 

Mulțimea acestor tablouri ne dovedește că în Ger- 
mania 0 idee predomnitoare este frica de supramuncă - 
intelectuală. - 

3) Tablouri reprezintând rezultate de ale psihologiei 
experimentale: frecuenţa la sută a diferitelor luerări șco-
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lare; variaţiunile acestora, după ajutorul cât îl dă profe- 
sorul, ete. 

5) Tablouri cari să arăte ţinuta defectuoasă a corpului 
şi urmările ei. "Tablouri anti-aleoolice, tablouri de higienă. 
şi medicină populară, de gimnastică, tablouri moraliza-- 
toare, ete. | 

6) Rechizite școlare. | 
î) Modele de îmbrăcăminte higienică pentru copii. 
8) Obiecte confecţionate de copii: reliefuri, modela-- 

juri, desemne, pirogravuri, lucru de mână confecţionat cu 
ambele mâni—o incercare de egalizare în abilitatea lor— 
obiecte lucrate de orbi, ciungi, ete. 

9) Colecţiuni” de procese- verbale cari oglindesc felul 
de viaţă în unele internate: orele de prânz în raport cu 
timpul consacrat lor și chiar listele de bucate și cheltu-. 
ală zilnică; orele de repetiție cu distribuirea relativă a 
timpului la diferitele obiecte de învăţimânt, ete. 

10) Compuneri, modele de seriere. 
In toate se simte preocuparea dascălului de caligrafie: 

de a opri să se scrie mic, Scrierea e numai cu litere latine. 
și absolut verticală. Cerinţile higienei moderne s'au - im- 
pus şi aci, | 

Intăia expoziţiune de higienă școlară, nu toemai bo- 
gată poate, rămâne totuși foarte interesantă pentru toţi. 
pe cari îi preocupă buua stare și propășirea școalei. 

+ 
* * 

Ținta școalei profesionale ar fi desăvârşirea mese-- 
iașului în specialitatea cu care trebue să-și câștige existența, 
în situaţii. chiar de concurență acerbă, și desvoltarea lui 
sufletească în calităţile elementare cerute de traiul în so- 
cietate. Această ţintă, care la prima vedere pare simplă, 
nu poate fi ușor atinsă și nu poate rezultă decât din con- 
„uerarea armonică a tuturor factorilor educatori, prin ur--
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“mărirea unui scop unic șimn fiece dată bine ţermurit, prin 
întrebuinţarea unor mijloace încercate și clar precizate. 
„Acest lueru presupune însă și o măestrie a dascalilor și 

-o perfecţionare a programelor. . 
Insăși perfecţionarea manuală a meseriașului, din 

toate cea niai ușor accesibilă, ca fiind cea: mai simplă, nu 
poate rezulta din munca exclusivă a unui singur maestru. 
“Căci perfecţionarea aceasta atârnă și de abilitatea îniis- 

“eută a individului, însușire care presupune oarecare fineţă 
nervoasă, și de timpul jertfit muncei manuale, dar mai a- 
târnă și de varietatea aceștia, de plăcerea eri care copilul 

-o'sevârșește,—prin urmare de tactul pedagogie al maestru- 
Jui—de puterea de observaţie şi judecată la care a. ajuns 

copilul şi de stăpânirea asupra atenţiei de care dânsul dis- 
pune. Aceste două din urmă însușiri însă nu sunt produ- 
sul singurei munci manuale, cu necesitate ţărmurită și 
mai redusă, ei a întregei activităţi a copilului, cu o durată 
«cât mai prelungită. E 

Un pas mai departe face perfecţionarea profesională, 
«când meseriașul, stăpânind elementele meseriei lui, mate- 
rial şi procedee, izbutește să conbine în alte forme și pro- 
porţii. decât cele date de către model sau maestru, să sim- 
plifice și să perfecţioneze însăși munca, de execuţie. In a- 
cest stadiu dânsul dovedește o putere de observaţie mai 
pătrunzătoare decât cea obișnuită, un gust estetie câte o- 
dată ales, cunoștinţi științifice de detail, de multe ori pre- 
ţioase chiar pentru savanţi. Insă pe când însușirile de mai 

-“sus,—abilitatea manuală, spiritul de observ aţie și judecată 
pentru reproducerea exactă a modelului.—sunt de rigoare 
ori cărui luerător şi sunt atât de elementare că pot fi ce- 
rute oricui, cele din urmă sunt dispoziţii mai rare și 
-constituesc aşa zisele talente pentru meserie. 

Nu vom cere șeoalei profesionale să producă talente 
ci numai să le cultive când întâmplarea i le aduce ; în 
schimb îi putem pretinde ca din toți elevii ei să facă. lu-



crători buni. Acesta e un lucru minimum îngăduit ori că- 
rui om normal care-și dă silința cuvenită. lati dece ere- 
dem noi. că justificarea cu vorba că elevii n'au talent nu 
e la locul ei în școlile profesionale. Munca manuală agri- 
colă şi profesională sunt formele cele mai elementare ale 
activităţei omeneşti și ca atari n'au nevoe de daruri deosebite. 

Spiritul de observaţie și judecata, stăpânirea atenţiu- 
nei, activităţi elementare cari aleătuese pănă la un punct 
temelia întregei cugetări și absolut indispensabile unui bun 
lueriitor, se perfecţionează mai cu osebire din folosirea 
inteligentă a Aritmeticei, a Știinţilor, a Desemnului după na- 
tură și a lucrului manual. Acesta ar fi, socotim noi, ţinta 
“imediată de fixat învățământului din cursul profesional în- 
ferior, în vederea căreia ar fi să selecţionăm materialul și să 

organizăm complexul programei. 

Ceia ce numeam mai sus talent pentru o meserie este 
contribuţiunea imaginaţiunei, adică a aetivităţei combina- 
tive. Deși imaginaţia apare în sufletul copiilor foarte cu- 
rând, ea nu poate produce înfiptuiri temeinice și mai ales 

„utile, de cât atunci când materialul ei e luat diu realitate, 
şi când e combinat, macar pe departe, după normele de 
cristalizare aje cre aţiunilor naturale. Perfecţionarea ima- 

_ginaţiei și dis sciplinarea ei se fac sub controlul observaţiu- 

nei. Iată dece ar trebui să ne ferim de a pune m joe 
prea de curând imaginaţia copilului. Noi socotim bunăoară 

ca o eroare folosirea ei prea de timpuriu la desemn. 

Sunt școli profesionale unde se cere elevilor de cl. II și 
MI să „creeze“, modelele de lueru,—ei cari nu știu încă 
să observe exact! Asemenea lucrări de compoziţie, ar tre- 

bui amânate pe mult mai târziu. 

Tot aşa socotim că'n cursul inferior profesional, unde 

foarte arareori se observă inteligenţi mai râdicate deasu- 
pra medioerităţei, chiar printre profesori, necum printre 

elevi,—știinţele ar trebui să aibă precădere asupra istoriei 
şi geografiei descriptive. Cei cari cunose evoluţia minţii
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știu că spiritul de observaţie și judecata sunt: daruri rare 
în copilărie, și de aceea ele au mai multă nevoe de spri- 
jinul culturei și de ajutorul dascălului, decât imaginaţia, 
căria i-ar trebui mai curând control, stăpânire și orientare 
decât împuternicire. Tot aşa precădere ar fi să aibă în 

școlile profesionale desemnul şi lucrul manual, a căror 
mare valoare educativă stă, credem noi, mai ales în ușu- 
rința pentru dascăl de a proporţiona fiece lecţie datii cu 

puterile reale ale copilului, ceea ce e foarte greu bunăoară 
cu cunoștinţile teoretice. | 

Cunoștinţele de aritmetică, desemn după natură şi 
științi au, cum am spus, un rol în însăși pregătirea profe- 
sională a meseriașului, alăturea eu coniptabilitatea și lucrul. 
manual. Aceste discipline au însă şi o valoare educativă 
generală ; prin deprinderea de ordine și de control pe care 
o pot da gândirei, prin cunoştinţile lor utile, dânsele pot 

„sluji, ea și cunoștințile de morală, istorie și geografie, la 
formarea individualităței morale. Asemenea individualitate. - 
care ar fi să alcătuiască scopul ori cărei școli și al ori 
cărei educații în genere și care nu rezultă atât din 'com- 
plexul de cunoștinţi referitor la calităţile cerute individu- 
lui, cât mai ales din modalitatea cum ele se comunici şi 
se păstrează. în conștiință, este în școala profesională în 
special opera profesorului de religie și a celor de limbi, 
precum și a întregei atmosfere morale în care trăeşte șco- 
larul. De aci necesitatea unei conlucrări comune de fiece. 
minută, a tuturor factorilor edueativi și a unei înțelegeri. 
depline între profesori și director, în jurul interpretărei și 
aplicărei, atât a dispoziţiunilor dela centru, cât și a prin- 
cipiilor pedagogice de aplicat în fiece clipă. 

+ 

, * * 

Au ajuns la modă producțiunile școlare până într'atâta. 
că însăși școlile profesionale sar socoti micşorate în dem- 
nitatea lor, dacă nu ar da pasemite câte una pe an — 

-
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școlile profesionale, al căror scop e așa de puţin compa- 
tibil cu producţiunile scenice. 

Șă fie oare un bine asemenea -producţiuui ? Şi acel 
bine cât Var puteă ele dă —aşă zisa deprindere cu dis- 
tracţiunile intelectuale — să fie el proporţionat cu cheltu- 
elile intensive de forţă nervoasă, de timp, de gust pentru 
muncă, ete. pe cure le reprezintă? Să fie folositoare adoles- 
cenţei şi copilăriei această supraineordare nervoasă, această 
muncă dezordonată și această deprindere cu dorința dea 
străluci ? Să fie sănătoasă, în o vrâstă de fatală nesoco: 
tinţă și de eronată apreciare a valoarei sociale individuale, 
continua suire a scenei și des repetatele aplauze, rău pla- 
sate, ale unui publice fatalminte neştiutor? Stinghirirea 
dela munca liniștită a clasului timp de 1—1%, lună, aţă- 
area imaginaţiei și a dorinței de întrecere, rivalităţile și 
dușmăniile cari urmează fiecărei producţiuni, să fie ele 
compensate cu plăcerea copiilor și a părinților, eu proble- 
matica propășire a simțului estetic? 

O caracteristică a mentalităței copilăreşti este lipsa 
simțului de relativitate şi proporţionare. Și copilul şi omul 
mai puţin cioplit sunt fatalminte victimele ideei că suc- 
cesul se măsoară după aplauze și că acestea sunt atâtea 
dovezi de existenţa unui talent extraordinar. De aici graba 
de-a lăsă foarfeca și gialăul, pentru cariere artistice... 

Noi socotim că producţiunile școlare trebuese reduse 
simţitor, iar cele cu plată, fie chiar în scopuri de binefacere, 

suprimate în mod absolut. Dece să falșificăni mintea co- 
piilor, lăsându-i să creadă, fie macar: un moment, că cu 
dispoziţiile lor embrionare și cu știința lor necoaptă și-ar 
putea câștigă lu rigcare viaţa ? Din potrivă trebue să-i 
deprindem cu adevărul, care este acesta, că fără muncă 

“nu este talent, și fără specializare, munea nu mai poate 

găsi căutare intr'o societate organizată. Că geniile pot pro- 

duce în alte condiţii, nu are de-aface; eleapar așă de rar, 

încât nu ne schimbă întru nimic fermula noastră..
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In deosebi, producţiunile nu au ce căuta în școlile 
profesionale. Menirea acestora este formarea meseriașilor, 
adică treptata lor desăvârşire ca executare manuală, ca 

gust în combinarea elementelor date, ca iscodire de mo- 
dele şi procedee întru simplificarea muncei. Centrul de 
greutate al muncei lor să rămăe meseria, iar celelalte 
lucrări, necesare desigur la perfecţionarea sufietească - şi 

fizică, —gimnastiea, muzica, literatura și celelalte—ar fi să 
imăe. ocupaţiuni secundare. Drept stimul al activităţei 

și al gustului de creaţiune, școala de meserii are expozi- 
„ţiile, cari, dacă s'ar repeta de 3 — 4 pe an, ar dă un 
folos mult mai mare și bănese și educativ și recreativ. 

Am zis de 3—+ ori pe an şi nu în permanenţă, ceeace e 
departe de a fi tot una. Asemenea. expoziţii, în provincie 
mai ales, ar fi și o școală de gust artistie pentru public. 

Am zis că producţiunile cu muzică, recitări, ete. nu 
sunt la locul lor în școala profesională. Elevul acestei 
școli trebue să se deprindă cu ideia că el e lucrător, 
trebue să simtă cii terenul pe care e chemat să se per- 

fecţioneze şi să contribue la înălțarea neamului său, este 
meseria aleasă ; trebue să știe, mai ales, că pentru muzică 

şi literatură, se cere o cultură mai întinsă decât a lui şi 
o pregătire specială, care nu se poate căpătă decât în 
șeoli speciale, sub conducerea unor specialişti. O caraeteris- 
tică nenorocită a mentalităţei româneşti este lipsa noastră 
de credință în puterea, în necesitatea şi valoirea culturei 
speciale. Toţi ne credem în stare să facem orice, fără cea 
mai mică pregătire. De uci ne vine și graba de'a con: 
„damnă cele făptuite de alţii. Noi nu suntem deprinşi cu 
nevoea de a cunoaște, pentru fiece caz dat, mai multe - 
modalităţi, pentru ca din. compararea lor să - alegem pe 
acea care corespunde mai bine necesităţei momentului. 
Și fiindcă nu simţim trebuinţa acestei comparaţiuni, cea 
dintăi și unică idee care se înfăţişează la un moment dat 
minţei noastre, o luim de bună şi în numele ei eriticiim 
şi răsturnăm tot ce nu-i se potrivește.
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Producţiunile muzicale și literare sunt infiripări ar- 
tistice, care ar fi să cultive gustul publicului.. Ele n'ar 
trebui ingăduite, credem noi, decât Conservatoriilor și 

Liceelor. Conservatoriile au menirea să formeze artiştii, 

Liceele, dând o cultură generală, să "pregătească mediul 
sociul în care aceştia au a se desvoltă. Și dacă un individ 
e liber să se prezinte în public cam vroește și cu ce vro- 
ește, unei instituţii şcolare care are obligaţii serioase faţă 
de propășirea gustului artistic, nu i se poate îngădui orice . 
fel de manifestare. | | 

In toate celelalte școli, pentru deprinderea elevilor 
cu distracţii mai alese decât acele văzute în familie, pen- 
tru rafinarea gustului și cultivarea sentimentului social, 
ar fi să se improvizeze din când în când, petreceri șco- 
lare, duminiea ori sărbătorile, cu sau fără invitarea câ- 
torva părinţi, și la cari ar luă parte, pe rând, toţi profesorii 
şcolei. Asemenea serbări improvizate, care pot fi folosite 
“ca recompense de bună purtare bunăoară, şin cari 
sar cântă, recită şi execută jocurile gimnastice învaţate 
în ultimele lecţiuni, sunt o oglindire mai credincioasă a 

petrecerilor sociale, sunt şi o distracţie reală, întrucât le 

lipseşte încordarea pregătirei, intensitatea emoţiunei și 

grija succesului. Nefiind pregătite, ele nu vor stingheri 

mersul normal al învățământului și vor fi mai puţin dău- 

nătoare pentru cultura morală a individului, întrucât nu 

ascut așa de mult sentimentul întrecerei și dorința - de 

aplause, porniri cari, cum ziceam și mai sus, pentru 0 

minte de copil, sunt tot atâtea ademeniri spre o viaţă alta 

decât de muncă liniştită şi serioasă, cum trebue să fie 
partea noastră a celor mai mulți. 

Nu socotim trebuitoare asemenea petreceri școalei 
primare. Distracţiunile aceștia, ar. fi să rămăe exclusiv 
fizice; munca intelectuală din clasă fiind pentru acea 

vrâstă mai mult decât îndestulitoare. 
La aceste petreceri şcolare, sub îndemnul unui di-
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rector cu tact, ar fi să se producă și profesorii eu cetire 
ori muzică. Participarea profesorilor nu poate însă şi nu 
trebue să se prezinte ca ceva obligator, ori macar așteptat.: 
Valoarea educativă ar dispărei cu totul de îndată ce elevul ar 
ști că profesorul e dator si-l facă să și petreacă... Profesorul 
ar fi modelul în recitare și interpretare muzicală. 

Pe lângă elementul de muncă proprie, de efortpersonal 
statornic, de mare trebuinţă în cultura artistică este și mode- 
lul, adică o realizare exterioară, care să suggereze modalităţi 
nouă, ori macar procedeuri noi de îndrumare. Cu produe- 
țiunile școlare de astăzi, când elevii nu se văd decât între 
dânșii, noi ne învârtim întrun cere, care exclude orice 
probabilitate. de perfecționare artistică. Și cu cât se încu- 
metează directorii să facă lucruri mai grele și mai nevă 
zute încă, cu cât râvnese să facă mai mult și mai nou— 
teatru și muzică polifonică, tablouri vii și operete-—cu 
atât, fară să vree și fără să știe, scoboară nivelul artistic al 
elevilor și: cu aceasta și pe acel al publicului.



PROGRAMELE ȘI NOUA METODĂ DE PREDARE 
e 

“Comunicare făcută la Congresul din Niirnberg 
din Aprilie 1904. 

Sociologii sunt de acord să găsiască, "că genera- 

țiunea noastră” asistă la o degenerare morală progresivă 

Literatura, arta, moravurile, înmulțirea și respândirea 

boalelor nervoase, însăși apariţiunea eriminologiei ca știință, 

ne dovedese cu prisos aceasta. Apoi, explicarea acestei 

desfiişurări patologice, încercată cu mult efect, . dacă nu 

tot cu atâta sueces, prin chiar faptul că n'a apărut decât 

acum, probează că simptomele de degenerare nu s'au arătat 

nici când mai alarmante ca în zilele noastre. Au mai fost 

negreşit epoce de decadenţă, ași zise vrâste de. tranziţie, 

când o filosofie, fie sprijinită pe religiunea domnitoare, fie 

independentă de ea, după ce dăduse omenirei tot ce putea 

dă, se lasă învinsă de o teorie nouă, viguroasă şi agre- 

sivi i. dătăitoare de entuziasm cu noile ei orizonturi. Starea 

în care ne aflăm noi durează însă de prea multă vreme 

ca să fie numai o stare de tranziţie, iar la orizont nu se 

vede încă, teoria liniştitoare de spirite, care să adune vre-o 

“ dată întrun singur mănunchiu atâta bogăţie, atâta diver- . 

sitate de mentalități ! 

Degenerarea fizică a speciei noastre sa dov edit în 

toate ţerile civilizate, constatându-se pretutindeni sciiderea 

taliei mijlocii, o mai mică rezistenţă, la influenţile perni- 

cioase ale mediului, o mai mare 'mortalitate, reducerea
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vieţii mijlocii şi traiul pentru toți înăsprit de boale nume- 
roase și de grija de-a le preveni. Mai ingrijitoare însă 

sunt constatările din punctul de vedere al vieţei sufletești 

o nevoie excesivă de sensații, o pripire în a cunoaște șia. 
gustă totul, lipsa de solidaritate afectivă între chiar mem- 
brii acelieaşi familii, un individualism. morbid, ușurința în 

a luă hotărâri 'eu”privire la acte iremediabile, goana de 
a-și trăi traiul, desgustul de viaţă înainte de a o cunoaște, 

goana nebună ecătră final și o neînchipuită diversitate de 
concepții în sânul acelieași generaţii ! Friguri în muncă, 

friguri în uzul și abuzul vieţii, iar paralel cu aceasta o 
nepăsare complectă pentru ziua de mâne, ca şi cum în 
fie-ce elipă ne-am află în ajunul unei catastrofe finale și 
definitive ! — Şi dacă ducându-ne cu gândul la uriașele 
progresele ale știinţii, la productivitatea gigantică a unui 
Wagner, a unui Ibsen, a unui Spencer, sau altora, socie- 
tatea este încă departe de a se resimți de o sterilitate inte- 
lectuală, — în schimb istovirea morală, împrăștierea și 

risipirea în nimicuri a puterilor noastre de afecţiune, 
lâneezirea entusiasmului sănătos, morbiditatea voinţii și 
criminalitatea crescândă, sunt lucruri tot pe atât de gene- 
ralminte cunoscute. - 

Această destrămare sufletească are de sigur origini 
îndepărtate și multiple. Ar fi negreșit o încumetare, dacă. 
nu chiar o naivitate, să încereiim o sintetizare a lor acum, 
când. multe dintre cauze nici nu sunt în deajuns de adân- 
cite de cătră cercetiători specialiști. Aci ne vom mărgini 
a cerceta problema numai dint”un singur punct de vedere, 
anume acel pedagogic, de oarece părerea noastră este, 
că în afară de sistemul general de educaţie, foarte mult 
contribuim și noi lu această stare sufletească bolnăvicioasă, 
prin însăși admirabila or -ganizare a învățământului, prin 
însăși slăvita metodă nouă de predare. 

Inainte de a trece:la expunerea dovezilor cari spri-
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jinese îndrăzneaţa mea aserţiune, mă simt obligată a vă 

aduce la cunoștință condiţiunile în care ele au fost culese. 

Studiile mele universitare, terminate în ţară și complec- 

tate în Paris, m'au familiarizat cu toate sistemele peda- 

sogice moderme, a căror aplicațiuni mi le-am aşimilat 

întrun un de practică pedagogică în seminarele din Berlin, 

Miinehen şi Stuttgart. Profesiunea mea mi-a dat drept 

câmp de observaţie două școli primare, una cea de apli- 

caţie de pe lângă şeoala normală, o alta sub direcţia su- 

vorei mele, precum și două şcoli de al doilea grad, școala, 

normală, în care în calitate de profesoară de pedagogie 

conduc practica pedagogică de 10 ani, șio alta de cultură 

generală, unde am predat mai multe din disciplinile filo- 

sofice. In acest interval am avut prilejul să urmăresc s—9 

generaţiuni de fiecare șeoală primară și tot cam atâtea 

din fiecare din cele dovă școli secundare. 

Precând acum la câmpul propriu zis de observaţiune, 

iată “câteva trăsături generale necesare pentru deplina 

înţelegere a celor ce au să urmeze. 

In total luate şeolile noastre primare sunt excelente. 

Metodele didactice moderne, întroduse de tinerii cari au 

studiat în Germania, sunt bine cunoscute de cătră insti- 

tutori. Sistemul rotaţiunei este aproape generalizat, fapt 

care dă și mai mulţi sorţi de probabilitate, ca experienţile 

pedagogice făcute la noi să fie concludente în materie. 

Cursul primar—în care se primese numai copii cu 7 

ani împliniţi—are o durată de ani și cuprinde programul 

următor, In cl. I; cetire, scriere, învăţământ întuitiv în 

cercul școalei și al casei părintești, rugăciuni în versuri, 

- desemn în legătură cu înv. intuitiv şi socoteală (formarea 

numerelor 1—100 după sist. lui Grube); iar ca exerciţii 

formale, narațiuni, memorizări, ex. de simţuri, cântec, 

gimnastică și lueru de mână. 

La clasa a II-a, deosebindu-se de acel admis în șco- 

lile germane — și în aceasta socot că România a făcut.
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o mare greșală—programul nostru este prea încareat. și ) ! 

prea lipsit de gradaţia trebuitoare faţă de cel al clasei : 
precedente. Intr'adevăr, aici avem: cetire, proză şi ver- : 
suri; exerciții de gramatică, în cercul propoziției simple, 
(sintaxă și etimologie); cele 1 operaţiuni cu numerile dela : 
100—1 milion; înv. intuitiv în cercul grădi-ei, livezei, 
pădurei, bălților; întroducere în istorie. (legende) și în 
geografie (localitatea în care se află copilul); în fine exer- 
ciţii formale ea în cl. 1. 

Programul cl. III este o desvoltare al celui prece- 
dent; iar după ultima clasă a cursului primar, elevii 
ajung—sau mai bine zis, ar trebui să ajungă—la o cetire 
curgătoare și inteligentă, la o redactare mulţumitoare a 
bucăţilor citite sau narate ; rezolvă orice problemă de arit- 
metică în cadrul numerelor întregi și zecimale, precum şi 
de geometrie elementară ; cunosc istoria şi geografia ţerii 
lor; cunose în mod sumar geografia tuturor continentelor, 
cu fauna și flora lor caracteristice; cunosc fenomenele 
fizice cele mai frecuente; știu geneza fabricaţiunii celor 
mai uzuale obiecte de consumație; știu în fine noul și 
vechiul testament precum şi catehismul ortodox; iar în 
ultimele două clase copiii s'au perfecţionat în cântec, gim- 
nastieă ete. în puterea de observaţiune și în aceea dea 
redă în rostire corectii cele știute și simţite. 

Cunoașteţi acum agentul de obser rațiune precum şi 
câmpul în care mi-am cules observaţiunile, din care voiu 
trage mai departe argumentele tezei mele. 

Incepând cu prima clasă și făcând abstracţie de ele- vele cari o repetă, se poate afirmă — şi aceasta după nu- meroase observaţiuni — că, dintre 50—60 de eleve nou înscrise se vor găsi cel' mult 5—d, adică 6—79, care să nu fie în stare a urmări cursul lecțiunilor pănă la finele a- „nului școlar. In general, elevele sunt aproape la. acelaș stadiu de desvoltare psihică, toate agere și vioae, așă că
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la finele anului—la noi existând încă sistemul premiilor— 

institutoarea se giisește în perplexitate la determinarea 

elasificărilor. In 1893 o înstitutoare voiă să premieze cu 

premiul 1 29 de eleve din 30 câte avea în clasă. 

Lmerurile se schimbi în clasele următoare. Din clasa 

a Il-a găsim la finele anului promovabile 20—295, adică mai 

puţin de jumătate din populaţia clasei respective. La finele 

clasei a Ill-a numărul seade mai departe, iar în clasa. 

ultimă, afară de cazuri excepţionale—în 10 ani am avut 

două clase a. IV-a cu câte 909%, eleve bune—numărul ele- 

velor bune nu trece de 10—12. Dar și acestea, puţinele 

rămase, din punctul de vedere calificativ, se află departe 

de coloritul cald al observaţiunei spontane pe care lam 

admirat în primul an. Negreşit, ele au un stoc bogat de 

cunoştinţi, bine asimilate, bine organizate, însă mintea li-i 

osteniti și fără energie. Au cevă matur, dacă voiţi, dar 

de o maturitate anemică. 

” Aici îşi are locul o observaţiune foarte curioasă, chiar 

privită numai din punct de vedere psihologic, acea rela- 

tivă la inegalitatea puterei mintale, la variaţiunea aproape 

morbidă a acestei puteri dintro zi în alta, fenomen ob- 

servat la trei dintre elevele școalei de aplicaţie. — Ana B... 

din cl. IV, elevă inteligentă, silitoare, are zile când înţe- 

lege iute și profund tot soiul de noţiuni ; în altă zi, aceleași 

noțiuni pe care cu o săptămână înainte le asimilase așă 

de bine, nu le mai pricepe—nu am -zis că le uită—şi nu 

le pricepe orice mijloe de coneretizare ar întrebuinţă ins- 

titutoarea. Nici vorbă nu poate fi de rea voinţă, așă că 

fenomenul nu poate avea altă explicare decât oboseala 

minţii, care lucrează numai cu intermitență. — Elena G.:. 

şi Antoaneta N... eleve în cl. III prezintă fenomenul în- 

to formă și mai stranie. Amândouă sunt dotate cu o 

mare dispoziție pentru calcul. Când erau în cl. I și a I-a 

lucrau la aritmetică cu o agerime și exactitate uimitoare; 

multe normaliste nu le puteau urmări. Anul acesta, în
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clasa a III-a, sunt zile când ele reamintese timpurile vechi, 
atât prin. iuţeala cât și prin coreetitudiuea gândirei, dar 
de odată le vedem căzute într'o stare de prostraţie inte-- 
lectuală desăvârșită, care durează, câte 3—4 săptămâni, 
fără intrerupere. In acest interval ele nu sunt în stare 
să socotească nici cu numere mai mici de 10. Nu înfeleg 
absolut nimic. Apoi somnolenţa dispare, ele își revin în: 
fire, pentru a reciădea din nou în adormire după 10—15 
zile. Partea curioasă a fenomenului este că aceste eleve, 
care nu s'au distins în cl. I șia II-a, decât la calcul, nu-și | 
pierd aptitudinea de pricepere decât numai la calcul; la. 
toate celelalte obiecte ele au fost și rămân continuu me- 
diocre. Aici este deci vorba de o uzare numai într'o sin- 
gură direcţie, de o stozire parţială, probabil momentană 
numai, provocată de excesul tensiunei mintale. 

Aceeași oboseală a minţii s'a observat și în cele două 
instituţiuni de gradul al II-lea. Deși în școala normală de 
institutoare, noi nu primim decât absolvente a 3 clase se= 
cundare, totuși fiind că pe de o parte pănă anul trecut 
există o singurii școală în toată ţara, iar pe de alta ca- 
riera învăţământului prezintă singură oarecare siguranță 
de bună „stare, pentru 30—40 locuri vacante în această 
școală, se înserieau câte 3—4 sute de candidate. Concur- 
sul riguros ce urmă între acestea ne dădeă prin selecţiune, 
drept eleve în cl. |, tot ce puteă fi presupus mai bun. 
mai apt de cultură, în lumea femenină românească. 

In asemenea condițiuni, fenomenul de oboseală min- 
tală, observat de toţi colegii mei, are mare însemnătate.. 
Normalistele, aşă de bine pregătite și atât de riguros re- 
crutate, încât în cei dintăi ani sunt eleve uimitoare, în- cepând cu cl. a IV-a, iar unele dina V-a, pierd orice: originalitate, orice brio intelectual ; iar la practica peda- 
gogică, în anul al V-lea, o pot afirmă în mod constant, — și faptul întărește observaţiunile precedente — se disting: elevele cari n'au prea luat în serios mijloacele de stimulare
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ale şcoalei şi s'au mulțunit cu locuri mai modeste lu 

clasificare. E i 

In şeoala de cultură generală, se promovau în fiecare 

an câte 20—30 de eleve din cele 50—-60 înscrise. Totuși. 

chiar în aceste condițiuni, fenomenul uzărei puterei min- 

tale a putut fi observat. Aşă, în el. a IV-a, unde eu îmi 

începeam cursul, nu găseam minţi cari să priceapă noţiu- 

„mile de Psihologie şi Logică, decât toemai în masa înertă 

a clasei, în majoritatea nulă a ei. În schimb aici aflam 

călduri sufletească, entusiasm și vigoare, ca la nici una 

din aşi zisele premiate. 

Ori cât ar fi de tristă, concluziunea vine să confirme 

Diinueala ce manifestam la început, că școala istoveşte 

mințile. 

Observaţiunile de mai sus nu sunt de sigur, decât o 

exemplificare modestă a cunoscutei remarce că nu elevii 

cei mai buni. sunt producătorii cei mai tecunzi pentru so- 

cietate.. Dar, să nu insistăm prea mult asupra acestui 

punct și mai ales să nu generalizăm : pe lângă că am 

ciideă în exagerări, îndepărtându-ne tot mai mult de ade- 

văr, dar am riscă să dăm un premiu de încurajare Ienei, 

această supapă de siguranță cu nobila menire să ne scape 

de supramuncă, care—slavă Domnului !—funeţionează des- 

tul de bine încă și fără nici o primă... | 

S'ar putea zice că ne aflăm în faţa unui fenomen de 

supramuncă, adică sau că totalul de cunoştinţi este prea 

mare, sau că cunoștințile sunt mai presus de puterea de 

pricepere a copiilor. — Nu. “Cauza sleirei nu este supra- 

munca, afară numai dacă luăm acest cuvânt întrun înţeles 

cu desevârșire larg. Eu aș zice că avem de a face cu un 

supra-efort. 
, 

De-alminti elea dovada voiu aduce-o tot din experienţa 

țerei mele. 
In restimpul celor zece ani, la cari se referă obser- 

țiunile mele, Statul român a schimbat de trei ori progra-
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mele școlare — atât de mult se grăbeşte omul în ţerile 
tinere să atingă nemurirea ! — La fiecare modificare, nu- 
mărul de cunoștinți cerute copiilor s'a redus treptat, dar 
s'a lăsat neatinsă durata timpului de studiu, care este de 
+—5 ore pe zi. Ei bine, istovirea pe care o observ acum, 
cu programa simplificată, este tot aşă de însemnată ca și 
cea observată la generaţiile de acum s ani, cari urmau o 
programă încareată. | - 

După a mea părere experiența este concludentă. 
Nu-i numărul cunoștinţilor și nici gradul lor mai înalt sau 
mai jos pe seara abstracţiunei care ostenește! Cauza - 
trebue căutată în menţinerea efortului, în tensiunea aten- 
iei, în continuitatea ascultăvci. 

Din acest punet de vedere, lecţiunile de desemn, de 
lucru, ete., dacă e vorba ca elevul să urmărească expli- 
caţiunile profesorului și să păzească simultaneitatea miş- 
cărilor, încetează de a mai fi lucrări vecreative, după cum 
le consideră de obiceiu dăscălimea. 

Faptele, materialul de observaţie pe care am avut 
onoarea a vi-l expune, m'am dus la concluzia că uzarea 
inteligenţei școlarilor, uzare pe care am constatat-o îm- 
preună, se datorește în mare parte supraefortului pe care 
îl cere școala dela dânșii. De aici biinueala căi acest su- 
praefort este provocat—aș zice reclamat—de însăși 'orga- 

mizarea învățământului şi de noile metode de predare. 
Rămâne dar să analizăm împreună ceeace constitue noua 
metodă didactică precum și organizarea  înviiţământului, 
spre a vedea dacă nu vom putea surprinde în ele cevă, 
care să îndreptăţească acuzarea de mai sus, 

Așă zisa metodă noui,— lăsând la o parte aplicaţiu- 
nile ei din fiecare caz, cari aplicațiuni nu le-am găsit eris- talizate nici întrun volum de didactică și nici trebue nici când să se cristaliseze,—este mai mult un principiu sn- 
spirator, iar spiritul ei ar putea fi redus, după părerea 
noastră, la urmitoarele formule.
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1). Să se ţie samă de conexiunea ideilor din fiecare 

serie omoloagă de noţiuni (știință) astfel ca în explicare 

să nu trecem la un inel din serie, fără a fi dat.pe toate 

cele anterioare, adică pe toate câte le piesupune aperce- 

perea lui. De aici necesitatea de a cercetă, din acest punct 

de vedere, pedagogie, fiecare obiect de învăţământ în parte, 

și a regulă succesiunea noţiunilor. Acesta e principiul care 3:
 

a străbătut mai adâne până acuma în practica învăţă- 

mântului. 

2). Să se ţie samă de ideile ce pot formă întregi. 

mai complexi pe gândire, fie că se găsese în aceeași sau 

în discipline intelectuale osebite, să se juxtapue sau să se 

suprapue, după trebuință, formând dela început asociaţia 

de idei la care va să ajungă copilul mai târziu—și aceasta 

pe de o parte pentru a cruţă forţă mintală şi timp, iar 

pe de alta pentru a fixa cunoștinţile în memorie pe cât 

mai multe sprijinitori. 

- 3). A alternă cât mai mult formele de activitate in-- 

telectuală, pentru a evită istovirea unei facultăţi și a 

aduce desvoltarea lor armonică, fiecare folosindu-se de: 

sprijinul ce-i 'dau toate la un loc. | 

4). A privi suma şi calitatea cunoștinţilor de dat, mai 

mult din punctul de vedere formal, educativ,—fără să pe- 

glijim pe cel practie—a opri ca instrucţia să fie un lua 

intelectual, sau să rămâe în conștiință o masă înertă. 

5). A urmări în predare. mersul evolutiv al minţii :. 

dela sensaţii la imagini, dela acestea la noțiuni; dela a-: 

mintirea tale quale a impresiunilor la combinări și creaţiuni.. 

G). O sistematică desvoltare a simţurilor și a puterei 

de observaţie, obiectivă. și subiectivă. 

7). Imvăţământul atât în intregimea lui, cât și în sis- 

temizările individuale (ştiinţa fiecărui individ) să urmeze: 

cel puţin în trăsături generale calea pe care a urmat-o 

în evoluţia lui istorică. Cunoașterea empirică a fenome-:
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nelor să precedeze pe cea raţională ; legendele, cunoaște- 

rea exactă a fnptului istoric, ete. 
$). Principiile, legile cari stăpânese fenomenalitatea; 

normele activităţei noastre, tot bagajul acesta rațional, să 
se afle de cătră însuși copilul, — aceasta în interesul unei 
mai sigure fixări în memorie, a unei mai mari călduri 

“ sufletești asimilatoare, cât şi în interesul unei aper ceperi 

mai sigure, ca una ce poate fi controlată de profesor în 

“îmsuşi geneza ei. 

9). Simultaneizarea cât mai absolută. Intregul grup 

de copii cu cari lucrăm să ajungă aproape la aceiași miș- 

care de gândire, la aceiași repegiune în clarificarea cunoș- 

tinţilor. | 
10). Şi în fine al 10-lea principiu, pe care eu Laş 

boteză cu un nume foarte obișnuit în sociologie, principiul 
democratizărei culturei, tendința de a ridică nivelul masei 
școlare, tendinţa de a ajută elevii slabi si ajungi pe cei 
buni, tendinţa de a sădi un fond comun de principii şi-.de 

idealuri între elementele acelieaşi generaţii. A face posi- 
bilă o înţelegere, o solidarizare în această mare diversitate 

de tendinți şi de aspirații, ce se degajează din speciali- 
zarea excesivă caracteristică veacului nostru. 

Rezultatul unei reali:ări cât mai apropiate. de idealul 
„pedagogilor, a acestor principii. ar fi pe deoparte scutirea 
de muncă prisoselnică, lăsând inteligenţilor a'ese şi timp 
și energie: mintală pentru noi descoperiri, pentru idealuri 
noi; iar pe-de-alta, ridicarea nivelului cultural a] masei, 

creând astfel un mediu, dacă nu absolut favorabil pro- 
gresului, cel puţin nerefractar, teoriilor ce se pot ivi. 

Cu-acest fel înalt nu-i de mirare ca metoda nouă 
să fi revoluţionat lumea și să fi ridicat ași de sus entu- 
ziasmul pentru ea. | 

Decât, în aplicaţiile ei, metoda nouă se coboară din 
aceste regiuni înalte. . 

Să încercăm a schiță și felul cum aceste principii



e 
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se aplică, atât ca organizare de învățământ cât și ca 

realizare didactică zilnică. ” 

lată ceea ce mai ales este vrednic de remarcat în 

organizmul nostru școlar. 
1). Numărul mare al exerciţiilor de aplicare pentru 

orice idee generală. Probleme, exerciţii gramaticale, hărţi 
geografice ete. - 

2). Numeroasele exerciţii de reproducere, orale Și în 

scris, desfășurate și în rezumat. ! 
3). Invăţarea paraleli a mai multor serii de cunoş- 

tinţi, toarte osebite între ele. 
3). Impărțirea timpului de muncă pe unităţi mici: 

1 cră de fiecare obiect în școlile secundare, Y, oră sau 

chiar 20 minute în cele primare. 
5). Muncă fizică, sub formă de gimnastică, lueru ma 

nual, ex. militare, ete. 

Să cercetăm pe fiecare în harte. Exerdiţiile de apli- 
cure, necesare pentru a controlă asimilarea ideei generale, 
sunt și o gimnastică intelectuală. Ele dau aptitudinea de 
a determină, de a eremplifică, de a utiliză în orice caz, 
formula științifică învățată. Când se înmulțese însă, ele 
consumă o energie în disproporţie cu folosul. Elevul care 
vezolvă + probleme de aceeași natură, face, după mine, 
de două ori lueru inutil. La I-a problemă el dovedeşte: 

dacă. a înţeles; s'o considerăin pe-a doua, ea exerciţiu de 
repeţire ; - ce însamnă însă aplicările ulterioare ? La un 
seminar din Germania profesorul de matematici—un ex- 

celent profesor după concepţia curentă — rezolvea mintal 
câte 12—15 probleme analoage pe oră. Săifie mecanizarea 
calculului un ideal? Nu văd întru cât mașinile de calculat, 

cum sunt funeţionarii tuturor administraţiunilor financiare, 

ar fi mai utili lor şi societăţei decât oamenii de ştiinţă 
matematică.. Această repegiune în calcul .poate fi utilă în 

umele specialităţi, nu o găsesc însă totașă ca mijloc de



— 96 = 

cultură generală. Acelaș. lucru îl putem spune despre 
numeroasele exerciţii de limbă, despre hărţile geogra- 
fice, etc. | | o 

Nu contest utilitatea exerciţiilor de determinare. Ele 
dau agerime minţii, dau mobilitate ideilor, pun individului 
la îndămână capitalul cultural de care dispune, dar o 
repet, folosul lor e prea mic pentru timpul și munea cât 
le consumă. | 

Cheea învăţământului modern însă sunt exercițiile de 
reproducere. Nimic să nu se dea copilului, fără a-l sili să 
reproducă. Numai astfel ia el deplină cunoșiință de rele 
explicate. i 

Trebue să observăm însă că reproduceiea e o muncă. 
mai mult decât primirea, e o mărime de intensitate a con- 
științei, o potențiare a ei, am zice, cure cere un mazimum 
de energie a atenţiei. A avei conștiință de ce-ai auzit şi 
a spune altuia, sunt două activităţi distincte, ce nu se pot 
confundă, deși una presupune pe cealaltă. 

Reproducerea în scris e și mai obositoare. Fa pre- 
supune în mai mult lucrările de ţermurire şi de sintetizare. 
La reproducerea verbală elevul este ajutat de întrebări, 
cari-i izolează ideile, imbucătăţese greutatea, şi de puterea. 
de suggestie a profesorului, care-i susține atenţia. Așă 
găsim o explicare faptului că la scris elevii sunt mai slabi 
“decât la oral. o 

La ex. de compuneri propriu zise, elevul are de re- 
Sulat suecesiunea ideilor și limita lor de desvoltare, poate 
chiar—cum e cazul în şcolile secundare—de ales amănun- 
tele în vederea unui subiect dat. Deosebim deci în acest: 
exercițiu : 1) o asimilare de. idei în vederea unui scop dat 
și o cercetare critică a lor; 2) organizarea materialului, 
potrivită cu scopul propus, adică și O rcamintire a nor- 
melor fixate cândva de profesor ; 3) o alegere a expresiu- 
nilor adecuate ideilor, expresii ce trebuese și ele înlănţuite: 
după alte norme, acele gramaticale.
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Şi această munei,—ecu un rezultat minim, experienţa 

şcolară ne-o dovedește zilnice — se face în următoarele 

proporţii. In școala primară — vorbese numai de şcolile 

româneşti acum și socotese la un loe toate exerciţiile de 

reproducere în seris,— 8 pănă la 12 pe lună, în cele secundare 

9piină la 15. Dacă adiiogăm și pe cele inspirate de o eventuală 

sporire de zel din partea unuia sau a altuia dintre profe- 

sori,—cei de limbi străine nu dau greș—ridicăm numărul 

total la 18—20 pentru spaţiul de 28 de zile. 

Ce să însemneze însă următoarele fapte bine cunoseute 

în lumea şcolară? Inegalitatea între elevii unei clase e 

cu mult mai mare la compuneri decât la orice altă lu- 

crare. Aptitudinea pentru compoziţii coincide totdeauna cu 

o superioritate, sau macar cu 0 precocitate intelectuală. 

Progresele zilnice în această ramură de activitate sunt 

mai. puţin simţite decât la altele : elevul serie binișor dela 

început, ori niciodată. - 

Eu mi le explice numai astfel: compunerea cere o 

maturitate intelectuală la care nu ajung toţi, sau macar 

la care ajunge fiecare la altă vrâstă. In acest caz, ea nu 

mai poate fi un exerciţiu general atât de întrebuințat, mai 

ales în învăţimântul primar. 

„Am putea găsi argumentele în favoarea. coneluziei 

de mai sus și în altă direcţie decât experienţa școlară. 

Câţi oameni maturi vorbese frumos și câți pot serie 

tot așă? | o 

Ştiinţa consemnată în scris este mult mai ţermuriti— 

formând aproape o specialitate — decât știința zie, cercetarea 

experimentală, cucerirea zilnică asupra forţelor naturei. 

Şi dacă la vrâsta matură, arta de a serie este, nu zie o 

superioritate mintală, dâr de sigur o nuanță oscbilă de 

manifestare; dacă la apogeul: evoluţiei individuale cons- 

tatăm o aşă mare diversitate de aptitudini în această 

privinţă, de ce să nu recunoaștem, că ea e totatât de fatală 

în stadiul întâiu al evoluărei individului ?



Să venim la a treia caracteristică a înviţământului 

"-aetual. Nu sunt multe veacuri de când omul doritor de 
cultură făcea cunoștințiă—cel puţin în învăţământul siste- 
matie al școalei—cu câte o singură disciplină intelectuali. 
Astăzi am ajuns la cealaltă extremitate : le atacăm pe 
toate odată, sugem cultura prin toţi porii în acelaș timp. 

Iată ce învaţă un copil între 11—18 ani în şcolile 
noastre: 2—3 limbi moderne, 1—2 claşice, 5—-6 discipline 
științifice, 6—7 filosofico-literare, 3—+4 dexteritiăţi. Un om 
în vrâstă care ar ceti 15—16 scriitori de-odată—afară de 
cazul când face cercetări de paralelism,—nu ne-ar face 

toemai o bună impresie. 'Totuşi noi dăm copiilor atâtea 
serii de cunoștinţi și aptitudini paralele, fără să ne temem 
de consecinţi! Istorie, literatură, filosofie, tot ce-au cucerit 
minţile înaripate ale tuturor veacurilor. 

Cunoștinţile acestea sunt dozate, prezentate în pilule 
ușor asimilabile, în formule ce se înfing ușor în memorie. 
Da!... Dar aceste formule, dacă nu-și pierd din virtutea 
de a deschide largi orizonturi minţilor superioare, pentru 
cele obișnuite ele nu-s decât un isvor de seacă presumpție 
Şi de eronată credință că știu ce e cultura și că cunose 
limitele tuturor știinţilor. | 

UL așă de stranie osteneala ce ne dăm, să arătăm în 
teligenţilor abiă în stare de formaţiune, cum sunt ale ele- 

„vilor de liceu, să le arătăm, zic, până unde a ajuns fiecare 
știință și cât e de neputiincioasă să străbată mai departe! 
Cât e de zană sforţarea filosofiei! cât sunt de nesatisfă- 
cătoare doctrinele de morală ! Și când drept hrană sufle- 
tească dăm vrâstei de entusiasm sistematice strigăte: de 
neputinţă ale acelor cercetitori cari. au cerut prea mult, ori 
accente de desniidejde ale filosofilor cari au jintit prea 
daparte; când le-am tocit cea din urmă licărire din cu- 
riositatea metafizică cu care ne naștem fiecare, ne minu- 
năm că tinerimea e sceptică ! ne indienăm că odată liberă 
pe mişcările ei, nu ţintește decât acolo unde curiositatea
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nu i-a fost satisfăcută, acolo unde i-a rămas ne cunoscut... 

Plăcerea... 
N 

Varietatea cunoștinţilor are de scop, mi se va spune, 

să desvolte paralel toate facultăţile intelectuale, pe când 

o culturi unilaterală ar face să înflorească o singură 

formă de activitate în dauna altora, iar când în munca 

noastră trecem dela o lucrare, la alta osebită, creerul se 

vecreează. 

Mai întăi, părerea că diferitele- ştiinţi se deosebesc 

îmtratât, ca să desvolte facultăţi intelectuale osebite,- mi 

se pare contestabilă. Diferenţiarea știinților vine dela de- 

prinderea noastră de a privi lucrurile, într'un moment dat, 

mumai dintrun singur punct de vedere. O deprindere de 

ordine intelectuală prețioasă, produsul unei îndelungate 

evoluări, dar care cuprinde mult artificial în ea. A priti 

lueiurile dintr'un anumit punct de vedere este an excelent 

- procedeu de cercetare ştiinţifică, o formă de muncă specia- 

lizată, e îndoelnie ca să fie şi un bun procedeu educativ. 

Dar ce rezultă ca fapt psihologie, din această asi- 

milare de cunoștinţi. paralele ? — Formarea în mintea co- 

pilului a tot atâtea şiraguri independente, î tot atâtea serii 

de idei bine distincte între ele. Cine wa observat lucrul ? 

Cea mai simplă problemii de aritmetică, pa care la lecţia 

specială ar fi rezolvit-o 909%, din elevi, pusă la geografie; 

devine o greutate de neînvins. La lecţia de istorie elevul 

ştie datele, la altă Jecţie nu-și mai amintește de ele. 

Târziu de tot dacă se face o armonizare între: cu- 

noștinţile osebitelor științi. 

Răul, pe care îl relevez acum, sa semnalat mai de 

multă vreme, iar ca remediu s'a propus concentrarea mai 

multor obiecte în mâna aceluiaș profesor și ridicarea unui 

obiect la însemnătatea de centru, în jurul căruia să se gru- 

peze celelalte ca ramuri subordonate. 

"Mijlocul acesta poate face mult bine și dela gene- 

alizarea lui putem nidăjdui o ameliorare. Ei ţermurește
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abuzul specialiştilor, cari acumulează amănunte peste 
amănunte, și dă posibilitate profesorului să stabilească 
legături de ajutorare reciprocă, cel puţin între ramurile 
de cunoștinţi ce-i sunt încredințate. 

Dar chiar cu acest sistem de concentiare, varietatea 
mare de cunoștinţi nu are de rezultat decât atilizarea 
pănă la maximum a unui timp dat. Dacă măsurăm folosul 
învățământului șeolar cu numărul și trăinicia cunoștinților 
în conștiință și nu cu proporționarea lui la puterea noastră 
sufletească și mai ales nu cu efectul ulterior al unei acti- 

„vilăți potenţiate, atunci sistemul actual de învățământ, cu 
bogiiţia și diversitatea lui de eanoștinţi este cel mai bun: 
în minima de timp, dă mazimaum de cunoştinţi. 

Schimbarea felului de activitate cere însă O tensiune 
tol mai mare a atenției şi o muncă de adaptare continuă. 
Și eu cât schimbul se face mai des, cu cât unităţile de 
timp destinate fieciirui obiect sunt mai mici, cu atât ri- 
sipim forţele copilului mai mult și mai fără folos. Plăcerea 
pe care o dă schimbul, sensația de nou, de altcevă, își are de sigur valoarea sa în: procesul de asimilare, dar nu compeusează efortul de adaptare, efort pe care-l facem 
pentru a luă nuanța specială a ideilor din fiecare obiect: de învățământ. 

Profesorii de curs secundar au făcut desigur cu toții următoarea observaţie. Abia după 20—30 de minute dela. intrarea în clas simţești clasa încălzită, unificată în gân- dire, vibrând sub puterea convingerei tale. Acum s'a făcut de abiă adaptarea ! | 
| ȘI atâta muncă nerodnică s 
câte 1—6 ori pe zi?! 
_ Dar chiar în afară de consideraţia aceasta a istovirei fără nevoe, nu vi se pare că deprinzând copiii să treacă așă de curând dela o disciplină la alta, îi îndrumăm spre supeificialitate? - 

Mie, o mărturisese oricât m” 

ă risipim noi la copii de 

ar costa lucrul, dispo-
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sițiunea aceasta școlară, îmi face impresiunea unei siste- 
matice.... feinizări. a minţilor... Se zice că inteligenţa 
femenină este caracterizată toemai prin saltul... cu și fiiră 
rost... dela o idee la alta, întrun timp foarte restrâns. 

Oare în acest sens va să se realizeze isbânda feminismului ?! 

Fenomenul de supra-muncă, la care am ajuns și noi 

pe altă cale, a fost semnalat sunt acum 20—25 de ani. 

EL se atribue numărului mare de cunoștinţi, programelor 

încareate și îndreptărei activităţei copilului exclusiv în 

sensul intelectual. Ca corectiv s'a propus munca fizică. 

Părerea noastră este că oboseala nu vine dela în- 

carearea programelor ci. dela organizarea cunoștinților și 

dela metodele de predare. Acelaș stoc de cunoștinți sar 

putea dă, cu rezultate osebite, întrun timp “mai scurt, 

dacă am suprimă tot ce irosește mintea fără să-i dee un 

folos echivalent și dacă am modifică ordinea în care să 

se prezinte ele. 
Am semnalat în treacăt ceeace cred nepotrivit sau 

nefolositor dintre lucrările școlare. In privinţa organizărei 

cunoştinţilor,. chestiunea e prea complexă pentru ca să 

intre în 'cadrul unei așă de modeste comunicări. 

Ziceam că nu e numărul de cunoștinţi care ostenește. 

Poate mă înșel, însă eu socot ci erierul își are şi el toa- 

nele şi resvrătirile lui înstinetive, că întrun timp dat 

numărul de cunoştinţi asimilate e statornicit în primul loc - 

tot de plasticitatea lui, oricare ar fi efortul profesorului. 

Câţi elevi și-au însușit toate cele spuse de profesor? Cu. 

ajutorul lenei. cu acel al fantaziei sau al amintirei, mintea 

copilului își caută hrana aiurea, de îndată ce noţiunile 

explicate nu se impun conștiinței lui dela sine. Dar, orice 

ar gândi elevul, el e ţinut să stea neclintit, să simuleze 

starea care presupune priceperea și să o simuleze cu toată 

iensiunea de care e capabil timp de +1—5 ore pe zi. 

Ace astă tensiune e, după mine, cauza .ostenelei. Atenţia
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fie ea reală, s sau simulată, iată activitatea care tocește min- 

țile, care ne srosește puterile. 

S'a propus ca remediu munca manuală. 

Aceustă muncă este de sigur un derivativ însemnat, 

menit să evite multe excese. Dar după 7—S ore de ac- 

tivitate cerebrală, cum o cere învăţământul secundar, mai 

poate copilul întreprinde şi muncă fizică? 

Dr. Mosso a dovedit că gimnastica în școli nu-i decât 

ud „supliment de supramuncă intelectuali“. 

Acelaş lucru îl putem spune despre orice muncă ma: 

nuală supravegheată și transtormată în activitate simultanee. 

Pentru ea munca fizică să fie un derivativ odihnitor al 

minţei, ea trebue lăsată să se modeleze după energia de 

care dispune. elevul în fiecare moment, după gustul şi 

fantazia lui din fiecare clipi. O reglementare a aceștia ar 
rezultă din însuși forţa lucrurilor, fiiră intervenţia noastră. 

Oare jocurile copiilor sunt fără ordine? 
Orice emulaţie. impusă mai ales, orice simultanei- 

zare, încordează minţile prea tare și le ostenește. 

| Din acest punct de vedere, găsese că absurditatea 

cea mai isbutită, pe care au inventat-o pedagogii tuturor 
vremurilor, este metoda lucrului de mână “din școlile 

de fete. 

Lucrul de mână este dexteritatea eare se poate face 

fără nici-un etort intelectual, care se poate mecaniză dela. |. 

început. Maestrele actuale o transformă însă într'o'luerate . 
intensiv conștientă. Ele silese 50—60 de copii să lucreze 
absolut cu aceiaşi repegiune, în aceiaşi mişcare, Urmă- 
rind explicaţiunile teoretice pe cari ele le fae pe tabelă. 
Și ce teorie !... Cum se scade sau se înmulțește la colțun, 
pe unde se bagă acui la cutare sau cutare punct... 

Asta e cea și cum am sili copiii să nu meargă fără 
să observe locul unde pun fiecare picior și fără să numere 
sau să determine cu fel de fel de vorbe mișcarea ce o 
fac! Ca şi cum am cere elevului ce cântă la elavir, să
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spue numele fiecărei note cu degitaţiunea şi tonul ei... 

Acolo unde natura ne-a învăţat să ne lipsim. de lu- 

mina, obositoare a conștiinței, de munca migăioasă a aces- 

tia, noi-să impunem conștiință ! - 

* DI. Dr. Gustave Le Bon, a formulat o definiţie, care 

greşită în generalizarea ei, exprimă toarte bine 0 latură 

a valorei educaţiunei. EL zice: „educaţia este irecerca coni- 

“ ştientului în inconştient“. Sa 

“ "pot ce putem trece în inconştient este de sigur 0 

achisiţie definitivă pentru individ şi poate chiar pentru 

generaţiuni ulterioare. Şi trebue ca omul să evolueze în 

acest sens, nu pentru a deveni un automat, cum sar 

puteă crede interpretând rău. formula, ci pentru a folosi 

lumina conștiinței pentru noi cuceriri, în nouă . domenii! 

Când silim copiii să gândească intensiv, acolo unde 

nn e nevoe, nu numai că-i ostenim fără folos, dar ne îm- 

potrivim messului firese al evoluţiunei lor. 

Câte mijloace de secătuire a inteligenţei n'au inventat 

şi pedagogii!! ! 

Sii îneheiem. Caracteristica generală a învățămân- 

tului nostru şi a metodei de predare în vigoare, mai ales 

în învăţământul inferior, este clarificarea şi organizarea de 

timpuriu în conștiință a unui număr cât mai mare de cu- 

noștinți. Această elarificare ar trebui să însemne economie 

de timp. Economia nu se face însă, de îndată ce copilul 

munceşte tot atâtea ore și tot atâţia ani, ca și cu metoda, 

veche! O reformă, și aceasta numai în scopul de ane 

conformă pe deplin spiritului metodei în vigoare, ar fi să. 

reducem numirul anilor de școală, sau şi mai bine, să re- 

ducem varele de lucru zilnic, lăsând cât mai multă vreme: 

muncei manuale libere, activităței spontanee a copilului. 

Eu însă găsese o primejdie în însuși spiritul metodei 

de predare. In adevăr, metoda actuală, cu multiplele-i 

mijloace de concretizare, cu procedeurile ei de veprodu-
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cere, pune conștiința copilului în deplina posesiune a cu- 
noștinților primite.... dar o potențiază, dă conștinţei o 
acuitate pe care vrâsta nu o-îngădue. Organizând. cunoș- 
tinţile dela început, direcţionând mintea spre cercetare și 

generalizare, cum o face metoda nouă, ea creează nevoi înte- 

lectuale nepotrivite cu evoluţia firească ! De aci precocitatea 
care ne dă iluzia izbândei,. dar care face că la 18 ani tineri- 
mea să fie nenrastenică, Prea mult se slujește metoda nouă 
de mijloacele de investigare științifică şi prea “puţin ţine 
samă de încetineala cu care evoluează în mod firese mintea 
omului. Invăţământul nostru previne, întimpină, antici- 
pează, satisface nevoi intelectuale care abiă licăresc, le 
creează câte odată pe de-a întregul, pe când finta lui, 
menirea lui, ar fi să fie, după piirer ea noastră, numai sa- 
tisfacerea acestor nevoi, atunci și acolo unde ele există. 

Dacă observaţiunile precedente sunt juste, o reor- 
ganizare fundamentală a învățământului se impune în in- 
teresul igienei sufletești, în interesul bunei stări morale a 
generațiunilor cari se ridică. | 

Poate nu ar fi potrivit cu puterile noastre să arătăm 
în ce sens are a se face această reorganizare. Sistemele de 
educaţie sunt creațiuni măreţe, pentru care nu ori-cine 
poate fi chemat.



EXAMENUL de CAPACITATE pentru INSTITUTORAT *) 

Sunt trei ani de când au ființă examenele de capa- 

citate la înstitutorat, și o asemenea durată de timp e în- 

destuliitoare pentru a apreciă o lege, un regulament, 0 

dispoziţiune școlară. Fie-ne deci permis a spune câteva 

cuvinte asupra sistemului nostru de recrutarea înstituto- 

rilor şi anume în ce privește: 
1) Programul exanienului de capacitate și 

2) Recrutarea comisiunei examinatoare. 

Programul 

Programul examenului de capacitate, după cum este 

alcătuit şi: după cum se execută, este, după părerea noastră, 

în contrazicere cu spiritul legei învățământului secundar, 

eu fericita inovaţiune întrodusă de curând în liceele noastre. 

Bacalaureatul suprimat din licee e trecuti sub numele de 

examen de capacitate în .şeoalele normale. 

Ce eră bacalaureatul ? Un examen rezumatoriu asu- 

pra tuturor cunoştinţilor presupuse necesare pentru cultura 

generală, în care cinci oameni de specialităţi osebite iţi 

aruncau mintea dela Cyrus la  cosinus, dela madrapori la 

Jupiter tonans, dela metaforă la eclipse în nu mai puţin 

scurtul timp de ooră și jumătate. Erâ o încarcare nervoasă 

gratuită și cu rezultate meteorice, cari îşi atingea paro- 

  

=) Articol publicat în 1899,
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xismul periodie în Iunie și în Septembrie şi după care 
urmă o descăreare nervoasă în proporţie, o sleive şi un 
desgust pentru orice sforțare intelectuală, ba chiar și mo-. 
rală, care pentru mulţi nu rimânea provizorie. 

Nota caracteristică a curentului din ultimii ani este: 
toemai putinţa de a isgoni, de a înlocui examenele gene- 
ale prin examene speciale. La noi lucrul sa realizat în 
învățământul secundar general: în ţările fără tradiţii ino- 
vațiunile se face fără luptă. 

Ce este examenul de capacitate? Un examen care 
ține o oră de candidat, cu un program echivalent cu acel 
de bacalaureat. Dacă lipsese trigonometria. morala, limbele 
clasice și cevă cosmografie, găsim în schimb didaetiea, 
metodica, istoria pedagogiei, o limbă și o literatură mo- 
dermiă (în totul sunt 2 limbi obligatorii), medicina populară, 
igiena, economia politică, cea casnică, ete. Unele din aces 
tea sunt mai ușoare decât obiectele din liceu al căror loc 
il ţin, dar oare numărul lor să nu însemne nimic? 

Cercetând limitele date fiecărui obiect în cele două 
programe pe care le comparăm, nu găsim în școala nor= 
mală chestiuni mai țermurite decât în programul fostului 
bacalaureat. Şi știm toţi că mai ușor treceai bacalaureatul, 
în ultimii lui ani de existență, decât examenul de insti- 
tutor, cum se trece după legea nouă. | 

Care ar fi oare raţionamentul după care criticând 
supra-munea stearpă rezultată din examenul de bacalau- 
reat, să aprobăm pe acea rezultată din examenul de dip- 

“lomă? Aci stă, cum ziceam, contrazicerea. 
Nu cerem cu toate acestea o ușurare a programului 

de șeoală normală. Chestiunea supramuncei nu numai că 
nu e nouă, dar e și mai puţin serioasă decât sar crede: 
natura a dat supapa de siguranţă fiecăruia — lenea. Institu- 
torul are nevoe de o cultură generală — dacă e vorba că 
punem preţ pe ea — și-i drept să-i cerem mai mult decât 
are si predee. Putem face însă o altă distribuire a materiei



în vederea examenului și o distribuire ușurătoare sar face 

buiăoară scindând examenul de capacitate în 2 examene 

suecesive, “despărțite printr'un interval de un an sau un 

an jum. Asemenea examene pe lângă că ar ușură foarte 

mult pe candidat, ar face cu putinţă o examinare mai Ti-. 

guroasă, mai amănunţită și prin: urmare mai serioasă. 

Vom vedeă mai jos cum s'ar putei face scisiunea 

aceasta. | 

Am putea invocă în acest seop și un motiv psiho- 

"logic. Dacă cele trei probe de examen sunt perfect de 

bine alese din punctul de vedere al examinatorului, nu 

sunt tot așă din acel al examinatului. La examenul de. 

-diplomă, după cum se știe, se cer: ă 

1). O probă în seris, menită a arătă corecta seriere, 

puterea de stăpânire a candidatului asupra nnei chestiuni, 

deprinderea lui de a subordonă gândirile una alteia, de a 

contopi, de a închegă întrun tot amănuntele culese din 

diferiţi autori și din experienţa lui proprie; : 

2). O probă extemporală care să arăte capitalul de 

cunoștinți din fiecare ramură și aptitudinea candidatului 

de a generaliză, de a sintetiză, de a rezumă ; 

3). O probă practică, care să învedereze îndemănareu 

candidatului de a analiză o chestiune anumită şi destoi- 

nieia lui de a aplică principiile didactice la fapte și chestiuni 

hotărâte. - | 

Cu aceste trei probe la îndămână examinatorul, dacă 

ave și el o pregătire în sensul ceruf, poate să-și deie bine 

samă de suficiența sau insuficiența normalistului candidat. 

Ce-i însă cu examinatul ? Dacă proba serisă și cu cea 

orală îşi dau un“ sprijin reciproc, nu e tot așă cu cea 

orală și cu cea practică. Intre aceste două există, din 

punet de vedere psihologie, o mare osebire, și din această 

osebire resultă: | | - 

1). O mare greutate pentru candidat în trecerea-a- 

cestor examene unul după altul; î
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2). O imposibilitate pentru profesorul de pedagogie 
a dă o pregătire pedagogică satisfăcătoare la 25—30 de 
normaliști întrun timp așă de limitat. Căci nu trebue să 
înţelegem prin pregătire pedagogică numai forma învăţă- 
mântului : dicţiune bună, vorbire potrivită ca ton și înăl- 
ţime de glas, tact în prelungirea pauzelor şi în formularea 
întrebărilor. Mulţi ași ziși pedagogi se mulțumesc cu atât. 

Pentru rest, un tipic, un model sehematie,. copiat 
după lecţiunile model din manual, din jurnalele pedagogice, 
din caetele profesorului sau acele ale unui vechiu absolvent... 
Ca și cum vechimea în absolvire ar fio presumpţiune de. 
„capacitate. După noi ţinta pregătirei pedagogice este 
aceasta : să faci pe normalist să deie maximul lui de. a-. 
gerime și de isteţime în modelarea unei lecţiuni după ca- 
pacitatea copiilor pe cari îi are în fiece moment dat. Pentru 
aceasta însă, nu-i trebuește dat la îndămână un tipic, nu 
trebue să-i impui un calup, căci îi meecanisezi tot felul lui 
de a gândi şi deci și acel de a lucră în clas. Or, pregătirea 
pedagogică fără modele de imitat, fără formulare de co- 
piat, nu se poate face întrun timp aşă de scurt, câtă vreme 
învățământul teoretic continuă paralel cu cel practic. 

Care să fie osebirea dintre examenul oral şi cel 
practice despre care vorbim mai sus ? Din pricina încărcă- 
rei programelor cât şi a deprinderei dăscălitului, din pri- 
cina examiniărei extemporal cum prescrie regulamentul, 
profesorii diferitelor ramuri de învăţământ, şi aceasta în 
toate clasele secundare și normale, nu urmărese decât ideile 
generale, rezumatele, sumarele ; ei deprind pe copii să gră- 
bească generalizările, să scoată numai esenţialul, câte odată . 
Ji-l transmit de-a gata, să abstragă veşnic. 

In învățământul primar nu este vorba de generalizări 
Srăbite, nici de scoaterea esenţialului. Aci chestiunile 
trebuese desfășurate, amănunțite, iar generalizările făcute 
în răgaz, treptat și fără salturi, Concretizarea, determi-: _narea, operațiuni cu care normalistul e puţin deprins,



joacă primul loe la practică, pe eând ţinta principală pen- 
tru examenul oral este generalizarea. Acesta trebue să 
fie motivul pentru care în seminarul de fete din Berlin 
normalistele nu au lecţiuni de teorie tot timpul cât fue 
practică *). 

Astfel fiind lucrul, putem ușor înţelege de ce întâm- 
pinăm atâta greutate la practică la chestiunile elementare 
din învăţământul primar. Manuale unde să se afle amiă- 
nunte întru ales nu sunt, abia nişte schelete de lecţiuni 
în ele; iar în conștiința lui ce găseşte elevul, în toatii bo 
găția de cunoștinţi agonisite timp de 11 ani, decât for- 
mule seci, maxime, legi, extracte goale, scoase nu ştie 
bine nici el de unde. Şi trebuie vreme elevului să anali 
zeze fiecare chestiune ; îi trebue vreme să găsească came 
în jurul formulelor schematice pe care i le-a păstrat me- 
moria, în jurul celor pe. cari i le dau cărţile de școală sau 

programul școalei primare. - | 
îxamenul de capacitate sar puteă.cu mult folos îm- 

părţi, cum spuneam mai sus, în două: 

1) Un examen asupra tuturor .cunoștinţilor cari tre- 

"bue să formeze cultura generală a normalistului; acest 

examen ar fi în seris și oral. | 

2) Un examen asupra materiei din şeoala primară, 

care ar fi oral—s'ar putea și în seris—și practic. 

Cel întăi ar avea loc la finele clasei a IV-a, celdeal 

doilea la sfârșitul anului al V-lea. Examenul de practică 

ar consta din analiza amănunţită a materiei din programul 

primar și din 3—4, probe practice pentru fiecare candidat. 

Comisiunea de examinare 

Examenele din punctul de vedere al comisinnei de 

examinare, pot fi de trei feluri: 

a) înaintea profesorilor școalei ; 

  

„_5). Aceste dispoziţiuni existau în '1890,—se poate să so fi 
schimbat deatunci.



b) înaintea unei comisiuni streine, împuternicită de - 

minister ; E | 

€) înaintea unei comisiuni mixte, alcătuită din profe- 

sorii şcoalei şi din delegaţi ai autorităţilor, 
Dela 1S6+ pănă în zilele noastre s'au încercat în ţara 

românească toate trei formele. Și dacă ţermurim obser- 
aţiunile noastre numai la examenele ce dau un post în 

învăţământ, putem cită între altele certificatele de absol- 
vire ale școalei centrale, certificate privilegiate aşă zicând, 
cari dădeau dreptul la supliniri neţermurite și la numiri 
pe baza proponimentelor; putem citi concursurile și în 

fine comisiunile pentru capatarea diplomei de capacitate, 
astfel cuni le prevede legea în vigoare. 

a) Examenul făcut exclusiv -de profesorii școalei 
poate fi cel mai serios din toate, poate fi, şi o formalitate 
fără sens. Casul e rar când un elev slab din timpul anului, 
așă de slab că e ameninţat să nu treacă clasa, să se râ- 
dice pe neașteptate la examen; după cum e rar contrarul, 
ca un elev bun să repete clasa fiindcă n'a răspuns satis- 
făcător în examen. Clasarea promovaţilor se face în linia- 
mente mari înainte de examen și acesta, ori cât de serios 
ar fi, nu modifică și ma trebue să modifice decât prea 
puțin situaţia din timpul anului. Altfel nu e logic să mun- 
cești d-ta profesor și el elev un an întreg, când o simplă 
întâmplare îți poate nărui munca de peste an. Şi dacă-ai 
încredere în profesor „pentru notele de peste an, ai încre-. 
dere și în situaţia făcută de el, și care e de dorit să nu 
se schimbe prea mult, la ce formalitatea examenului ? 
La ce atâta sbucium, atâtea - emoții pentru o lume în- 
“treagă, copii, părinţi, profesori ? Ca să dai loe doar la 
stăruinți, la bănueli nedrepte din partea părinţilor, la spe- 

„Tanţe în noroace extraordinare și în izbânzi de şiretlieuri 
din partea copiilor, la istovire fără folos din acea a pro- 
profesorilor. Şi orice cheltuială exagerată de forţi e o 
perdere pentru anii următori, o grăbire, pentru aceștia
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din urmă, cătră îmbolnăvirea minţii, o micșorare a valorei 

lor didactice ulterioare. 
Italienii au o dispozițiune pe care ar trebui so imi- 

tim, dacă n'avem curajul să tăem examenele, cum făcură 
Germanii. Vorbesc de examinările cu zile de pregătire, 
cu toate accesoriile cu cari se fac la noi. In Italia exa- 
menul se trece numa: cu elevii mijlocii: cei buni sunt 
scutiţi, şi această scutire e răsplata care-i stimulează mai 
mult; cei: slabi sunt îndepărtați dela el ca pedeapsă. . Se 
înţelege, orice scutire se anunţă și se motivează în con- 
secinți. Profesorul deci rămâne cu o muncă relativ mai 

ușoară. 
Şi fiindcă vorbim de Italia, să mi se permiiă a aminti . 

o altă dispuzițiune excelentă. Distribuirea premiilor în Ita- 
lia se anunţă la finele anului, ea o încoronare a activităței 
din acest timp, dar se face la începutul anului școlar ur- 

mător. Stimulul pe care-l dau premiile își poate avea în 

acest chip mazimum de eficacitate. 
Ziceam că examenul făcut de profesorii respectivi 

este, și este cu toată dreptatea, o simplă formalitate, dar 
și când se face serios, e cel mai riguros, cel mai conștiin- 
cios. Vom vedea de ce. 

b)- Nu ne vom ocupă «de:sistemul concursului, sistem 
pe dreptul părăsit și Ia noi. EI e în adevăr un simplu joc 

al întâmplărei, al norocului, al hatărului, ori de câte ori 
nu se presintă candidați cu osebire talentaţi, care să se 

impue cu orice preț și oricărei comisiuni. 'Talentaţii însă 
nu sunt mulţi nici într'o carieră și ca să faci distinețiu- 
nile dela puţin la mai puţin, cu oameni pe care-i vezi 

pentru întăia oară, sareina e absolut grea. Nu mai vorbim 

de ce se întâmplă în casul când comisiunile nu cuprind 
oameni în destul de capabili sau macar de bună credinţă. 

ec) Examenele de. capacitate, cum sunt întocmite după 
ultima lege, sunt un compromis între cele doui sisteme 
de mai sus: examinarea se face de profesorii școalei sub



controlul unor delegaţi ministeriali. Pe când sistemul exa- 

minărei prin profesorii șeoalei presupune o încredere 
deplină în priceperea și corectitutinea profesorului, în 
sistemele din urmă ideea precumpănitoare este controlul 
acestuia. 

I: întrebarea: controlul acesta în ce stă și cât e de 
serios? : 

Există un control în privirea fondului, a respectărei 
programei, a întinderei de desvoltare dată chestiunilor, 
dar numai atunci când delegatul ministerial are aceeași 
specialitate cu profesorul. Nu zie că delegatul nu poate 
avea o impresiune justă și pentru alte ramuri decâta lui, 
dar în tot cazul nu se prea poate amestecă și nu are 
dreptul de a se pronunţă cu .tărie și eu siguranții. 

Cum însă sunt doi delegaţi și 12 —14 specialiști la 
un examen de capacitate, controlul întrun an e numai 
întâmplător și pe un câmp foarte restrâns. In privirea no- 
tărei elevilor însă, controlul e iluzoriu. Dacă un profesor 

“îndărătnie, răutăcios,—ca să întrebuințim expresiunea con- 
sacrată de elevi—caută la examen ce anume chestiune e 
necunoscută, elevului, asta o face când e singur; când 
sunt streini, trimiși de ai autorităţilor şeolare mai ales, el 
întreabă tocmai ceeace crede că elevul poate ști,—profe- 
sorii cari fac altfel sunt o excepţie grozav de rari—îl 
ajută cât mai mult și îl notează cu 9 sau 10, de câteori 
vede că delegatul ministerial își arată zelul micşorând 
sistematic - notele profesorului respectiv. Acesta e lucru 
știut și orice dascăl o poate mărturisi. 

| Controlul în privirea notelor se face cu mult mai 
bine între profesori singuri. Nu poţi d-ta profesor de is- 
torie să dai 10 unui elev, care la toate celelalte obiecte 
nu capătă nici 5. Vorbese de examenele unde profesorii 
lucrează în comisiune, nu separat. Notarea în parte și 
media de trecere se echilibrează dela sine, dacă e şă ţi- nem la note! |



Sar putea crede însă că delegaţii ministeriali au altă 

menire la examenele de capacitate, decât de a controlă 

pe profesor, anume de a unifică apreciarea asupra tuturor 

acelor ce au a capată drepturi identice. Principiul numirei 

la eatedre similare după medie cere ca toţi aspiranții la 

una şi aceiași funcţie să fie examinaţi de una și aceiași 

comisiune. Dar oare cum se practicii la noi Juerul, cores- 

punde el acestui principiu? - 

Să luim în cercetare modalitatea funcţionirei acestor 

comisiuni în anii din urmă 97 şi 98. Au fost + școli de 

institutori cu + serii de candidaţi. Lucrările serise sau 

cercetat de.o comisiune streini şcolilor și unică. Oralul 

şi praetiea pedagogică au fost examinate de profesorii 

vespeetivi plus 2 examinatori ministeriali aleși din comi- 

siunea pentru examenul scris. La fiecare din cele 4 școli 

însă au fost tot altă serie de delegaţi. Unde-i dar comi- 

sinea unică ? Care e elementul examinator statornic la 

cele 1 școli cu drepturi egale? Cum se pot pune după o . 

ordine de medii elevi examinaţi de oameni osebiţi? 

Pentru a face mai palpabilă această încălcare a 

principiului urmărit, vom arătă combinările cire sau făcut” 

cu aceste examene. Aceiași delegaţi au examinat pe insti- 

tutoarele din Iași și pe învățătorii din Iași, Galaţi și Biâu- 

lad, adică candidaţi ce aveau să figureze pe liste 'osebite, 

iar fiecare din aceste liste avea să fie complectată cu 

altele, alcătuite în București, Câmpulung și Craiova. Mo- 

_tivul hotărâtor în aceste combinări nu poate să fi fost 

decât economia de timp și de drum a delegaților. | 

Cum ziceam mai sus, comisiunile mixte sunt mai 

mult o ilusiune, examinarea cu profesorii respeetivi ră- 

mâne tot cea mai serioasă. Doar de capătă examenele o 

mai mare solemnitate, un ne mai văzut aspect de sărbă- 

toare, eu delegaţii. Dar pentru un rezultat... aşă de mie- 

orat.... nu se cheltuește oare prea multă muncă ? 

 



DEZIDERATELE CONGRESULUI DIN PETERSBURG 
privitoare la organizarea învăţământului profesional 

pentru fete *). 

Valoarea personală și educativă a muncei manuale 
capătă pe zi ce merge o mai mare considerațiune și se 
poate zice, că de câtva timp ea atrage serios atenţiunea 
celor cari au în mână soarta noilor generaţiuni. Dovezi 
despre aceasta nu lipsesc. Sunt încercările ce se fac pre- 
tutindenea spre a introduce lucrul manual ca un obiect de 
învățământ în toate școalele inferioare, îngrijirea ce se dă 
în cele mai multe state așezămintelor technice speciale în 

„fiinţă, înmulţirea unor asemenea instituţiuni și, în fine, îvi- 
vea congreselor „pentru învăţământul tehnic și profesionale. 
Fie internaționale, ca acel din Bordeaux, fie naţionale, ca 
cel de la Petersburg (1890) aceste congrese au de Scop nu 
atât dovedirea utilităţei lucrului manual în școlile de toate 
gradele, cât mai ales fixarea mărginilor acestui în văţământ, 
alegerea industriilor pentru fiecare categorie de școale, 
compararea tipurilor de școale profesionale existente în 
diferitele ţări, precum și a rezultatelor ce aceste școale dau. 

Propunându-ne să facem aici cunoscute rezoluțiunile 
cogresului de la Petersburg privitoare numai la organi- 
zarea șeoalelor de fete, vom trece peste însemnutele lui 
discuțiuni asupra valoarei muncei manuale, cu toate că 

  

*). Articol publicat în 1894.
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aceste considerațiuni ar contribui la vulgarizarea ideei că lu- 
rul de mână trebuie să fie obligator ea orice alt obiect 
de studiu, și ca consecinţă ar înpuţină poate numărul pă- 
rinților care cer la noi dispensarea copilelor. lor de acest 
exercițiu așa de folositor. Ne vom mărgini a extrage din 
discuțiunile congresului numai aceaa ce ar putea complecta 
obsevvaţiunile noastre asupra școalelor profesionale fran- 
ceze, cu cari ne-am ocupat în special, pentru a desăvârși 
astfel expunerea unui excelent tip de școali profesională 
existentă, cu inovările pe cari le dorese oamenii compe- 
tenţi în materie. | 

Congresul din Petersburg, deși naţional, are o în- 
semnătate internațională, nu humai prin faptul că foarte 
mulți vepresentanţi ai școalelor străine au luat parte la 
el, ci și prin caracterul dezideratelor acolo exprimate. A- 
cestea sunt de două feluri: unele privitoare exclusiv la 
şeoalele rusești, altele relativ la școalele profesionale în 
genere. Cu toată dorinţa ce am aveă să expunem aci 
feluritele tipuri ale şcoalelor profesionale din Rusia, pentru 
a constată cu mulţumire superioritatea învăţământului 
teoretic general din școalele noastre de meserii, cum și 

pentru a semnală unele bunuri ale acelora, cari bunuri cu 
folos s'ar. putea imită și la noi, precum: oferirea inter- 

-natului gratuit copilelor sarace, participarea elevelor la 
beneficiul şcoalei și altele, cari au întâlnit aprobarea con- 
gresului,—suntem constrânse a trece repede asupra acestor 
lucruri, cum și asupra rezoluţiunilor ce ele au provocat, 
ca eşind din cadrul acestei dări de seamă. . 

In ce privește școalele profesionale de fete—de cari 
Sa ocupat secțiunea specială, a V-a — congresul din Pe- 
tersbuig a exprimat numai două. deziderate și anume ur- 

mătoarele : | 
1). ca lucrul profesional propriu zis, adică speciali- 

zarea elevelor într'o anumită și unică profesiune, să fie
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precedal de unul sau de doi ani de exerciții în loate ge- 

urile de lucru manual; și 
2). să se înfiinţeze cursuri pedagogice profesionale 

pentru formarea maistrelor de lucru. 
Școlile profesionale ţintesc în primul loca dă absol- 

ventelor un mijloc cu care să-și poată câștigă imediat 

viaţa. Acest scop este în genere așă de exclusiv cultivat 
in ziua de astăzi, încât specializarea profesiunelor începe 
din ziua întăia, pentru a fi dezăvârșită, extremă, când e- 
leva a sfârșit școala. Atunci ea nu cunoaște—bine ori, rău 

—decât numai meseria ei și pentru a deprinde la nevoie 
o alta, i-ar trebui tot atâţia ani de studiu zau de uceni- 
cie, câţi a întrebuințat pentriă a-și apropia meseria învă- 
țată în școală. La noi, această specializare extremă tira- 
nizază chiar şeoalele secundare, unde totuși nar trebui 
să exişte de !0c, de vreme ce acolo lucrul «de mână se 

predă în vederea variantelor nevoi ale vieţei de familie, și 
nu pentru câștigarea unei anumite profesiuni, fie brodă- 
ria, fie împletitul, fie ori și care alta. 

Impotriva acestei specializări extreme lupti lumea 

pedagogică și economică încă de la inceputul acestui veac. 
Şi sunt două motive cari pledează împotriva acestei spe- 
cializări, anume: unul de ordine economieă,iar altul curat 

pedagogic. Se susține—și nu fără cuvânt —că meseriașul 

stăpân numai pe o singură profesiune rămâne cu de- 
săvârșire dezarmat în lupta pentru traiu, faţă cu progre- 
sul neincetat al mecanicei, a cărei aplicare la meseria 

lui îi răpește din mâni această din urmă armă, devenită 
netrebnică. lar pedagogii adaoză câ specializarea extremă, 

_așă cum am tălmăeit-o mai sus, dacă nu tâmpeşte inteli- 
genţa copilului, se împotrivește, în cazul cel mai puţin 
rău, la complecta ei desvoltare, se opune la armonica des- 
vălire a tuturor facultăţilor, din pricina lipsei deziv rșite 
de exerciţiu a unora din ele. 

Pentru a împaca între ele cele două cerinţi ale tim-



pului, așă de contrare. între ele, adecii specializare ea trebui- 
toare pentru ca profesionistul să, poată avea cătare în piaţa 

valorilor, eu principiile pedagogiei moderne și cu progresul 
fatal al mecanicei, școalele profesionale franceze întrebu- 
ințează un mijloc, eare ar trebui să se generalizeze, deși 
poate nu-i îndestulător. In primii ani, copiii diferitelor 
ateliere au în comun nu numai foarte multe cursuri teoretice, 
ci încă și numeroase exerciţii manuale în toate profesiunile 
înrudite cu cea aleasă. Așă că, presupunând că absolventul 

- unui atelier special este nevoii să renunţe la meseria sa, 
în foarte scurt timp poate deprinde o alta, mai mult sau 
mai puţin înrudită cu cea dintăiu, ale cărei elemente le-a 
capatat în şcoală. 

Intru cât acest rezultat mulțumește pe economişti și 
întru cât el pune în realitate la adăpost clasele muneitoare 
împotriva năvălirei mașinilor, nu este aci locul să ne rostim. 
'Pinem însă dimpotrivă să insistăm asupra valoarei educative 
a exerciţiilor profesionale variate, în cei dintăiu ani ai 
şcoalei. Foloasele acestor exerciţii variate sunt evidente 
pentru oricine a avut prilejul să le observe lu fața locului. 
Diversitatea, ce ele introdue în 'ocupaţiunile copiilor, are 
două efecte binefăciătoare : pe de o parte ţine deşteaptă 
mai multă vreme și interesază cu o intensitate constantă 
atențiunea copiilor, cari. adue un. spirit deopotrivă de 

vioiu la fie-care schimb de exerciţii ; pe de altă parte 
pune pe rând în joe toate facultăţile cari alcătuese înteli- 
genţa combinativă, le desvoltă armonic şi face prin urmare 
cu putință ca elevii să, dea maximul ce pot dă ; ei căștigă 
nu numai în dibăcie și dexteritate, ei li se . desvoltii în 
acelaş timp spiritul de observare, de diferenţiare și prin 
urmare și cel de combinare ; devin mai observatori, mai 
inventivi şi mai sintetici, însuşiri cari sporesc cu mult 

valoarea lor profesională specială. 
Să nu se pară dar de loc un paradox afirmațiunea 

că neprevăzutul,. armonicul, esteticul, artisticul în fine, ce-l
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admirăm- și-l plătim așă de scump—în produeţiunile, în- 
dustriei femenine din F ancia, se datorește nu unei spe- 
cializări extreme, ei din contra toemai acelei specializări 
bine înţelese, care are drept punet de plecare praetiea 
exerciţiilor manuale a cât se poate mai multor meserii. 
Acest adevăr nu putea să scape atenţiunei congresului din 
St. Petersburg, care își exprimă dorința de a vedea sene- 
valizându-se procedeul școalelor franceze, procedeu u cărui 
perfecţionare noi o consideri de cea mai mare însemnătate 
pentru progresul învățimântului profesional. 

Nu de o mai mică importanţă este cel al doilea de- 
ziderat exprimat în congresul din 1900.—Intre multele 
discipline cari se predau încă în unele țări, fără a fi fost 
învăţate pentru a, fi predate, sunt și meseriile. Se crede 
încă acolo, că daci pentru a: preda scrierea, citirea, lecţi- 
unile teoretice, învățătorul trebue anume pregiitit pentru 
această misiune, educat in materiile psihologice și pedaao- 
gice, aceste din urmă cunoștinți sunt cu desăvârșire de 
prisos pentru un maistru de profesiuni, ciiruia îi ajunse să. 
fi petrecut câţi-va ani întrun atelier sau cel mult într'o Școală de meserii. Această credință și-a făcut veacul. Imm- 
portanta chestiune a metodei este adusă astă-zi pe terenul „Profesional, recunoscându-se că metoda poate face meșteri buni sau răi, întoemai după cum poate da rezultate bune sau rele în orice altă ramură a învățământului, ori unde este vorba a se măntii o inteligență, fragedă. 

Congresul din St. Petersburg, ocupându-se de această. chestiune, reclamă o pregătire pedagogică specială pentru maiștrii de meserii; el cere să se înființeze cursuri peda- gogice profesionale pentru formarea maestrelor de lucru și schițează în trăsături generale organizarea acestui învă- țiimânt profesional «normal.—Secţiunea pedagogică profe- sionali—cum a fost botezată în. congres—se va alătură fie pe lângă şeoalele profesionale, fie chiar pe lângă cele normale, și va avea o durată de trei ani. Se vor primi ca.
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eleve numai copilele cari au împlinit 16 ani, au absolvit 
patru clase secundare și pot dovedi că ştiu a coasă, Îm- 
pleti şi eroi. Secţiunea pedagogică profesională cere opt 
ore de studiu pe zi, dintre cari trei hotărâte învățămân-. 
tului general, iar cinci, exerciţiilor în atelier și practicei 
pedagogice în şeoala la care este alăturată secțiunea. 

Programele au fost de asemenea definite. -Invăţă- 

mântul general cuprinde: limba şi literatura naţională, 

istoria și geografia generală a ţărei precum şi în special 

a provinciei în care se află școala, fizică elementară, arit- 

metică, şi elemente de geometrie, igiena cu leeţiuni de a- - 

natomie, lecţiuni de botanică, mineralogie și chimie ele- 

mentară, desemnul și metodica lucrului de mână. In cățământul 

profesional constă din exerciţii împărţite pe ateliere, iar 

practica pedagogică, care începe în anul al treilea, se face 

sub supravegherea maistrelor de ateliere. Examenele finale 

constau din o cercetare asupra tuturor materiilor de în- 

vățăimânt cuprinse în program, exerciţii de desemn şi de 

practică profesionalii și în fine din o probă didaetică. 

„Negreșit că în afară, de modificările ce această orga- 

nizare a şeoalei pedagogice profesionale, va avea să sufere 

la adaptarea ei în diferitele ţări, prezintă încă și unele 

părți slabe, criticabile. Așă de pildă, ni se pare neaște- 

tată legătura igienei cu noţiunile de anatomie, pe când ea 

ar fi fost firească cu cele de fiziologie ; apoi ar fi de ase- 

menea de regretat poate lipsa din program a principiilor 

de metodică generală, precum și a celor de psihologie. 

Netăgăduit însă că înființarea unei școli profesionale 

“pedagogice, chiar așă cum a fost schiţată în congresul 

dela Petersburg, ar umplea în toate statele una din lip- 

surile cele mai simţite ale învățământului, de care ne 

ocupăm. Şi poate că acolo unde se plănuește o reorgani- 

zare ştiinţifică a învăţiimântului profesional, ar trebui să 

se înceapă în primul loc cu crearea unui asemenea așezi- 

mânt, care dând în seurt timp—trei ani—un personal
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didactice anume: pregătit, ar face cu putință ca chiar ge- 
nerațiunile imediate să se folosească de noua reformă. 
Această părere ni se pare cu atât mai întemeiată, cu cât 
problema învățământului profesional al fetelor este încă 
departe de a fi istovită, pe câtă vreme una din cestiunile 
fundamentale în această materie este încă pendinte îna- 
ntea viitorului cougres „pentru învățământul tehnic şi profe- 
sional“ în 1895. In adevăr, abiă atunci este chemată lumea 
competentă să hotărască cari sant profesiunile pentru cari 

pol [i pregătite fetele. Dar daci discuţiunile congresului din 
1895 ver fi probabil hotărâtoare în ce privește organi- 
zarea şcoalelor profesionale de fete, nu este mai puţin a- 
devărat că dezideratele exprimate în congresul din Peters- 
burg sunt două puncte câștigate definitiv pentru viitoarea 
reformă șeolară. - 

N



O ȘCOALĂ DE ȚĂSUT IN IAȘI 
Raport cerut de Inspectorul general al învăţământului 

în Septembrie 1904. 

  

Este oportună înfiinţarea unei șeoli de țesut? Care 

ar fi menirea unei asemenea școli? | 

Iată două chestiuni la cari trebue să răspundem îna- 

inte de a ne ocupă de orice proect de program. 

Examenul riguros al oportunităţei de-a se întemeia 

o școală de țăsut, deci un nou tip de școală protezională 

se impune nu numai din consideraţiuni financiare, ci mai 

ales sociale. Şeoala profesională nu este o şcoali de cul- 

tură generală, care oricum ar fi, poate sluji copiilor din 

orice strat social, în orice specialitate ar fi ei să se a- 

runee. Şcoala profesională având de scop să formeze oameni 

cari să se hrănească cu învăţăturile câștigate în şeoală, 

trebue de cercetat en deamiăruntul, dacă. acele învățături 

pot formă un mijloc de traiu și dacă ele sunt în deajuns 

reclamate de trebuințele societăţei. Căci în caz când ab- 

solvenţii șeoalei nu răspund unei cerinţi a mediului social, 

când meseria lor nu are căutare în piaţa valorilor, ei 

rămân numai niște deelasaţi, iar existenţa școalei e un rău 

în loc să fie un bine. 

Să etutăim dar în primul rând a ne dă seamă de scopul 

pe care-l poate urmări o șeoală de ţăsut şi de soarta pe: 

care o pot aşteptă absolvenţii ei în actualul nostru mediu 

social. Suntem, presupun, toți de acord că motivele ce au
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a determină înființarea unei școli, nu trebue să mai fie oferta acelora ce dorese a le dirijă---eum s'a întâmplat lu- cerul de multe ori pănă acuma, — ci numai nevoile reale ale societăţei. | 
Programul școalei de țăsut din Iași, care, fie zis în treacăt, cuprinde în afară de ţesătorie o sumi de alte in- dustrii casnice, nu se explică niei asupra gradului șeoalei, nici asupra vrâstei și pregătirei elevelor, -nici asupra me- diului social din care ele au-a fi recrutate; ceeace dove- dește lipsa desăvărșită a unui plan bine conceput în alcă- tuirea acestui așezământ, precum și a unei idei despre nevoea la care, 0 asemenea școală are a răspunde. S'ar părea că autoarea se sprijină mai mult, în realizarea spe: anţelor sale, pe efeetul magie cel au asupra multora. cuvintele „industrie națională“, 

Menirea unei școli de țisut nu poate fi decât una. din aceste trei: 
1) să pregătească lucrătoare pentru marea industrie, sau meseriaşe cu atelier propriu; cu acest Scop școala ar fi profesională. 

2) să deprindă gospodinele a-și Jueră obiectele de tve- buință, spre a nu vecurge la produsele eftine și proaste ale marii industrii ; 
3) să pregătească maistre pentru școlile de sup. No. 1 și 2. 

| 
“Oportunitatea unei şcoli de ţiisut pentru a presăti „marii industrii lucrătoare, nu se poate justifică Ia noi, —și nici macar închipui, marea industrie nu Sa născut încă, — fie că sar adresă Dopulațiunei sătești, fie celei orășănești. Romănia neavând fabrici de ţăsut, absolventele unor ase- menea școale nu ar avea nici o întrebuințare. 
Dar dacă industria mare ne lipsește, cea mică nu poate trăi. Fenomenul economie petrecut în alte ţări ceată. să se întâmple fatal și la noi: industria cea mare inghite. pe cea mică. Deosebirea că la noi industria mare e streină,
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iav isbânda ei se face mai ușor, mai en puţină rezistenţă 

din partea protivnicei. Incercările noastre de-a încurajă 

așa zisele: industrii casnice ar fi zadarnice. Cum ar putea 

un instrument primitiv ca răsboiul să ţie piept pânzelor 

din străinătate, unde maşinele au ajuns la aşă perfeeţiun2? 

Cum ar putea luptă munca izolată a unor femei, mai ales 

în ce priveşte eftinătatea produselor, cu mașini cari scot 

mii de metri de pâuză pe minută? Situaţia nu sar îndreptă 

nici chiar când industria naţională ar fi iegal proteguită, 

ceeace war fi nici prudent macar. - 

"Păvancele cari mai ţesă, dacă-și acopăr eu preţul 

sânzărei — când pot vinde ! — cheltuelile materialului de 

producţiune. Timpul şi munea le rămân perdute. Aceasta 

vine și de acolo că ele cumpără materialul brut, neavând 

pământ deajuns, sau nici vreme, ca să-l cultive ele însuși. 

E lueru firese deci, ca femeile să muncească și ele la | 

câmp, unde, bine ori rău plătită, munca lor are cerere. 

Dar dacă industrie mare n'avem, dacă cea mai mică, 

nu poate reînviă, ce ar însemnă o școală de ţăsut în mij- 

locul Iașilor ? 
"Păsutul, se zice, ar puteă sluji femeilor în gospodă- 

rie.— Motivele cari le împiedică să lucreze pentru vânzare, 

le oprese să: lucreze și pentru casă. Produsele fabricilor 

străine sunt mai. potrivite ca preț eu câștigul lor zilnic, 

mărunt și nesigur, decât acel al muncei lor proprii. 'e- 

săturile naționale sunt de sigur mai trainice, dar însușirea 

de durabilitate, e în general peste puterile oamenilor 

saraci. | . , 

Ceeace cu adevărat ar folosi femeilor noastre de 

țără, ce le-ar spori veniturile casei, ar fi cultivarea inului, 

a cânepei. a matasei ete., adică pregătirea - materialului 

brut de producţiune, așă cum îl cere streinătatea. O sin: 

gură şcoală însă cu această menire, sau două, sau zece 

chiar, nu pot face nimie pentru o ţară ca a noastră. 

Aceste industrii, la care am putea adăogi împletitul
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mlajei, al paelor și chiar ţăsutul, ar putea însă fi eu folos 
întroduse în școlile noastre sătești, pentru valoarea lor 
educativă. In apus lucrul manual cată să devie obligator 
în toate gradele de învățământ, mai ales în cel primar și 
normal, atât pentru că-i un exercițiu plăcut, reere eativ, un 
derivativ al muncei intelectuale, cât și pentru o sumii de 
alte foloase, asupra cărora nu e aci locul să insistiim. Ar 

fi absurd, ca în şcolile noastre siteşti să întroducem in- 
dustrii streine, iar în școlile de fete, brodăria, canvaua, 
veșnicul croșet, ori chiar croiala albiturilor după tipare 
tranceze. De ce n'am utiliză așă zisele industrii casnice, 
ca ]ueru manual în aceste şcoli ? 

Statul nu poate înființă aetualminte atâtea ateliere de 
țăisut câte. școli sătești are ; actualele învăţătoare nu sunt 
pregătite în aceste meserii; o şeoală de maestre în ţesă- 
torie nu are rost; dar dacă Statul ţine să. folosească - 
forțele didactice pregătite în acest sens; dacă el crede 
că industriile casnice nu trebue să dispară din economia 

"ţărei noastre, atunci alt loc nu se poate găsi atelierului 
de ţesătorie, decât în programul luerului ds mână din: 
școlile normale de învăţătoare.



ŞCOLILE PROFESIONALE DE FETE DIN FARNȚA *) 

In “schiţa care urmează, n'am avut în vedere decât 

școlile profesionale de fete din Paris, singurele pe cari 

le am putut cercetă. Scopul. ce-l urmărim aci, este să 

arătăm maestrelor -noastre chipul cum se procede în. 

Franţa, pentru a învăţă pe copile o meserie în trei ani 

numai, fără a le lasă să sfârșească școala cu o mulţime 

de lucruri neştiute și fără ea învăţătura lor să necesiteze 

cheltueli prea mari de material. Modul: de procedare al 

maestrelor franceze, metoda lor, iată ce ne a atras atenţia 

şi ceeace credem că poate să servească cuivă. Ca îndru- 

-mare am erezut însă de nevoe, să dăm câteva însemnări 

asupra istoricului școlilor profesionale franceze şi mai ales 

asupra organizărei lor. Lucrarea. de faţă are dar două 

părți: una generală, care se vaportă la toate şcolile din 

Franţa, atât de fete cât și de băeţi, şi care parte cuprinde 

“ istoricul, tipurile școlilor și amănunte privitoare la perso- 

“malul diduetie; o altă 'parte specială, care se referă numai 

la şeolile de tete şi care cuprinde consideraţiuni generale 

asupra lor, condițiunile de admitere, amănunte asupra 

localului şi materialului. școlar și programele învăţă- 

mântului. 

  

*) Broşură apărută în 1894.
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Istoricul şcolilor profesionale 

In Franţa, înfiinţarea celor dintii școli profesionale 
ale Statului fu hotărâtă prin decretul din 15 Septembrie 
1793. EI fixă pe deoparte gradul școlilor profesionale, 
dându-le un loc intermediar „între școlile primare și cele 
de cari au nevoe acei ce se destină la alte cariere decât 
acele de meseriași și lucrători“ ; pe de altă parte, scopul 
lor, eare eră a di „meseriașilor şi lucrătorilor foate cu- 
noștințile neaparate meseriei lore. | 

„Este de observat că daci prin decretul din 1793 se 
recunoștei școlilor profesionale aproape acelaș grad ca 
acela ce li se atribue astăzi, nu se făcei însă nici-o deo- 
sebive între școlile cari dând cunoștințele teoretice nece. 
sare, sunt școli de învăţământ secundar special, și școala - 
care învaţă mănuirea unei profesiuni, singura cu adevarat 
şcoală profesională. Distincţiunea aceasta nu se face decât 
mult mai târziu. Decretul din 1793 a fost adus la înde- 
plinire în anul III al Convenţiunei prin întemeierea școlilor” 
centrale, cari fură desfiinţate în 1802 din cauza neinsem- 
natelor rezultate ce dădeau. - 

Școli profesionale au existat cu toate aceste în F ranţa 
şi înainte de revoluţiune, toate însă infiinţate din iniţiativă 
privată. Intre acestea mai îusemnate au fost: | 

1). Școala abatelui de La Salle, tundată în Rouen la 
1705, cea mai veche școală profesionaiă în Franţa, a cărei 
program cuprindea: ţinerea registrelor, contabilitatea, 
architectura, hidrografia, muzica și limbile moderne, adică, . după spusa fundatorului „tot ce se poate învaţă afară de 
latineşte“. Această școali se apropie mai mult de actua- 
lele școli reale decât de cele profesionale; 

2). Școala de arboricultură: întemeiată lângă Melun în 
1766, care în timp de 17 ani cât a funcţionat, a dat peste 
“400 grădinari, desemnători de grădini și plantatori ; 

3). Școala orfanilor de militari fundată de Paulet, în
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care copiii căpătau principii de medicină, hirurgie, pictură, 
sculptură, arhitectură: şi alte cunoștinţi și meserii. Din 

elevii acestei școli se recrutau inginerii de corăbii, meca- 

nici, ete.; ea ființă 17 ani, pănă la 1789; 
4). Școala de arte și meserii înfiinţată prin generozi- 

tatea ducelui de la Rochefoucauld pe proprietatea sa Lian- 
court, trecută Statului şi care funcționează actualminte 
la Paris. o ” 

Cari au fost motivele ce au îmboldit lumea la cău- 
tarea altor căi de instrucţiune profesionalii, decât locurile 
bătute de generaţiunile precedente? Ce împrejurări au 

“provocat inființarea ' școlilor private şi, de ocamdată mai 
mult în principiu, înființarea școlilor profesionale pe sama 

Statului 2;]n primul loc, cunoaşterea relelor inherente sis- 
temului de atelier, ca pierderea de vreme în anii dintii, 

când ucenicul face slujba de servitor, căpătarea de deprin- 
deri rele în timpul lung al uceniciei, ete. In al doilea 

loe, influența tot mai mare a scrierilor filosofilor şi peda- 
gogilor mai însemnați, cari au atras atențiunea lumei 
asupra meseriilor, unii arătând valoarea lor educativă în 

“ce privește fizicul şi simţurile omului (Rabelais, Comenius, 
Locke); alţii în vederea unei reforme sociale, dorind să 
râdice prestigiul muncei manuale și s'o reabiliteze gene- 
ralizând'o (Rousseau, Diderot). 

Aceste două influeiiţi convergente își au punctul de 

întâlnire și izbânda lor în Art. 16 al Constituţiunei din 
anul III astfel redactat: „tinerii nu pot fi înseriși în re- 
gistrul civice, dacă nu dovedesc că știu ceti serie şi exer- 

citi o profesiune mecanică“, considerată ca atare și agri- - 
„cultura. Aceasta fu cea dintăi aplicare a principiului pus. 

de marea revoluțiune, în următoarea cuprindere: „tot 
„cetăţeanul are dreptul la o cultură intelectuală, după cum 
are şi datoria de a conlueră la producerea valorilor utile, - 

prin munca manuală“. 
“Cu toate aceste triumful ideilor nouă, a ramas multă
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vreme infruetuos, fie din pricina. turburărilor ce absorbeau 

mintea și vremea oamenilor, pe la finele veacului trecut, 
fie poate şi din cauza insuficienţei convingerei în ce priveă 

folosul generalizărei muncei manuale. Nici unul din guver- 
nele Republicei n'a tăcut cevă pentru învăţământul profe- 
sional, după cum n'a făcut în urmă nici Imperiul, nici 
Restaurațiunea.  Abiă în 1832 începe a se agită din nou 

chestiunea școlilor profesionale. Pănă atunei nemulţumirile - 
împotriva atelierelor private se tot înmulțiseră, “iar ele- 
mentele ce aveau să constitue școala profesională apar 
treptat în conștiința lumei culte, se aleg, se cerm. și se: 

motivează. 

Desființarea corporațiunilor, care folosiseră așă de 
mult propășirei industriei, nu avea încă o înrâurire bine- 
făcătoare asupra erlucațiunei profesionale, din potrivă, 
maistrul ne mai simțindu-se acuma legat s săi-] înveţe pe 

ucenie meseria lui într'un timp hotărât, acesta putea pierde 

ani de zile servind fără plată și fără să deprindă nimie. 
Dacă desființarea corporaţiunilor cuprindeă în sine căderea 
atelierelor private, căderea acestora nu se întâmplă cu 

toate acestea decât muit mai târziu. În comparaţiune cu 
pierderea de timp, celelalte vicii ale atelierelor fiind ne- 
însemnate în ochii populaţiunei lucrătoare, se poate zice 

că ceeace a populat şcolile profesionale dela prima lor apa- 
rițiune, a fost în primul loc certitudinea că întrun timp 

hotărât eopilul. învaţă acolo o profesiune determinată. 
Când mai târziu, prin întroducerea treptaiă .: maşi- 

nelor, mii de lucrători rămâneau muritori de foame, din 

pricină cu nu ştiau altă meserie afară de acea pe care 
le-o râpeă maşina, ieşi la iveală -un nou neajuns al ate- 
lierului anume specializarea extremă. In programele actuale 

ale școlilor profesionale sa căutat a se atenua pe jumătate 
neajunsul acesta. Pe lângă cunoștințile meseriei alese, fie- 
care elev capătă cunoștinţi generale asupra celorlalte me- 
serii mai ales asupra celor înrudite cu a lui. Așă toate
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elevile școlilor profesionale învaţă cusntul, desemnul și 
acuarela, mai mult decât ar fi nevoie pentru cultura ochiu- 
lui și a atenţiunei; elevele de lu lenjărie învaţă şi eroi- 
torie ; elevele care brodează pe stofe fac și brodărie albă; 
cele care picturează pe lemnu, picturează pe email și pe 
steeclii, și aşă mai departe. Când o meserie are puţinii cerere, 
nu trebue multă osteneală ca o lucrătoare să deprindă o 
alta. Se va vedea mai la vale întrucât acest remediu este 
îndestulător. 

Piedicele care se impotriveau la 'repedea introducere 
a mașinilor, și între aceste mai ales incapacitatea lucrăto- 

rilor de a cunoaşte, mănui și utiliză "mecanismul lor, au 
fost în acelaș timp originea ideei de a întovărăși educa- 
iunea profesională cu o cultură intelectuală care să o a- 
jute și s'o lumineze. La, răspândirea acestei idei a contri- 
buit apoi atât constatarea superiorităţei lucrătorilor relativ 
culți asupra celor lipsiţi de orice educaţiune intelectuală, 
cât şi observarea faptului că deprinderea unei meserii se: 

“ inlesnește prin cunoașterea teoriei. ei, care teorie nu poate 

fi însă predată de un simplu maistru de atelier. 
Un alt factor al înființărei șeoalelor profesionale a 

fost cunoașterea principiului pedagogie că tensiunea prea 
mare a unui număr restrâns de forţe, fie fizice, fie inte- 

lectuale, se face în paguba celorlalte și produce prin ur- 
mare un desechilibru primejdios pentru individ. Apoi ce- 

rințele igienice tot mai mari și mai nerealizabile în atelier, 
cu cât aceste erau mai mici: respândirea ideei că ins- 
trucțiunea în genere, și prin urmare și cea profesională, 

trebuese încredințate Statului ; toate acestea erau tot pe 

atâtea elemente care conlucrau la căderea atelierelor pri- 
rate și la organizarea actuală a șeoalelor profesionale. 

Problema organizirei acestora veni iarăși la ordinea 

zilei în anul 1832, când Vietor Cousin şi St. Mare de Gi- 

rardin fură trimiși în statele germane ca să studieze întoe- 

mirea școalelor Biirgerschulen. Raportul prezentat de dânșii 

9



provocă un șir de diseuțiuni asupra numelui școlilor pro- 
fesionale, asupra programelor și asupra gradului lor. Aceste 

„au fost declarate abiă la 1862 institute de învățământ se- 
cundar și nu primar, după cum se considerau în Germania. 
Toate aceste discuțiuni durară ani de zile și de dânsele se. 
folosiră acei cari susțineau necesitatea unei culturi în a- 
fară de limbele clasice, pentru a luptă și a isbuti ca prin 
legea din 1865 să se înființeze școlile de învățământ secun- 
dar special, adică școlile reale. In articolul care determină 
scopul acestora, apare pentru întăia dată distincțiunea intre 
școlile reale și cele profesionale, cum şi acest din urmă 
calificativ. Școlile reale, după legea din 1865 dau teoria 
fiecărei profesiuni, fiecărei industrii ; cele profesionale dau 
învățământul tehnic, exerciţiul sau practica unei meserii“ 

Cât a durat Imperiul, această distincțiune fu singurul 
punct câștigat pentru învățământul profesional. Republice 
a treia i-a fost dat să'rădice învățământul profesional, ca 
și pe cel primar, ceeace s'a făcut prin legea din 11 Dei 
cembrie 1880. 

Tipurile şcolilor profesionale 

„Cal întăi lueru ca loveşte atențiunea celor cari stu- 
diază intoemirea învățământului profesional în străintitate, 
este diversitatea de tipuri a instituţiunilor consacrate aces- 
tui învățământ. Infiinţate de iniţiativa privată, ori instituite 
de administraţiunile publice, școlile profesionale din Franţa 
se diferenţiează aproape pănă la unitate, fie prin numărul 
profesiunelor predate în fiecare Şcoală, fie priu numărul 
anilor de studiu, fie prin programele învățământului teo- 
retic, fie în sfârșit prin acele ale învățământului protesi- 
onal. Nu avem pretențiunea a face aici o clasificare, ce 
ni se pare cu neputinţă; ne mărginim numai la o simplă 
grupare în interesul clarităţei expunerei. In acest înţăles, 
diferitele tipuri de școală profesională, în opoziţie cu școala
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reală existând actualminte în Franţa, se pot reduce la ur- 
măitoarele două grupuri: 

1. Școli profesionale speciale, ale căror e caracter coinun 
“faţă cu acel al şcolilor din categoria următoare, este des- 
voltarea mai mare ce se dă învăţământului teoretic și 
osebita îngrijire a culturei intelectuale în genere. In a- 
ceastă categorie, intră, între altele, următoarele tipuri : 

a) Şcolile de arte şi meșteșuguri, b) școlile de maiștri de 
mine, c) şcolile de ceasornicărie, d) şcolile de mecanici de 
corăbii, ete. Ele sunt întreţinute sau de Stat, sau de ju- 
deţe, departements, şi sunt prin urmare naționale sau ju- 
deţiene, au un internat cu plată, în care Statul și judeţul 

rezervă, locuri gratuite pentru elevii saraci cari se disting 

şi durata studiilor în fiecare școală variază dela 2—6 ani, 

după specialitatea protesiunilor. Școlile de arte și mește- 

șuguri, în special, au un curs de doi ani pentru institutorii 

şi profesorii normali, cari capătă, absolvindu-l, diploma de 

maistru pentru școlile primare superioare, cum și pentru 

cele normale primare. Toate așezămintele cuprinse în ca- 

tegoria întăia sunt destinate exclusiv pentru băeţi și ca 

atare iesă din cadrul luerărei da faţă. 

2). Școli profesionale propriu zise echivalente nominal 

cu şcolile noastre de meserii, numite în Franţa ccoles 

V'apprentissage, de ucenicie, pe cari Art. 1 al legei din 

11 Decembrie 1880 le pune în „numărul așezămintelor de 

învățământ public primar“. Acest învățământ este în Franţa 

de două grade: unul primar inferior, obligator, cu un curs 

de 6 ani; altul primar superior sau complimentar, facul- 

tativ, cu un curs de 2—3 ani. Şcolile profesionale d'ap- 

prentissage sunt asimilate celor primare superioare ; ele 

nu primese elevi cari nau absolvit clasele primare infe- 

rioare. In Romănia, unde nu există cursuri primare conm- 

plimentare, școlile franceze de meserii sunt a se consideră 

ca şcoli de grad secundar. 

Foarte deosebit întocmite inainte de 1580, școlile



profesionale propriu zise au fost reduse prin legea din 
11 Decembrie a.acelui an la un,tip unie, obligator pe 
viitorime pentiu toate școlile de această natură, fie pub- 
lice, fie private. Acest tip se numește școala profesională: 
primară. Ea poaţe fi naţională, judeţiană sau comunală, 
după publica administraţiune care o întreţine. Școli pro- 

fesionale întreţinute de Stat sunt numai trei, toare de 

băeţi; ele au servit și servesc încă de model şcolilor si- 

milare .judeţiene și comunale. Deși întreţinute de Stat, 
aceste școli sunt subvențicnate de comunele și judeţele: 
vecine, după cum și Statul subvenţionează de o potrivi. 
toate școlile profesionale (ca și pe cele primare supe- 
rioare) fie judeţiene, fie comunale. | 

Numărul total al școlilor profesionale primare jude- 
țiene și comunale, a fost în anul 1892 de +8, dintre cari | 
37 de băeţi *), câtevă din acestea având cursuri pregăti- 
toare pentru școlile profesionale speciale, ea șeoala de: 
mecanici de fiote, șeoala de arte și meşteşuguri, ete. 

Şcolile profesionale pentru fete sunt în număr de 11, ju- 
dețiene și comunale ; în' afară de acestea mai există câteva. 

școli de acelaș tip întreținute și administrate fie de par- 

ticulari, fie de societăţi de binefacere, ca de pildă școalele 

„Elisa Lemonnier“, cărora le vom consacră un paragraf! 
special. 

Cuvsurile . școlilor profesionale primare durează în 
genere trei ani; sunt însă unele profesiuni pentru cari 
cursul ţine numai doi ani și altele pentru cari se face: 
patru ani, deosebire cauzată de natura meseriei predate. 
Intre școlile de băeţi există în sfarșit unele cari primind 
copiii dela vrâsta de 10 ani, dau acestora și un curs de: 
învățământ elementar, care împreună cu cel profesional. 
durează atunci 5—6 ani. Această varietate a tipului unic: 

  

*) Cifrele sunt date după anuarul Ministerului de Agri cultură. 
si Comerţ, po anul 189%.
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se datorește împrejurărei, că asemenea școli, înfiinţate fie 
de particulari, fie de societăţi de binefacere, înaintea legei 
din 1880, au fost luate pe sama Statului cu obligaţiunile 

impuse fe fundatori. 
- Elevii școlilor profesionale întreţinute de Stat sunt 

toţi interni şi plătesc o pensiune anuală de 500 lei; elevii 
celorlalte școli profesionale primare, pot fi şi externi. 
Internii acestor din urmă plătese*o pensiune anuală care 
variază dela 400 pănă la 700 lei; în schimb însă cele mai 
multe școli comunale dau învăţământul gratuit. 

Personalul didactic al şcoalelor profesionale primare. 

Şcolile profesionale ca și cele primare superioare *), 
sunt puse sub dubla autoritate a ministerului de Instrue 
iune publică și a celui de Industrie și Comerţ. Personalul- 
«didactice al şcolilor profesionale este format de un director, 

un număr de institutori, care variază in raport drept cu 
numărul elevilor, și de un număr de maiștri și sub-maiștri, 
care variază în acelaș raport, pe deoparte cu numărul 
elevilor, pe de alta cu numărul meseriilor predate în 
fiece școală. Corpul didactice al școlilor de fete este în 
genere format de directoară, institutoare, maistre şi 
sub-maistre ; cu toate acestea unele catedre, anume cele 

de Istoria artelor, de compoziţie și de pictură pe sticlă, 
sunt ocupate pănă acum numai de barbaţi. Internatele 
sunt administrate de economi sau econoame. ” 

| Directorii și directoarele, numiţi de cătră Ministrul 
Instrueţiunei publice, după avizul conform al Ministrului 
de Comerţ și Industrie, sunt aleși fiecare de pe o listă de 
cel puţin trei candidaţi, prezentată de consiliul județian 
sau comunal, după cum locul este vacant la o şcoală co- 
munală sau județiană. Candidaţii la directorat trebue să 

*) In şcolile primare superioare din Franţa, de băeţi ca şi de 
fete, se dă o ingrijire deosebita lucrului manual.



aibă calitatea de cetăţeni francezi, să fi implinit vrâsta 
de 25.ani și să poseadă una din următoarale diplome: 

1) certificatul de aptitudine profesorală pentru șeoala nor- 
mală, certificat care presupune cel puţin brevetul supe- 
rior ; 2) diploma celor două bacalaureate, în știinţi și litere, 
sau, în locul celei dintăi diploma de bacalaureat a învă- 
ământului secundar special; 3) o diplomă oricare de li- 
cenţiat; 4) diploma de inginer. Celelalte condițiuni fiind 
egale, femeilor se cere ca titlu de capacitate pentru di- 
rectorat absolvența unei școli normale oricare, fie aceasta. 
chiar numai școala normală de institutoare. 

In afară de direeţiune. fiecare școală profesională. 
de băeţi și de fete este supravegheată de o comisiune 
numită de supraveghere și perfecţionare, compusă din câte 
un delegat al fiecăruia din cele două ministere de cecuri 
depind șzolile profesionale, din doi consilieri comunali sau! 
judeţieni, după cum şcoala este comunală sau .Judeţiană, 
și în fine de trei maiștri recomandaţi de comună sau 
judeţ, în afară de personalul șeoalei, și numiţi prin îm- 
preuna înţelegere a celor doi miniștri. Art. 14 al deere- 
tului din 2S Iulie 1888 reclamă ca pentru șeoalele de fete, 
între acești din urmă trei membri să fie cel puţin două: 
doanme. Comisiunea este prezidată de primar sau prefect, 
între alte atribuţiuni administrative are și pe aceaa dea. 
determină numărul institutorilor, al maiştrilor și sub- 
maiștrilor școalei pentru fiecare an școlar, după ce a luat 
avizul directorului școalei, și hotiirese eondiţiunile de con- 
curs pentru posturile vacante de maiștri și sub-maiștri. 

Institutorii -și institutoarele trebue să aibă cetăţenia 
franceză, 21 ani împliniţi și, ca titlu de capacitate, cel 
puţin brevetul superior. Retribuţiunea' lor este egală în ge- 
nere cu aceia a institutorilor școlilor primare; cu toate 
acestea pot aveă eventual un spor de 100 lei pe lună, 
pentru fie-care S—10 oare de curs, când, după distribuirea. 
oarelor făcută de cătră comisiunea de privighere a şcoalei 

*



— 135 — 

se gisese încareaţi cu acest număr de oare mai mult de 
cât institutorii școalelor primare. Institutorii și institutoa- 
rele, .care au certificate de aptitudine pentru școlile nor- 
male, iau titlul de profesori și profesoare și sunt retribuiţi 
egal cu profesorii școlilor normale. Atât institutorii cât și 
profesorii se numese prin comuna înţelegere a celor doi 
miniștri de cari depind școlile profesionale, în urma exa- 
minărei titlurilor lor de capacitate. 

Maistrii, maistrele, sub-maistrii și sub-maistrele se nu- 
mese de cătră primar sau prefect, după o listă de 3 can- 
didaţi pentru fle-ce post vacant, prezintată de cătră comi- - 
siunea de- supraveghere. Candidaţii trebue să fie cetăţeni 

francezi, să fi împlinit 21 ani și să poseadă certificatul de 

aptitudine profesională, capatat în urma unu concurs ținut 

la școală înaintea unei comisiuni examinatoare: compusă 

din membrii comisiunei de supraveghere, directorul școalei 

„la care postul este vacant și un numărvariabil de delegaţi 

ai ambelor ministere, luaţi dintre maistrii mavelor ateliere 

din localitate. Certificatele de capacitate ale candidaţilor 

trebue să fie semnate de cătră toți membrii comisiunei 

examinatoare. ÎN 

Maistrii ea şi institutorii nu pot avea mai mult de 

25—30 de elevi sau eleve în clasă sau atelierul lor; când 

elevii depășese acest număr, clasa san atelierul respectiv 

se diviue în mai multe secţiuni. Această dispoziţiune face 

ea școlile populate să aibă câte 5 pănă la 7 institutori și 

câte 2 pănă la + maiștri sau maestre de atelier, număr 

care, după cum sa zis, se determină la începutul anului 

şcolar de cătră comisiunea de supraveghere, după avizul 

directorului. o 

Directorii, institutorii, directoarele și institutoarele 

şcolilor profesionale 'primare sunt retribuiţi de Stat; ma- 

iatrii, maistrele, sub-maistrii şi sub-maistrele, de comună 

sau judeţ. Cheltuelile de local, instalare, mobilier, între- 

ţinere, material de învăţătură, personal de serviciu și altele,
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rămân în sarcina exclusivă a comunelor și judeţelor. O 
măsură foarte prudentă impune administrațiunilor publice, 
doritoare de a Infiinţă școli. profesionale, să înserie între 
cheltuelile lor obligatorii, acele necesare pentru întreți- 
nerea școalei timp de cel puţin cinci ani. 

ȘCOLILE PROFESIONALE DE FETE 

In paragrafele cari urmează, ne propunem a studia 
mai de aproape și exclusiv școlile profesionale de fete, 
cari, după cum s'a zis în partea introductivă, sunt toate 
de un tip unic, anume profesionale primare, cari în număr 

„de 11, sunt toate comunale sau judeţiene. In afară însă 
de școlile profesionale publice există în Franţa un număr 
nedeterminat de școli profesionale private, întreţinute de 

"particulari sau societăţi de binefacere și cari, dela 1880 
încoace, au toate tipul școalei profesionale primare. Lu- 

“crarea de faţă va aveă cu deosebire în vedere școlile 
profesionale publice de fete; vom consacră un paragraf 
osebit celor private. ! 

Inainte însă de a întră în materie, este de nevoie să 
hotărâm mai lămurit marginele acestui stadiu. Dacă dis- 
poziţiunile legislative și reglementare, dacă scheletul, ca 
să zicem așă, al școalei profesionale primare este identice 
pentru toate așezămintele de acest tip, o mare deosebire, 
o deosebire dela așezământ la așezământ există în privinţa 
profesiunilor predate în fiecare şcoală, acestea trebuind sii 
conrespundii nevoilor mai urgente ale localitiţei unde funcţi- 
onează școala, și o deosebire încă mai mate existii în întinde- 
Tea și dezvoltarea ce se dă aceleiași meserii în diferitele 
şcoli, desvoltare lăsată la facultatea comisiunei de supra- 
veghere, specială fiecărei instituțiuni. Astfel fiind, de 
oarece noi nu ne-am mărginit la o simplă rezumare a ti- 
pului legal de școală profesională primară, ci am căutat 
mai ales să relatăm amănuntele și particularităţile fiecărei
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înstituțiuni vizitate, ne socotim datoare să restrângem 
mărginile lueriirei de faţă, pentru particularităţi și amă- 
munte, la așezăniintele pe cari le-am cercetat în realitate. 
Acestea sunt numai acele institute din capitala Franţei și 
anume cele șase școli profesionale publice, toate comu- 
nale, şi „cele trei. şeoli profesionale private „Plisa Le- 

monnier“ 

Legea din 1880 a găsit funcţionând în Franţa nenu- 
mărate școli profesionale private, comunale și judeţiene, 
între cari numai foarte puţine pentru fete. Ca în toate 

țările, şcolile. de fete apar mult mai târziu decât cele 

-conrespunzătoare pentru băeţi. Intrebuinţarea muncei fe- 

-meei în afară de gospodărie și câmp, fiind un. fenomen 

social relativ nou, întârzierea este foarte naturală. Intăia 

şcoală profesională de fete apăru abia la-1862, în Paris, 

înfiinţată, de societatea „pentru învăţământul profesional 

al fetelor“ sub președinția doamnei Elisa Lemonnier. In 

1864, 1868 şi 1870, aceiași societate înființi în aceiași 

comună alte trei instituţiuni profesionale. Școala înteme- 

ată la 1862 trecu pe sama comunei în anul 1866,. păs- 

trându-şi numele fundatoarei, celelalte funcţioneazii și 

astăzi ca școli private, administrate de vechea asociațiune 

a femeilor. ” 

A doua după ' vechime a fost întemeiată la 1874 de 

cătră doamna Paulin și trecută comunei în 1887. Cele- 

lalte patru au fost întemeiate de comună treptat, în anii 

1879, 1881, 1884, și 1890. Aceasta din urmă nu-și deschi- 

seze încă toate atelierele în anul 1893 din cauză că nu- 

miărul elevelor ei se urca abia la 190. | 

Şcolile profesionale din Paris, atât publice cât și pri- 

vate, nu au internat. | 

Meseriile predate în şeolile profesionale de cari ne 

ocupăm aci, sunt: eroitoria, lenjăria, brodăria albă, brodăria 

pentru mobile și confecţionarea pălăriilor, a florilor, a



  

corsetelor, confecţionarea jileteilor bărbătești și a hainelor 
de copii, contabilitatea comercială, spălătoria și bucătăria- 
Unele școli au pănă la opt din aceste profesiuni. Numai 
eroitoria se predă în toate cele 6 școli, lenjăria, brodăria. 
albă, spălătoria, contabilitatea comereială și confecţionarea 

jileteilor bărbătești numai la 2 școli; în 3 şcoli se predă. 

bucătăria, corsetăria și pictura industrială ; confecţionarea. 
florilor în. 4, şi în 5 confecţionarea pălăriilor și brodăria. 
pentru mobile și confecţiuni. Șeolile în care se învaţă pe: 
lângă alte: profesiuni bucătăria şi spălătoria se numesc: 
școli profesionale şi menajere. 

Numărul elevelor din școlile publice a variat în anul 

şcolar 1891—92, în diferitele școli, dela 186 la 281 eleve, 
iar numărul complex în toate “cele 6 școli a fost aproxi- 
mativ de 1400V—1450 eleve. Pentru a se aveă o'idee de: 
proporţia în care se distribue elevele pe ateliere, transeriem 
aici o pagină din registrul de înseriere al celei mai vechi 
şeoale profesionale din Paris, pe anul 1891—92. Din 273 

eleve inscrise au urmat: 

Atelierul de croitorie , , 98 sau 141%. 
Atelierul de desemn și pictură indus. 43 sau . 19,. 
Atelierul confecţionărei de pălării (mode) 25 sau +19,.. 
Atelierul de brodărie pe stofe 21 sau , 9%. 

Cursul de contabilitate com. 19 , 219. 
Proporţiunea este cam aceiași și în celelalte șase școli. 
fiua şcolară începe dela 8—8Y, oare a. m. și finește: 

la 5% p. m. Ceasurile de dimineaţă sunt consacrate în- 
vățământului teoretic, cele de după prânz lucrărilor pro- 
fesionale. Distribuţia oarelor în fiecare zi se face în 
chipul următor: 

Dela S—11 sau dela sS1—11 4, învățământul primar. 
Dela 11—12%, san dela 111,—1 dejunul și reereaţie. . 
Dela 121, sau 1—3 învăţământ și exerciţiu profe- | 

sional. 
Dels 3—3 1, recreaţie.
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Dela 34—51, învățământ și exerciţiu profesional. 
„Elev elor nu li se îngădue să iasă din școală pănă la. 

oarele 5, și cum școlile nu au internate, copilele sunt 
datoare să- şi aducă prânzul când vin dimineaţa. In unele 
școli însă s'au instituit anume cantine, cari procură o mân- 

care foarte substanţială pentru plata de 30 bani pe zi; în 
școlile unde se învață bucătăria, elevele nu plătese decât 
25 bani, de oarece sub direcțiunea maistrei respective, ele 
își pregătese singure mâncările, - Şcoala. procurând numai 
materialul necesar. 

Cheltuelile pentru materialul de înv: ățătură sunt în 
sarcina comunei. Valoarea acestui material variază dela 
o școală la alta și dela un atelier la, altul. In școlile în cari 
se învaţă pictura industrială, unde elevele pieturează pe 
email, pe porțelan și pe pergament, cheltuelile sunt foarte 
mari ; în atelierele de corsetărie, confeeţiunea jileteilor, 
lenjerie și chiar croitorie, spesele sunt relativ mai miei. 

Pentru a-și seoate parte din cheltuelile de material, co- 
munele întrebuinţează două mijloace: pe de o parte, vând 

la finele anului toate obiectele confecționate în școli, pe 
de alta, primese. comenzi dela particulari. Aceste din 
urmă se plătese puţin, pentru ea școlile să facă conenrenții 
mulţimei de meseriași nevoieși. 

In unele comune însă sumele încasate din comenzi 

se depun la casa de economie și se împart la finele anu- 
lui, ca premii, absolventelor cari sau destins mai mult, 

sau chiar tuturor elevelor cari au lucrat la obiectele co- 
mandate. Intr'un caz banii sunt o recompensă, în celalat, 
un: adevarat salar.. 

Se primesc comenzi la toate atelierile, chiar și la acel 
de spălătorie ; ele însă nu se lucrează decât cu elevele 

ultimului an, supravegheate de-a dreptul de maistra res- 
punzătoare. 

Cursurile celor mai multe meserii, ca și acel al în- 

vățământului primar complimentar, se fac în genere în trei
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ani. Numai bucătăria și spăliitoria se fac în doi. Pietura in- 

dustrială de ordinar în cinci, în unele școli în șase ani. 

Condiţiunile de admiterea elevelor 

Pentru a fi admise în școlile profesionale primare, can- 

didatele trebue să satisfacă următoarele condițiuni : 

1) Si presinte certificatul învăţământului primar În- 

ferior ;—se face o excepţie în favoarea acelora cărora le 

lipsește una sau două clase, sub dubla eondiţiune de a fi 

trecut de 12 și a nu fi împlinit încă 14 ani, și de a do- 

bândi acel certificat după un an de studiu în școala pro- 

fesională ; | | 

2) Să aibă cel mult 15 și să fi împlinit cel puţin î3 

ani ;— se primese candidate care au numai 12 ani. împli- 

niţi, dacă posedă, certificatul claselor primare ; ” 

3) Să fie prezentate direcţiunei șeoalei de părinţii lor 

sau de un corespondent autorizat ; 

4) Să locuiască în comuna în care se află şeoala profe- 

sională la care se înscriu; copilele care locuesc aiurea 

sunt primite numai în caz când comuna în care locuese 

se oferă a plăti școalei 200 lei pe an; 

5). Să treacă un examen-eoncurs asupra materiilor 

claselor primare inferioare. Concuvsurile se țin la fiecare 

şcoală în două sesiuni, Iulie și Octombrie, înaintea unei 

comisiuni compusă din direetoară şi institutoarele școalei. 

Localul şi materialul şcolar 

Trei din școlile protesionale publice din Paris au lo- 
caluri proprii, construite anume pentru scopul la care sunt 

destinate ; două sunt instalăte în localuri vechi, adaptate în 
pripă dar îndestulătoare ; numai a şasa are un local nesa- 

„tisfăicător. Localurile model au fiecare dela 5 până la 7 în- 
căperi de clas, spațioase, useate, bine aerate, instalate de
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obiceiu în rândul al doilea al clădirei și primind o lumină 
îmbelşugată din partea stângă'a elevelor. Atelierele, în nu- 
măr de şapte sau opt de fiecare școală, sunt în aceleași 

condițiuni higienice și se află în rândul al treilea și cel ” 

din urmă al edificiului. Tot aci se află și sala de desenn, 
menită să primească lumina prin ferești practicate în tavan. 

In școlile unde nu s'a putut face această instalare, sala de 

desemn primește lumina din partea superioară a păretelui 

din stânga elevelor. 
In rândul cel mai de jos sunt apartamentele diree- 

toarei, cancelaria şcoalei, cel puțin două camere pentru 

încercat comenzile, sălile de expoziţie, de recreaţie și 
bucătăria.  Nelipsită în toate școlile franceze este curtea, 

de recreaţie le prâau. De obiceiu patrată, ea sprijină pe 

păreţii sei laterali un acoperământ de stieli care o face 

să poată servi și în timp de ploae. Pentru a atenuă acci- 

dentele, curtea este acoperitii de obiceiu cu năsip, măsură 

care ar fi de dorit să se generalizeze pretutindeni. 

Ventilarea încăperilor se face prin ventilatoare sistem 

vechiu, aşezate la partea superioară” a geamurilor. Sistemul 

acesta, nesatisfăcător în genere, este poate îndestulător în 

şcolile franceze, unde aceleași săli nu servesc și în oarele 

de dimineaţă şi în cele de după amează. Fiecare cameră 

fiind ocupată numai 3:p—+ 'oare pe zi—în cari socotim 

şi minutele de recreare, când ferestrele stau deşchise—. 

rămân mai” bine de 20 oare pe zi pentru premenirea ae- 

valui din fiecare sală. Ventilarea este secundată de între- 

ținerea foarte curată a localului. Incălzitul școlilor profe- 

sionale, foarte primitiv, se face cu sobe de metal în care 

se ard diferite specii de cărbune, iar pentru iluminat se 

întrebuinţează gazul aeriform. 

Mobilierul şcolar, adaptat trebuinţelor diverselor ate- 

liere, este de obiceiu conform ultimelor cerinţi higienice 

și pedagogice și numai arare-rori lasă de dorit. Se pune 

deosebită îngrijire ca înălţimea pupitrelor să fie propor-
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ționată cu talia şi cu ţinuta variabilă a elevelor în diver- 
sele exerciţii. Pupitrele se desfac în lățime, adică se în- 
gustează și se distind, se înclină. ori stau orizontal, așă 
că elevele pot serie și la nevoie desemnă ori lucră la a- 
cuarelă pe ele. 

In atelierele de lenjărie, croitorie, corsetirie, pălării 

și flori sunt mese lungi, una pentru 10 eleve, (câte cinei 
de fiecare latură lungă), seaune și mai multe tabele. In 
unele şcoli aceste tabele sunt orizontale, specialiștii le cred 

mai potrivite decât pe cele verticale pentru desemnarea 
patroanelor, cum și pentru priceperea proporţiunei diferi- 
telor părţi ale desemnului. 

In atelierele de pictură industrială, pupitrele sunt 
drepte, înguste, fixe şi dispuse pe perimetrul sălei când 
sala este luminată din tavan ; în sălile unde lumina cade 
din stânga, pupitrele sunt așezate ca și în clasele de stu- 
diu. Ca material de învăţătură acest atelier posedă reliefuri, 

busturi şi statui în ipsos, aceste din urmă mai mici decât 

mărimea naturală, piese în lemn și carton. machă pentru 

studiul anatomiei, ete. 
In atelierele de croitorie mesele sunt orizontale și âu 

pe toată lungimea liniei lor mediane, o sârmă râdicată la 
înălțimea de 25—30 centimetri pe care se înșiră bobinele 
cu aţă. Fiecare școală are apoi câte 20—25 manechine 

de toate mărimele, începând dela talia de 30 .centimetri 

şi pănă la cea mai înaltă, gherghefe, aparate” pentru tă- 
etul florilor. ete. 

Programele . 

Învăţământul în aceste școli este general și profesional. 

Învăţământul general : 

Primiţi cu certificatul de absolvire al şeoalei primare 
inferioare, copiii își continuă instrueţiunea lor generală pe 
baza programului școlilor primare complimentare, program
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pe care-l execuii în timp de trei ani în loc de doi. Acest 

program suferă însă oarecari modificări. In aceste școli 
consaerându-se învățământului numai 10—18 oare pe săp- 
timână, diversele discipline nu pot luă întinderea ce li se 
di în cele 22—27 oare din școlile primare complimentare. 
Pe de altă parte absolvenţii şcolilor profesionale au ne- 
voie de un număr de cunoștinţi speciale, care nu se:cer 
absolvenţilor şcolilor primare. Astfel fiind învăţământul 
şcolilor profesionale, deși după lege identie cu cel compli- 
mentar, se distinge în fapt într'un învăţământ complimentar 
mai restrâns şi în mai multe cursuri speciale. Cel dintăi 
este comun tuturor elevilor școlilor profesionale, oricare. 
ar fi atelierul la care se înscriu, cele din urmă sunt spe- 
ciale uheia sau mai multor meserii. | 

Invăţământul complimentar în școlile profesionale se 
divide în literar și științific, grupuri cărora școala profe- 
sională -le consacră câte un minimum de cinci oare pe 

săptămână; el mai cuprinde un grup de cunoştinţi diverse, 
ca desemnul, gimnastica, ete. 

> 

In partea literară : 

1). Dimba franceză care cuprinde : cetirea din autori, 
cu explicări şi analisă, recitări, exerciţii de dicţiune; 
scrierea cursivă, rotundă, batardă; scriptura comercială, 
caligrafia, gramatica, repetarea etimologiei și a sintaxei, 
formarea cuvintelor, familii de cuvinte, exerciţii asupra 
proposiţiunilor coordinate și subordinate; principii elemen- 
tare de compoziţie, aplicarea acestora la povestiri, seri- 
sori şi rapoarte, noţiuni elementare de istoria literaturei 

franceze. 

Cunoștinţile privitoare la limba franceză sunt distri- 
buite pe trei ani, după principiul cercurilor concentrice, 
iar noţiunile de istoria literaturei se dau numai în vlti- 
mul an. o
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2), Geografia fizică, administrativă și economică a: 

Franţei și a coloniilor ei. 
3). Istoria Franţei dela veshoiul de 100 de ani și. 

pănă în zilele noastre. Din istoria universală, numai inci- 
dental, atât cât este trebnitor pentru înțelegerea întâm- 
plărilor din istoria naţională. | 

4). Noţiuni de economie politică şi de morală practică, 

și pentru băeţi și de instrucțiune civică. 

Partea. științifică : 

2) Aritmetică şi contabilitate. 
„ Blemente de știinţi fizice, alegându se numai cu- 

năştinție ce pot avea o: aplieaţiune industrială. 
7).: Elemente de stiință naturale de agricultură şi hor- 

ticultură. 

8). Economia casnică, în școlile de fete. Programul 
analitie al ei cuprinde: alegerea și întreținerea casei; 

încălzitul, luminatul şi condiţiunile lor igienice ; întreţinerea. . 
mobilelor, a albiturilor și a hainelor; spalatul și” ealeatul ; 

"facerea pânei ; proviziunile (lemne, vin, etc.) și păstrarea 

lor; alegerea, conservarea și fierberea cărmnei; pregătirea 

câtorva mâncări obișnuite (supă, friptură, ete.): pește, vânat, 
„egume, pastrarea şi pregătirea lor; pastrarea fructelor și 

transportul lor, ete. In regiunile unde sunt în floare agri- 
cultura şi horticultura, se: dau noțiuni privitoare la îngri- 
jirea arborilor ; în regiunile în cari se află ferme, se dau 
noţiuni privitoare la fabricarea untului, a brânzei, la în- 
grijirea vitelor, a paserilor, a albinelor și gândacilor de 
matasă.  Pretutindenea se dau noţiuni de contabilitate 

-easnică, 
Am stăruit aci mai mult asupra materiei economiei 

domestice, pentru a învederă cum este înțeleasă ea de 
programele și de cărţile: didactice franceze, spre deosebire. 
de aceia ce se petrece în România. In cărţile noastre de



N 
e
 

economie casnică, în cele mai serioase chiar, elevele în- 
vaţă cum să facă învitările la prânzuri de gală, câte sunt 
paharele pentru vinurile rare; ba în unele manuale, chiar 
cum se fac reverenţele Ia Curte. 

Cunoştinți diverse : 

9). Limba engleză cu 3—4 oare pe săptămână. Pro- 
gvamul cere ca elevele să știe serie, ceti curent și traduce 
fără dicţionar, din englezeşte, orice bucată ușoară de 

proză. 
10). Desemnul cu 2—5 oare pe săptămână. 
11). Gimnastica. Programul cuprinde jocuri. de copii 

însoţite de cântece, danţuri, evoluţiuni cu cântece, exer- 

ciţii pe scară, pe paralele, exerciţii elementare de echi- 

libru și în fine preumblări. Exereiţiile gimnastice nu erau 
introduse în 1$95 decât într'o singură școală de fete. 

Cursuri speciale : 

1). Istoria. artei și în special a artei industriale, 

2). Anatomia artistică şi perspectiva, umbele pentru 

atelierul de pictură. 

3). Compoziţia de ornamente picturale şi brodate, pen- 

tru atelierele de brodărie pe stofe şi pictură industrială. 

4). Acuarela pentru toate atelierele, afară de cursu- 

vile menajere, atelierele de croitorie și de lenjărie. 

.5). Istoria îmnbrăcămintei, (există în o singură șeoalii) 

obligatoare pentru atelierele respective. 

6). Dreptul comercial. | 
1). Contabilitatea. comercială. 

Aceste din urmă două ramuri, eari există” numai în 

două din cele şase școli publice, constitue împreună cu 

limba engleză, un curs profesional osebit, numit contabili- 

"tate comercială, care se face în trei ani. Absolventele 

acestui curs sunt primite ca contabile în prăvălii, gări și 

birouri telegrafo-poștale. 
10
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Cu toate că, după cum am văzut, învățământul com. 
plimentar al școlilor profesionale este mai restrâns decât 
acel al școlilor primare superioare, legea școlară îngădue 
totuși absolvenţilor să se poată prezentă la examenul pen- 
tru brevetul inferior, cu care le este desehisii întrarea în 
şcolile normale şi în cele secundare. Departe de-a fi un 
rău, această masură merită toată lauda, căci dă copiilor 
cu o inteligenţi deosebiti un nou priiej în viaţa lor de a 
schimbă munca manuală pentru cea intelectuală. 

Învăţământul profesional 

Protesiunile din cele şase şcoli publice din Paris 
sunt: a) bucătăria, b) spălătoria, e) confeeţiunea modelor, 
d) corsetăria, e) brodăria pe stofe, f) brodăria albă, g) 
lenjăria, h)  eroitoria, i) confecţiunea florilor, j) pictura 
industrială, și în fine ]) contabilitatea comercială, despre are s'a vorbit mai sus și asupra căreia nu vom reveni.— 
După numărul anilor de curs, aceste profesiuni se pot clasifică în următoarele trei categorii : 

1). Profesiuni cu un curs de 2 ani; 
2). Profesiuni cu un curs de 3 ani ; 
3).. Profesiuni cu un curs de 5-—6 ani ; 
Aceasta este clasificarea pe care vom adopta-o mai jos, studiind in parte fiecare atelier de învăţiimânt profe- 

sional. 

1. Profesiuni cu un curs de doi ani. 
Bucătăria în școlile piofesionale urmărește mai mult să deprindă copilele, oricare ar fi profesiunea principală căreia ele se destină, cu ocupaţiunile gospodăriei. De almintrelea buciitiiria care o fac elevele în școală nu este „ îndestulăitoare pentru a le pune în stare să-și câștige viaţa cu această profesiune. 
In vremea de astăzi când femeile sunt nevoite să
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lucreze aproape toată ziua, ca și barbaţii, în afară de casă; 

când toemai din această cauză gospodăriile lucrătorilor și 

ale micei burghezii sunt de o neorândueală și neingrijire 

de plâns, este de dorit să se giisească cinevă în locul 

mamelor, cari să înveţe pe fete cum se ţine o casă, cum 

se aieg obiectele de hrană și cum se pregătesc mânciările. 

“Tocmai acestei cerinți respunde şcoala profesională. 

Supraveghiate de o maestră de bucătărie, elevele 

cumpără materialul, pregiătese mâncările şi se îngrijesc 

de curăţenia şi rândueala bucătăriilor şi a claselor. Pentru 

a se proporţionă aceste exerciţii cu celelalte studii, -ele- 

vele sunt grupate în serii de câte opt. cari fac gospodăria 

cu vândul, câte o serie în fiecare zi. La unele școli schimbul 

seriilor se face numai la săptămână, măsură nechibzuită, 

care silește pe eleve să-și întrerupă prea mult timp cur- 

surile învăţământului şi practica în atelier. 

Din potrivă, spălătoria se învaţă în vederea  profe- 

siunei şi pentru acest cuvânt în fiecare școală ea are un 

atelier special, o maistră spălătoreasă cu una sau două 

ajutoare. Acest atelier este unul din cele mai puţin po-. 

pulate, el numără în fiecare şcoală abiă 20—30 eleve. 

In cele dintii luni, materialul de învăţătură îl for- 

mează cârpele de bucătărie, mai târziu rufăriile elevelor 

şi numai în anul al doilea fetele spală albiturile clienţilor. 

E lucru neobișnuit la noi, şi ar păreă chiar straniu, ca 

şcoala să spele rufele particularilor. Pănă acum însă acesta: 

e singurul mijloc ca elevele să înveţe a spală și culcă, - 

brodării, dantele și alte lueruri de preţ, pe cari nu le pot 

avea în propria: lor rufărie. i 

Cursul de spăliitorie ţine 2 ani; cu toate acestea 

cele mai multe absolvente fac un al treilea an spre a-și 

compleetă în acest timp instruețiunea lor primară supe- 

vioară. -Paralel cu modesta lor meseris, elevele acestui 

atelier se exercitează în cusutul și mai ales 'în - cârpitul 

rufelor. In acest scop, ele își adue de-acasă toată rufăriu



ruptă, așă că nu ne-am exprimă în stil figurat când am 
zice că, întregi familii pariziane se cârpese pe sama c0- 
munei. 

. 

2.  Profesiuni cu un curs de trei ani. 

1/ode, 

Ordinea în care se predau cunoștințele acestei pro- 
fesiuni se hotârește de cătră miistra atelierului respectiv 
și se aprobă de cătră comisiunea de supraveghere a fiecărei 
şcoli. | a 

In anul întăi elevele în aţă cusuturile de cari au 
nevoe, inereţese, ciiptușese, eţe. Aceste exerciții le fac 
pe felurite stofe, crep, tul, tulpan, dantelă, atlas și catifea. 

In anul. următor elevele lucrează pentru ele și fa- „miliile lor, în marginea programelor. In semestuul întăi se fac bonete de dimineații şi pentru copii, capușoane, se confecționează forme de pălării, de sârmă, apoi de pae, mărgele, pusmanterie și flori. Elevele nu se mărginesc numai a preschimba o formă în alta, ci după anume mo- dele, le fac în întregime și prefae pe cele de pâslă. In semestrul al doilea, elevele fac găteli de baluri și garni- tari de pălărie. 
În cei dintii doi ani, anume utunei când lucrează din materialul școalei, elevele confecţionează formele de Dălării în dimensiuni de două și trei ori mai mici decât cea adevarată. Aceasta pentru a le exercită cu munca - măruntă și îngrijiraa osebită pe care o reclamă luerul în mic, cât și pentru economie de material. 'Tot pentru acest din urmă motiv ele se servesc de acelaș material pentru confecţionarea a cel puţin 5, 6 forme. Afară de bonete şi capușoane, cari se vând, lucrurile executate de eleve se păstrează pentru inspecții, expoziţii școlare ori ca modele pentru elevele începitoare. 

” In anul a] treilea, elevele învaţă a friză penele, a
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caleă şi reînprospătă garniturile și devin cu adevărat mo- 

diste. Ele copiază și imitează modele din ziarele speciale 

şi inventează altele de-a întregul atât ca formă cât şi ca, 

garnitură. In acest an elevele sunt datoare să lucreze 

exclusiv pentru şcoală și pentru comenzi. Munea: manuală 

în acest atelier fiind relativ mai uşoară, li cere -elevelor 

_mai mult spirit de irivenţiune, de care lucru se ţine samă 

la elasifiearea lor în șeoalii. 

Penthu a provocă, ajută și cultiva acest spirit in- 

ventiv,. este în vigoare la una din școli un mijloc pe cât 

de practie pe atât de ingenios și care cu folos s'ar putea 

introduce şi la. noi. In fiecare joi după amează, elevele 

anului al treilea sunt conduse de maistră să viziteze mu- 

gazinele de mode. La întoarcere fiecare elevă desemnează 

din memorie cele mai izbutite pălării din câte a văzut și 

apoi le execută. Pe lângă foloasele amintite. acest exer- 

ciţiu contribue la formarea gustului, aseute spiritul și el 

este cu atât mai indispevsabil, cu cât comuna nu poate 

procură nici varietatea nici bogăţia de material necesare 

acestui fel de perfecționare. 

Covsetăria. 

Corsetăria este una din profesiunile cele mai bine 

plătite la Paris; pentru acest cuvânt se înmulţesc mereu 

elevele din atelierele respective. - 

In primul an se deprind cusuturile trebuitoare in 

aceastii meserie şi se exereitează a fixă balenele pe stofă ; 

în al doilea, se lucrează corsete întregi cu diferite gar- 

hituri ; în al treilea, elevele încep teoria și exerciţiile de 

eroială. In trimestrul întăi corsetele de copii, “în trimes- 

trele următoare, celelalte. 

Jileteile bărbătești. 

In anii din urmă marile prăvălii din Paris au început 

a utilizi munea femeilor în confecţionarea jileteilor, Când
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acest nou debușeu fu deschis. muneei manuale a femeilor, 
școlile profesionale se griăbiră să inaugureze ateliere spe- 

ciale în cari elevele mai învaţă și confecțiunile pentru 
copii. Noţiunile privitoare la luarea măsurilor, se predau 
de cătră, maistra atelierului treptat și paralel cu exerciţiile 
praetice. 

Elevele incep cu deprinderea :'cusuturilor necesare, 
cu prinsul bumbilor, al sponcilor (copeilor), ete. cu tivitul, 
tighelul și punctele de fantazie (point de chenet, ete.). 
Toate aceste cusuturi se execută pe patrate de postav și 
catifea de 2 sau 21/2 decimetri patraţi. La examen aceste 
patrate, așezate toate în ordinea de succesiune a execu- 
tărei, invederează progresul făcut întrun an. In clasa ur- 
mătoare se încep confecțiunile pentru copii, iar în cele din 
urmă trei luni elevele lucrează jiletei eroite de maistră. 
In anul al treilea, ele coase obiectele de comand și în- 
cep ceroelile. 

Pentra cuvinte lesne de înțăles, elevele iau măsură 
numai pe manechine și eroese numai din materialul şeoalei. 

" Brodăria “albă. 

Brodăria albă era una din meseriile cele mai bine 
plătite ; situaţiunea ei tinde să seadă din cauza prea marei 
concurenți ce-i face brodăria, fabricată. Această împreju- 
rare explică, justifică chiar, atât raritatea atelierelor în 
care ea să învaţă (în Paris numai două) cât și numărul 
cel mic al elevelor înscrise la ele. 

N Această, meszerie'se capătă exclusiv prin exerciţii prac- 
tice. Ilevele încep cu festonul şi chiotorile pentru a sfârși 
după trei ani cu brodării de o greutate și o frumuseţii care nu întrec mijlociea ; brodăria fină se lasă pentru speciali- 
zarea ulterioară a absolventelor, In.unul din două ateliere 
existente în Paris se execută și brodării de fantazie (Ri- chelieu ete.!, programul însă nu le prevede și prin urmare
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ele nu sunt obligatorii. Elevele acestui atelier urmează pe 

lângă cursul general de desemn şi un curs special, cu sco- 

pul de a deprinde combinarea liniilor în brodării și mono- 

grame. 
Exerciţiile încep în anul întăiu şi se fac timp de 

un an și jumătate pe buciiţele de pânză; se aleg de- 

semnuri mici, cari cer o mai mare sforțare și dau şi 0 e- 

economie de material. Pe aceiași bucată se execută cite 

5—6 desemnuri, cu toate punetele posibile de brodărie. 

îxereiţiile se fac la început pe pânză groasă, apoi din ce 

în ce mai subțire, până când se ajunge, în anul ultim, la 

olanda cea mai fină. In -ultimul an și jumătate elevele bro- 

dează batiste, cămeşi, feţe de perină și prostiri. Tot luerul 

se face la gherghef.—Paralel cu exerciţiile meseriei prin- 

cipale elevele se deprind a coasă. 

Brodăria șeoalelor profesionale din Paris este mult 

mai grosolană, decât acea a școalelor noastre și -mai ales 

a celor numite odinioară centrale. Sar putea chiar zice, 

fără exagerare, că renumele, relativ bun, al acestor din 

urmă şcoli, se azămă exclusiv pe rezultatele lucrului de 

mânii. Foarte puţini se vor fi gândit însă, că superioritatea 

şcolilor noastre în această unică latură, vine toemai din o 

lacună a programeler noastre, lacună care s'a înlăturat eu 

multă îngrijire în Franţa. Programele noastre nu sunt a- 

nalitice, şi în special pentru lucru de mână, ele nu hotă- 

rise un minimum de eunoștinţi la care trebue să se-0- 

prească fiecare elevă a şeoalei secundare și de ajungerea 

căruia să fie respunzătoare profesoara respectivă. Nu se 

preseriu de exemplu ce anume lucruri trebue să știe eroi 

elevele și nici ce anume puncte trebue să ştie coase. Apoi, 

programele noastre alcătuite de profani, sunt încareate cu 

ce s'a găsit in programele tuturor şcoalelor de diverse 

gvade din, streinătate, și cu desăvârșire neproporţionate cu 

timpul, etatea şi priceperea elevelor. Pentru toate aceste 

cuvinte el6 nu se pot execută niciodată în întregime. In 

|.
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afară de neajunsurile acestea, lipsește controlul iar profe- 
soarele respective ne fiind pregătite să-și dea samă de 
aloarea educativă și practică a Inerului de mână, cu toată 
buna voinţă, nu pot remedii la relele programelor. Lucrul 
fieciirei eleve se face fără nici-o gradare şi este lasat în- 
tâmplărei, adică sau voinţei părinţilor, sau bunului plac 
al protesoarelor și al direetoarelor. In cazul întăi alegere: 
atârnă de, nevoile familiei și de suma ce ea poate cheltui, 
in cazul al doilea, de priceperea, trebuințele ori capriciile” 
profesoarei de lueru, ale directoarei, sau ale amândurora. Aud ȘI să se ţie samă cii' am lăsat la o parte cazul odios al 

“speculei -elevelor de cătră profesoare, cari, procurând 
materialul de lucru, transformă școlile în adevarate ate- 
Jiere industriale organizate în propriul lor folos. 

Urmările unei asemenea intocmiri se constată pe 
toată ziua. Când maăistra, sau directoara şeoalei, nu este interesată direct de rezultatele lucrului de mână în şcoala respectivă, totul merge după întâmplare Și drept pedeapsă maistra e lasată în uitare să-și ajungă anii de pensiune. Când din potrivă, acest interes apare, atunei elevele sunt silite să lucreze fără nici o măsură, peste puterea și eta- tea lor și în paguba mersulni şeoalei, iar profesoara își face prin comisiunile examinatoare renume de maistră ex- celentă. La începutul fie-cărui an, maistra zeloasă cerce- tează pe fiecare elevi ce poate și hotărăște tacit specialitatea ei. Copilu care ştie din școala primară tighelul, va face numai tighel; aceia care brodează bine, este osândită la brodărie și așă mai departe. Dacă eleva a! avut norocul sii treacă şi clasele primare prin mâni de acelaş fel, atunci ea lucrează cite 6—7 ani unul şi același soiu de lucru, „mai ales brodării, eu deosebire prețuite la noi, și pără- seşte șeoaln fiiră să ştie a se orientă macar în variatele trebuinți ale familiei. Asta însemnează superioritatea bro- dăriilor noastre! 

Ri N ut - . e . hăul nu se mărginește aici. Atunci câna specula a



prins rădăcini în şconli—ceeace se intâmplă mai ales în 
internate—personalul însărcinat cu predarea şi privigherea 
lucrului de mână nu se oprește inaintea abuzurilor. Pen- 
tru a ureă -productul luerului de mână, nu se mai ține 

samă de higiena și sanatatea elevelor, se sporese oarele 
de muncă, se suprimă timpul recreaţiei și se răpește din 
orele de studiu. Cine nu-şi amintește că până în anii tre- 
cuţi, elevele unor internate erau obligate să se scoale vara 
la oara. cinci dimineaţa, pentru a lucra pănă la orele opt? 
Zilnie se udăogeau lucrului de mână două oare, pe lângă 
cele două legal consacrate, iar pe deasupra, timpul de.re- 
creaţie. Şase oare de lucru ! Aproape ea într'o fabrică. 

Cu asemenea stare de lucruri, nu e un paradox să 

preferăm școlile în care nu se face nimic; cel puţin aces- 

tea nu store energia copiilor. 

Brodăvie pe stofe. 

Brodăria pe stofe, o profesiune foarte căutată, se în- 

vaţă întrun atelier osebit. Elevele brodează numai obiecte 

de acele care au o cerere obișnuită şi constantă. În cei 

dintăi doi ani elevele fac un curs special de desemn și 

acuarelă. osebit de cel comun tuturor atelierelor, în care 

curs ele figurează fiori, păseri, arabescuri, ete. adică tot. 

ce ar putea copia cu acul. In anul al treilea se fac com- 

poziţii de brodărie, figurând în acuarelă modelele de lucru 

pentru fețe de mese, perine, ete.; în toate acestea com- 

poziţiuni se lasă la gustul elev elor atât combinarea de- 

semnului cât și acea a colorilor. Modelele cele mai isbutite 

se execută pe stofe. 

In primul an elevele se deprind a lueră cu lână și cu 

mătasă, fac mai întăi exerciţii simple cu o singurii coloare, 

apoi cu două, trei colori, în fine desemne din ce în ce 

mai grele ; copiază pe canva și etamină, şi lucrează pe.tul 

şi pe erep. In anul următor se fac numeroase deprinderi
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de brodărie propriu zisă (plumetis, ete.), iar în ultimul tri- 
mestru brodăriile cu mărgele, cu fir și cu mătăsuri, pentru 
mobile și costume de teatru. In anul din urmă se lucrează 
pentru comenzile prăvăliilor, dar mai ales pentru exame- 
nele și expoziţiile școlare. 

Cheltuelile pentru materialul de învățătură trebuitor 
acestui atelier încarcă mult bugetul șeoalei, dar și veni- 
turile rezultând din vânzarea obiectelor sunt mai mari decât 

în orieare altul. Nu trebue să conchidem însă ci atelierul 
acesta are în vedere producerea obiectelor de lux. In șeoa- 

lele profesionale franceze se execută mai mult obiecte, 
„cari au mare cerere și anume : brodăriile'cu lână, matasă, 
catifea (chenille) pe tul, crep, gaz, catefea, postav și atlas; 
înt”un cuvânt. lucruri cari cer cheltuială mică, muncă nu 

prea multă și eari se pot vinde cu ușurință. Producerea. 
lucrurilor așă zise de artă, confecţionate numai pentru o 
clasă restrânsă de consumiitori, nu poate alcătui profesiu- 
nea multora și e lucru firese ca să lipsească din școlile: 
destinate mulţimei. 

Imprejurări particulare ar trebui să mărgineascii încă, 
și mai mult învăţarea brodăriei pe stofe în şcolile noastre. 
Munea aceasta are în România foarte puţină căutare și 
prin urmare puțină valoare. Consumatorul român preferă. 
lucrurile fabricate în streinatate celor lucrate cu mâna în 
țară. Poate. că aceasta dovedește o lipsă de bun gust, dar 
faptul este constatat şi numai el trebue să hotărască măr- 
ginile profesiunei de care ne ocupăm. 

Confecţiunea albiturilor. 

Atelierul de lenjărie deprinde copilele cu cusutul şi 
croiala albiturilor. Teoria profesiunei, adică proporjiunea. 
și luarea măsurilor, se face de ciitră maistra. atelierului, 
paralel cu exerciţiile practice, după unul din numeroasele 
manuale aprobate de autoritatea şcolară.
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Maistra este obligati să ilustreze lecţiunile cu de- 
semnuri la tabelă și patroane, să familiarizeze copilele 
cu înțelegerea modelelor din ziare și cu reprezentarea gra- 

fică a cusuturilor și garniturilor. 
__ Im anul întăi eleva își aleătueşte ceeace limba afec- 

tată a școalelor profesionale numește un dosar. Aceasta 
constă din o colecţie de bucățele de pânză, pe care eleva 
a lucrat toate cusuturile posibile în lenjărie, festonul, prin- 

sul. bumbilor și al sponeilor. In clasa următoare, eleva 
îşi aleătuește un alt dosar şi lucrează albituri pentru copiii 
de leagăn, prostiri, feţe de perină, şervete, fețe de masă 
și batiste, iar în semestrul al doilea învaţă a luă măsurile 
acestor albituri, a le eroi și a face: monograme. In anul 
al treilea elevele croesc și coase tot'soiul de albituri, ur- 

mând mereu în exerciţiile lor ordinea următoare: întăi 
învață a coase obiectul. apoi îi deprinde măsura și în fine 
îi învaţă croiala. Exerciţiile cari precedează tăerea pânzei 
sunt de patru soiuri: 1) copierea patroanelor desemnate 

de maistră pe tabelă ; 2) reproducerea cu măsuri schim- 

bate a patroanelor, pe tabelă și pe caete; 3) facerea pa- 

troanelor de hărtie și -în- fine 14) reproducerea acestor 
patroane pe iorgantin, care se alege de o calitate supe: 

rioară pentru a avea toată, mlădierea trebuitoare. 
La croelile din pânză se lucrează deocamdată cu 

proporţii reduse pentru manechine de 30— 60 cm. și pe 

“urmă cu proporţiile normale. 

Elevele atelierului de lenjărie au și ele un curs spe- 

cial de desemn, la care copiază modelele de ziare și re- 

prezintă grafie albiturile lucrate, se deprind, cu alte cuvinte, 

să-și explice croiala prin desemn și vice-versa. 

Crvitoriu. | 

Atelierul acesta cuprinde îmbrăcămintea pentru femei 
şi pentru fetiţe. Aici se coase rochii, matinele și jachete 

simple. Mantelele, paltoanele, jachetele de lux și fantaziile
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au o tăetură prea grea pentru a putea fi deprinse la eta- 

tea de 16—17 ani. Teoria profeziunei se predă de maistra 
vespeetivă după aceleași norme și cu aceiași metodă ca și 
teoria lenjăriei. | - . 

In anul întăiu fiecare elevă își alcătuește un dosar 
„format din diferite țăsături : crep, tul; catifea, brocart, 
atlas și postav, cu tot soiul de desemnuri, dungi drepte şi 
piezișe, carouri, flori ete. Pe aceste bucăţi, elevele se de- 
prind a face toate cusuturile și garniturile întrebuințate 
în eroitorie, cum și potrivirea (ajustage) desemnurilor în 
confecțiuni. In anul următor se coasă mâneci, fuste și ro- 
cehii pentru copii, iar în semestrul din urmă, matinele și 
rochii mari. În cursul acestui an copilele încep şi croitul 
hainelor pentu copii și a îmbrăcămintei. celei mai simple 
pentru femei, așă că o elevă care se retrage din școală 
la sfârșitul acestui an, .știe cel puţin să-și croească şi să-și 
coasă pentru dânsa. In anul al treilea se predă croiala și 
elevele tae toate confecţiunile cerute de program. Ca şi în 
atelierul de lenjărie, se fac de o cam dati exerciţii sub 
formă de desemn, mai târziu de tipare în hârtie și iorgan- 
tin, iar la stofe se începe cu proporţii reduse. 

. La cursul special de desemn, elevele acestui atelier 
schițează confecţiuni după natură și după modelele ziarelor 
de modă. 

Confecțiunea florilor. 

Florile se fue din stofă, pentru găteli și pentru deco-: 
area apartamentelor. Florile de hârtie sunt numai un 
exerciţiu pregătitor! în anul întăi. Elevele acestui atelier 
urmează un curs special de desemn și acuarelă, unde se 
«deprind cu forma, coloritul şi portul florilor. 

“In anul întăi elevele își apropriază noţiunile de bo- 
tanică trebuitoare unei floriste, se deprind cu mânuirea 
mașinelor, cu tăierea și colorarea stofelor şi eu așezarea
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diferitelor părţi ale florei. In acelaș an se confecţionează 

fiorile de hârtie. In clasele următoare se lucrează cu stofe 

de bumbac și de matasă, iar în ultimele luni,. elevele 

combină buchete, coroane și alte obiecte de podoabă, gă- 

teli de bal, ete. 
Drept modele li servese fiorile fiicute de maistră și 

de elevele mai inaintate, modele în acuarelă sau în litogr afie 

și în fine, pentru elevele mai înaintate, florile naturale. În 

unele școli este un anume maistru pentru toate atelierele, 

însărcinat cu desemnarea modelelor pentru brodăria pe 

stofe şi pentru flori. La celelalte școli modelele se fac de 

către profesorul de acuarelă, sau de cătri maiștrii atelie- 

relor respective. 

Atelierul florilor lucrează comenzi de ale prăivăliilor. 

3. Profesiuni cu un curs de cinci până la şase ani. 

Desemnul şi pictura industrială, 

Atelierul de desemn şi pictură industrială este cel mai. 

populat, unul din cele cari consumă mai mult material 

şi cari adue mai mari venituri. Puţina căutare cear avea 

în timpul de faţă o asemenea profesiune în ţară la noi, ne 

îndeamnă să sehițăm numai în treacăt învățămânul aces- 

tui atelier. | 

Profesiunea se capittă prin exerciţii cari au de obiect 

desvoltarea ochiului, deprinderea mânei și afinarea spiri- 

tului de invenţiune și compoziţie. In acest scop elevele 

cultivă în anii dintăi desemnul geometric, desemnul cu 

mâna liberă și acuarela. Drept modele le slujese diferite 

ornamente pietate ori în relief, obiectele din natură cu 

forme regulate, busturile și statuile în ipsos; iar în clasele 

mai înaintate florile naturale, tablourile și miniaturile vechi. 

In al cincelea an de studiu elevele ajung la oarecare artă; 

copiază cu multă fineţă mai ales miniaturile. In ultimul an 

se indeletnicese cu compoziţiile de pictură, adică cu ema-
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ginarea şi combinarea de modele pentru obiecte anumite: 
ase, evantaile, ete. Când aceste modele sunt judecate: bune, se pivtează. 

Absolventele acestui. atelier sunt în genere căutate şi bine remunerate. 
- Aplicaţiunile desemnului şi ale pieturei industriale nu sunt aceleași în toate școlile. Așă, în unele se învaţă pie- tura pe sticlă, porțelan, faianţă şi email: în altele pietura de miniaturi, pictura pe pergament şi pe stofe (perine, evantaile, bomboniere). Această specializare a școlilor nu vealizază însă decât o foarte slabă economie, căci nu este obiceiul ca un singur maistru să predee toate genurile de pictură industriali câte se învaţă în o școală. Toate ŞCO- lile au câte 4—5 maiştrii, unul pentru pictura pe vase, un altul pentru pictura pe sticlă, și așă mai departe, câte u- nul de fiecare gen. 

Inainte de a trece mai departe, credem oportun a rezumă în câteva cuvinte economia generală a învăţămân- tului profesional din școlile franceze. Făcând abstracţiune de pictura industrială, toate cunoștințele practice și exerciţiile „profesionale sunt împărțite în grupuri — corespunzătoare anilor de studiu—formând fiecare un întreg, un tot armo- nic. O elevă, care se retrage din oricare atelier după al doilea sau chiar cel întăi an de studiu, a câștigat în școală, nu numai principii superficiale, ci un tot complex de cu- noștinți de care se poate folosi în viaţă. Așă, absolventa anului întăi de croitorie cunoaște toate felurile de cusuturi şi la nevoe giisește de lucru întrun atelier industrial; ter- minând anul al doilea, eleva știe a eroi tot ce'i trebue pentru casa ei. Acelaş lucru se întâmplă cu elevele cari părăsese înainte de timp atelierele de corsetărie, de mode, de jiletei, ete. E aceiași dispoziţie pe cari am îintâluit'o în învățământul teoretic și care rezultă din aplicarea prinei- piului cercurilor concentrice. Face excepţie pictura indus-:
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trială, eare prin natura ei nu se poate supune unei grada- 
țiuni categorice. Din aceustii cauză, o elevă care se retrage 
din şcoală înainte de termen, nu se poate folosi de cu-. 
noștințile capatate în atelierul respectiv, decât înscriindu- 
se la vre-una din numeroasele școli serale de desemn, sau 
în secţinnea industrială a școlilor de bele-arte. 

O altă caracteristică a învățământului profesional în 
școlile franceze este tendinţa lui de a fi predat în: mod si- 
multaneu. Afară de cazul când se lucrează la comande, 
toate elovele fiecărui an învaţă acelaș lucru în fiecare clipă 
considerată. Profesoara explică odată pentru toate elevele, 
făcând adevărate cursuri pe care le ilustrează cu figuri pe 

tabelă, în măsura în care meseria îngăduie reprezentările 
grafice. Afară de comande—executate numai de cătră ele- 
vele ultimului an, care ştiu a lueră—o altă excepţiune la. 
principiul de mai sus o fac desemnurile de broderie. Deși 
maistra explică cum se face fiecare punct, se poate totuși 

ca punetul explicat să nu se găsească la toate elevele cla- 
sei în unul și acelaș desemn. 

A treia și cea din urmă observare la care ne măr- 
ginim asupra. învăţământului profesional în Franţa, este 
încercarea lui de-a împedecă specializarea din cale afară 
a elevelor. Făcând istoricul învăţământului profesional în' 

Franţa, am arătat că una din cauzele căderei atelierelor: 
private a fost tocmai această specializare excesivă a uceni- 
cilor în atelierele industriale. Este deci interesant să cer- 
cetăm în ce măsură combat și înlătură acest rău şcolile 
profesionale. 

In afară de lucrul special, cu care se îindeletni- 
cese elevele fiecărui atelier, școlile. profesionale au un 
număr de exerciţii comune: aşă, toate elevele școalei, 
fiiră deosebire de atelier, sunt datoare să înveţe cusutu- 

rile fundamentale ale confeețiunei albiturilor, hainelor și 
jileteilor, precum și eroeala unei haine simple. Lupta în 

potriva specializărei . merge. însă mult mai departe. Se
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face un împrumut continuu între meseriile inrudite. AȘ, 
în atelierele de brodărie albă și de croitorie se coasă și 
albituri ; în cel de brodărie pe stofă se brodează și pe 
pânză, și aşă mai departe. Acest amestec de meserii este 
foarte gustat de 'eleve, pentru varietatea + de muncă ]a, 
care dă loc, și poate car fi de dorit să fie și mai profund, 
mai ales în primii ani de studiu, ca mijloc de-a deșteptă. 
inteligența, a o face mai vioae și a ascuţi spiritul de ob- 
servaţie. | , 

Lăsând însă la o parte valoarea educativă a acestui 
amestee de meserii și considerând numai valoarea lui 
economică, trebue să recunoaștem că şcoala franceză nu 
face încă în deajuns pentru a, justifică ideia primară care 
a născut școala profesională, anume lupta în potriva spe- 
cializărei extreme a lucrătorilor. Poate negreșit fi foarte 
folositor nnei' cusutorese se știe lucră albituri și jiletoi, 
pentru cazul când concurența între cerovitorese ajungând. 
prea mare (de pildă din cauza progresului meeanicei apli- 
cate la această muncă), lucritoarea este nevoită să-şi. . 
aleagă alt mijloe de traiu. Dar, dacă toate elevele ate- 
lievului de croitorie fac acelaş lucru, atunci -cunoștinţile 
câștigate în toate celelalte ramuri de muncă devin mai 
puţin folositoare, neputând face ea concurența să nu se 
nianifeste. în aceste meserii din urmă. Să presupunem că 
pentru o elipă rezultatul.este ajuns. Cât va dură această 
sitnaţiune favorabilă ?—Dacă moda poate face ca întrun. 
minut dat un anume fel de muncă să fie mai căutat decât. 
altul, eaprieiile ei nu merg totuși până a înfrânge schim-. 
bările progresive, evoluţiunea fatală a industriei. De când 
hainele se coase cu mașina, nici albiturile nu se mai lu-. 
crează cu mâna; tot așă, când brodăria albă va fi un lux, de care cinevă să se. poată lipsi, nu va mai aveai căutare. 
nici brodăria pe stofe. Aceasta însamnă că elevele prea puţin folos, economie pot trage din exerciţiul lor comun în. meserii prea înrudite, și ni se pare că programele şcolilor:



— 101 — 

franceze, în forma lor actuală, nu pot încă înlătură spe- 
cializarea, așă de osândită de cătră începutul veacului 
nostru. 

Şcolile Elisa Lemonnier. 

Sunt trei şcoli private cari poartă numele D-ne 
Elisa Lemonnier și cari se afli toate în Paris. Aceste școlii 
au tipul școalei profesionale primare. Elevele, primite prin 
concurs, plătese 12 lei-pe lună. Candidatele trebue. să 
aibă etatea de 12 ani şi să fi trecut clasele elementare. 
Cursurile, ea și la școlile publice, se împart în speciale și 
„generale. Cursurile speciale, care se ţin numai în oarele 
după amează sunt: 

1) Cursul de comerţ, cuprinzând contabilitatea comer- 
cinlă, dreptul comercial şi limba engleză; 

2) Confecţiunea îmbrăcămintei pentru femei; 
3) Brodăria, mai ales pe:stofe; 

'4) Confecţiunea albiturilor; 
5) Desemnul industrial ; 
6) Săpătura în lemn; 
7) Pistura-pe stielă, ş 
S) Pictura pe faianţă şi porțelan. 

Cursurile generale sunt: limbele franceză și engleză, 
aritmetica, geometria, istoria Franţei, geografia și ştiinţele 
aplicate la trebuințele vieţei, cusutul și scrierea. Până în 
anul 1890 figură intre aceste cuisuri și limba germană. 

Cuwvsurile generale se ţin în oarele de dimineaţă, iar nor- 
mele conducătoare în desvoltarea ce se dă fiecărei ma- 
terii de învăţământ sunt programele școlilor comunale. 

INCHEERE 

Care este menirea școalei profesionale ? 
Legea franceză din 11 Deceinbrie 1870 atribue șeoalei 

profesionale primare scopul următor: „a da tinerilor cari 
i
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se destină la profesiuni manuale, îndemănarea şi toate 
cunoştinţele trebuitoare meseriei lor“; a formă lucrători 
şi lucrătoare care să-și poată câștigă viaţa la vrâsta de 
"16 sau 17 ani. Aceste școli sunt menite să înlocuească 
numai ucenicia din atelierele industriale, iar nici decum 

şcoala normală de lucru, după cum tind parcă școlile si- 
milare dela noi, ale căror absolvente aspiră aproape ex- 
clusiv la catedrele lucrului de mână din școlile secundare. 
In Franţa, pentru a ocupă o asemenea catedră, chiar la 
o școală elementară (primară), candidata trebue să prezinte 
în afară de diploma de absolvire a cursului normal de lu- 
ceru, cel puţin brevetul superior, adică diploma de absol- 
ventă a școalei normale de instituloare. Ea probează în cel 
dintăi loe capacitatea sa de profesoară și numai în urmă 
își alege specialitatea, pe baza unui titlu nou și special: 
In asemenea condițiuni, oricât de slabă elevă ar fi fost o 
absolventă a șeoalei normale, tot nu este cu desiivârșire 
streină de principiile pedagogice, în cât poate luă parte la 
discuțiunile consiliului școlar, poate avea o părere în ches- 

tiunile atât de insemnate .ale disciplinei. La noi, puţine 
profesoare de lucru își dau samă de existența unei ştiinți 

a educaţiunei și mai puţine încă, de principiile ei. 

Două sunt probele cari ne pot încredință că o şcoală 
iși atinge în adevăr scopul pentru care a fost creată și este 
susținută. Pe de-o parte afluenţa populaţiunei școlare, nu- 

mărul eopiilor tari frequentează școala ; pe de alta, starea 
absolvenţilor şeoalei în societate. Numărul mare și mereu 
crescând al elevelor dovedește, că școala conrespunde unei - 
trebuinţi reale a societăţei, iar faptul că absolvenţii se fo- 
losesc de cunoștințele câștigate în școală probează că ins- 
tituţiunea este bine și puternic organizată în vederea meni- 
rei sale. 

Judecând din ambele aceste puncte de vedere, tre- 
bue si recunoaștem că școlile profesionale franceze res- 
pund unei adevărate necesităţi a populațiunei. Cea mai 

N
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puţin populată dintre şcolile publice profesionale din Pa- 
ris numără în anul 1893 nu mai puţin de 186 eleve, iar 
școlile private similare aveau în acelaș an fiecare câte 
80—100 eleve, cifre care tind să sporească mereu. Trebue 
să adăugim că toate absolventele școalei, pe care condiţi- 
unea familiei loi' nu le scutește de aceasta, devin lucră- 
toare șiși câștigă viaţa cu profesiunea învățată în școală. 

Dacă aceste rezultate probează în deajuns utilitatea 
Șculilor profesionale franceze, ce părere trebue să ne fa- 
cem de şcolile similare dela noi, mai ales de acele pentru 
tete, așă de rare și cari numai în cazuri excepţionale ajung - 
la o populaţiune de :S0—100 de eleve? Ce să credem de 
şcoala profesională publică din Iași de exemplu, care, eu 
o directoară, patru maistre și doi sau trei profesori, ser- 
vește o populațiune anuală de 50—60 eleve, dintre cari 
nici a patra parte românce ? Și să se ţie în samă că dintre 
rarele . absolvente ale școalelor noastre, apro ape nici una 
nu are un atelier propriu și nici nu lucrează în vrun ate- 
lier cunoscut; că un procent aproape ridicul din numărul 
total al absolventelor trăește cu profesiunea învaţată în 
şcoală ; că singurul mijloc de traiu pentru o absolventă a. 
Şcoalei profesionale este o catedră de lucru de mână; și 
că atunci când o asemenea catedră îi lipsește, profesiunea 
nu-i mai folosește la nimic. Ar fi o izbândă fericită, dar 
care se face încă așteptată, ca absolventele școalelor pro- 
fesionale să poată macar întâmpină trebuinţele curente 
ale familiei, cu cunoștințile capatate în școală. 

Care să fie cauza acestor rezultate așă de îndepărtate 
de acele dobândite de şeoalele franceze ? Să fie neinsem- 
„Data cerere care la noi nu permite luerătoarelor să tră- 
ească cu profesiunile pe care le dă școala ? —E destul să 
ne aruncăm privirea la firmele prăvăliilor—și aceasta în 
cel mai neînsemnat oraș din ţară—pentru a răspunde ca- 
tegorie: nu! Sute de lucrătoare, foarte bine pregătite peu- 
tru luptă, încă tot n'ar putea indestula prăvăliile de mode,



de haine, de flori și de albituri și n'ar putea înlocui prin 
munca lor mărfurile streine, scumpe şi proaste și anume 
fabricate pentru ţara românească, cari ne vin de peste 
graniţă, sporite cu taxele vamale. 

Să fie atunei poate mica retribuţiune a muncei ma- 
nuale, cauza slabelor rezultate ale şeoalelor noastre profe- 
sionale? Sau disprețul și prejudiţiile ce le avem în potriva 
acastui soiu de muncă ? Ori în fine faptul că în societatea 
noastră femeea este. deprinsă,. să muncească numai în gos- 
podărie și la câmp ?—0 parte de adevăr este negreşit în 
aceste consideraţiuni. Mai pre sus de toate însă, noi soco- 
tim că școala profesională este-ea însăși cauza fundamen- 
tală a neinsemnatelor foloase ce aduce. Reîntoemirea ei 
pe baza principiilor și nevoilor nouă se impune. Cu o de- 
osebită atenţiune trebuese revăzute condiţiunile de reeru- 
tare a personalului didactie, iar mai ales programele 
învăţământului profesional, dând acestor din urmă o formă 
analitică, pentru a micșură cât mai mult latitudinea celor 
chemaţi să le aplice și să le execute.



ȘCOLILE NORMALE. DE INSTITUTOARE 
= din , 

Franţa, Bavaria, Wirttemberg şi Prusia 
(Raport adresat d-lui Ministru do Culte şi Instrucţiune *). 

  

Scoalele normale din Franţa 
- 

Franţa are pentru fete patru tipuri de școli normale : 
1) Școli normale primare sau de iustitutoare ; 
2) O școală normală - superioară la Fontenay-aux-Ro- 

ses, care pregătește pe profesoarele şeoalelor de sub 
No. 1; 

3) O şcoală normală secundară, la Săvres, în care 
sunt formate profesoarele așă numitelor colegii și licee 
de fete ; | | 

+) coala Pape-Carpentier- destinată să pregătească 
pe directoarele. școalelor primare, ori froebeliane, anexate 
la școlile normale de institutoare. | 

Șeoala Pape-Carpentier deși organizată din 1886, nu 
are un program bine determinat. Alipită pentru moment 
de școala normală inferioară din Versailles, cu care are 
mai multe cursuri în comun, ea se distinge totuși de a- 
ceasta prin marele număr de oare destinate învățământului 
pedagogiei și al psihologiei. Cursul ei e de trei ani. 

Şcoala din Săvres, căreia este vorba să i se anexeze 
o școală secundară pentru practică, este înfiinţată în 26 

*). Publicat în 1905.
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Iulie 1881 şi condusă cu multă, distineţiune de cunoscuta. 
seriitoare d-na Jules Favre. | | 

Această școală primeşte atât pe absolventele cole- 
giilor și liceelor, cari colegii şi licee au, după cum se 
știe, un curs de cinci ani, cât și pe aceleale școlilor nor- 
male. Vrâsta cerută candidatelor e cuprinsă între limitele 
de 18—24 ani. Intrarea în şcoală se face prin concurs: 

școala fiind sub regimul internatului. Și aci cursul e tot 
de trei ani. Învăţământul. ei se împarte în două secţiuni: 

una științifică și alta literară, împărţire pe care o găsim 
șin ultimele două clase ale liceelor de fete precum și în 
școala din Fontenay-aux-hoses. 

„In şeoala din Sevres se lasă elevelor multă libertate, 
multă inițiativă și deci multă răspundere. . Supravegherea 
e foarte disereti, disciplina mult mai largă decât aiurea. | 
Așă, o elevă e liberă să asiste la o lecţie sau nu, să rămâe 
în urma celorlalte în grădină sau în bibliotecă, să se culce 
la ora reglementară sau să mai lucreze. Școala caută ast- 
fel a dă fetelor oarecare iluzie de casă părintească, de. 

viaţă de familie. | 
Profesorii ţin cursuri în forma celor universitare, fără. 

să pue nici-o întrebare elevelor, iar acestea au a pregăti 
un număr anumit de conferinți pe luni și a ceti pentru 
examenul final, în urma căruia dobândese diploma de 
profesoare. . . 

Tot de trei ani e și cursul șeoalei din Fontenay-aux- 
Roses. Intrarea se face prin concurs chiar şi pentru ele- 
vele externe, de oarece acestea pot obținea întreţinerea. 
în bani, când stau în familie. 

Candidatele trebue să aibă dela 19—25 de ani şi să 
prezinte una din următoarele diplome: brevetul superior, 
certificatul de absolvirea şcoalei normale primare, baca- 
laureatul sau certificatul de absolvire ăl unei şcoli secun- 
dare de fete. 

Școala din Fontenay-aux-Roses a fost înfiinţată în -



Decembrie 1880. Examenul final dă dreptul de a fi che- 
mate și salariate ca profesoare de școli normale, chiar când 
catedra pe care ar ocupa-o, ar fi de școală primară sau 

profesională, | 
Deși o șeoalii normală nu se poate închipui fără-o. 

școală anexă pentru practică, nici acea din Sevres, nici 
acea din Fontenay-aux-Roses nu au o astfel de școală. 

Scoli de Institutoare 

Cea dintăi şcoală normală a Statului fu înființată în 
1$73 în Paris. Programul ei, foarte sumar și sărăcăcios 
la început, fu revăzut și îmbogăţit în 1878 și 1881, iar 
organizarea actuală a școalei de institutoare schițată din 
1881 a fost definitiv fixată prin legea din 18 Ianuarie 1887; 

Franţa rămăsese în urma altor state cu organizarea 
școlilor de fete. Abiă în 1880 începe guvernul a se ocupă 
de ele, trimițând oameni specialiști cari să studieze - şeo- - 
lile normale din alte ţări. Din raportul acestor trimiși ai 
guvernului francez, vedem ce școli puteau servi de model 
în anii 1880 şi 1881: acele din Bavaria, Sviţera, Holanda. 
și până la un punct acele din Italia. Prusia, ale. cărei se- 
minare de fete sunt astăzi din cele mai bune, ce se găsea pe 

atunci la acelaș nivel cu Franţa. Școlile din Bavaria, pro- 
babil cele mai bune pe atunci, au fost de aproape imitate 

în organizarea plănuită de legea din 1881, care organizare 
ma dispărut fără să lase urme în acea actuală. Asta ne 
explică de ce școlile franceze sunt mai aproape de cele 
bavareze decât de cele prusiene, cari în foarte multe pri- 

vinţi sunt superioare. 
In virtutea legei din. 1878 fiecare departament trebue 

să întreţie câte o şcoalii normală de institutori și una de: 
institutoare. 

Invăţământul normal ea și cel primar e gratuit. Șeo- 

lile de institutoare sunt și ele puse sub regimul interna-
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tului, ele pot însă admite semi-pensionare precum și ex- 
terne, după propunerea rectorului Academiei. 

a). Condiţiunile de admitere. 

Pentru a întră în școala normală, candidata tre- 
bue să fi trecut de 16 ani, fără să fi împlinit 18 şi să 
prezinte „brevetul inferiorz, ceeace reprezintă nu numai 
absolvirea școalei primare superioare, ci şi trecerea unui 
examen general asupra materiilor de învățământ din a- 
ceste școli, înaintea comisiunei anuale dela JZotel de Ville. 

La intrare eleva contractează, cu consimţimântul pă- 
Tinţilor, obligaţiunea de-a servi Statului timp de 10 ani, 
sau de a restitui cheltuelile de internat socotite a 600 lei 
pe an. În acești 10 ani intră și cei 3 de șeoală, normală, 
așă că obligaţiunea de serviciu se reduce la 7 ani. 

Intrarea se face prin concurs. Comisiunea examina- 
toare e compusă din profesorii şcoalei normale respective, 
din revisor și din inspectorul școalelor normale, așă nu- 
mitul inspector al Academiei, ea președinte. Conenrsul cu- 
prinde două examene: cel dinţii de admisibilitate înti”o 
școală normală, cel de-al doilea, concurs propriu zis, pen- 
tru ocuparea locurilor vacante. Cel dintăi constă din ur- 
mătoarele probe: | 

1) 20 de linii de dictare, în care eleva își arată cu- noștinţile de ortografie și punctuație. 
2) O compoziţie franceză asupra unei maxime de mo- rală, a unui principiu de educație sau a unui proverb. Forma compoziţiunei nu-se impune. 
5) O compoziţie cuprinzând rezolvirea mai multor probleme și explicarea raţională a unei regule de aritme- ticii. Pentru fiecare din aceste lucrări se acordă câte două . oare. 

1) O pagină de caligrafie cu trei feluri. de scriere: eursivă, batardă și rondă și cu litere de trei mărimi. Trei sferturi de ori.
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5) Un desemn după un model dat de comisiune exe- 
cutat într'o oră și jumătate. 

După cum vedem, la acest prim examen se cer elevei 
cunoștinţi pe care nu le poate ciăpătă pripit, într'o lună 
ori două, iar pe de altă parte cunoștinţile.cernte sunt de 
acelea care rămân omului la îndămână multă vreme după 
ce a părăsit școala. 

. Al doilea examen cuprinde: 
1) Un examen oral asupra limbei și literaturei fran- 

ceze, aritmeticei, istoriei. geografiei (geogr. Franţei şi câ- 
teva noţiuni elementare de geografia generală) şi știinţi- 

lor naturale. | 
O elevi este ascultată timp de o jumătate de orăa- 

supra fiecărei materii de învățământ. 

2) Rezumatele a două lecţiuni fiicute de profesori din 
școala normală, una de litere, cealaltă de ştiinți. 

Aceste rezumate trebuese făcute în prima jumătate 
de ceas eare urmează explicațiunea. 

3) Un examen de muzică vocali și teorie. 
4) Un examen de gimnastică şi unul de lucru de mână. 
Comisiunea examinatoare nu poate eși în alegerea 

chestiunilor din limitele programelor şcoalelor primare. 
Trebue să recunoaștem că prin un astfel de concurs, 

școala normală își va alege elevele cele mai distinse şi mai 

bine preparate. 
Dacă numărul eandidateloi: admise la acest al doilea 

examen, întrece pe acel al locurilor vacante, elevele peste 
număr intră într'o altă școală normală, sau așteaptă des-. 
chiderea unor locuri nouă la şcoala la care au concurat: 
concursul fiind valabil timp de un an. 

b) Capitalul de cunoştinţi cu care intră o elevă î în 

şcoala normală | 

Un articol al legei din 1857 hotărăște că programul 

coalei normale inferioare trebue să cuprindă materiile de



învățământ din clasele primare, desvoltate din dublul punct 
de vedere teoretie și practice. 

* Pentru a ne da samă de desvoltarea, teoretică ce ca-- 
racterizează școala normală, precum și de limitele acestei. 
desvoltări, avem nevoe să ştim cu ce capital de cunoștinţi 
intră o elevă în această școală, iar pentru aceasta va tre- . 
bui să cercetăm programul unei școli primare superioare. 

In Franţa sunt trei categorii de instituţiuni şcolare, 
care alcătuese învățământul primar: 1) şcoala copiilor miei. 
(6cole enfantine), care primește copii dela vrâsta de 3 până. 
la 7 ani; 2) școala primară propriu zisă cu un curs de 
şase ani, ținând copiii dela 7—13 sau 14 ani; 8) școala. 
primară superioară .în care nu se intră de cât după ab- 
solvirea celei precedente și al cărui curs e de doi ani. 

Când elasele primare superioare sunt alipite de o. 
școală primară propriu zisă, având amândouă aceeași di- recţie, ele formează cursul complimentar al școalei primare. 

In școala copiilor miei, găsim câteva jocuri froebeliane,. 
cetirea, serierea, calculul şi religiunea, cunoștinţi care o- bosese mintea copiilor cu mul prea curând. 

Școala primară propriu zisă, sau, după cum o nu- mese francezii, şcoala elementară, cuprinde trei cursuri : inferior, mediu și Superior, cerând fiecare câte doi ani de- studiu. | 
Materiile de învățământ sunt astfel împărţite în cele: trei cursuri, încât un copil se poate retrage la finele fie- cărui cura având totuși o sumă de cunoștinţi bine armo- nizate între ele, care tormează oarecum un tot,. un întreg. Învăţământul primar fiind însă un învățământ de principii și fiind nevoe ca acele principii să se repete pentru a se întipări mai temeinie în minte, fondul de idei este aproape acelaș în toate trei cursurile, rămănând ca punct de deo- sebire între dânsele, numai dezvoltarea de dat explicaţi- unei și aplieaţiunilor practice ale acestor principi. Căliuza. diriguitoare în alcătuirea programelor șeoalei primare fran- ceze a fost, cum vedem, principiul cercurilor concentrice.
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Obiectele de studiu în şcoala primară elementară sunt: 
1) Limba franceză, care are drept ţintă scrierea și 

vorbirea corectă a limbei literare (corectă din punctul de 
vedere al pronunţiei, construcţiei gramaticale, ortografiei 
și stilului). 
” 2) Geografia—geografia comunei, a cantonului, a de- 
partamentului ; câteva noţiuni de geografie generală și de 

- cartografie ; geografia Franţei și a coloniilor ; câteva no- 
țiuni asupra Europei și celorlalte continente. 

3) Istoria, care începe în cursul mediu cu biografia. 

tuturor regilor Franţei pănă la războiul de 100 de ani. 
Timpurile modeme pănă la 1789 și câteva noţiuni de is- 
torie universală, alcătuese programul istoriei din cursul 

superior. 
4) Aritmetica. Cele patru operaţiuni cu numere pănă 

la :100; cunoașterea câtorva unităţi-de măsură și a câ- 
torva figuri geometrice, în cursul inferior. In cel mediu, 
facțiunile zecimale, regula de trei, cea de dobândă, sis- 
temul metric, reprezentarea pe tabelă a fisurilor geome- 
trice mai simple şi măsurarea lor. 

“Numerile prime însă, divizibilităţile, regula de seont, 
cea de tovărăşie, mediile, măsurarea volumelor, vin abia 

în cursul superior, adică după al 5-lea sau al G-lea an de 

şcoală. - 
5) Știinţile fizieo-naturale. Studiul acestora începe din 

cursul inferior cu cunoașterea omului și a câtorva animale 

domestice, a vegetalelor și a animalelor celor mai co- 
mune în clima stâmparată, cu câte-va cunoștinţi de hor-.- 
ticultură şi de transformarea materiilor prime în obiecte 

cu forma utilă (alimente, ţăsături, ete.) 
Cursul mediu cuprinde noţiuni foarte sumare de ana: 

-tomie, fiziologie și clasificare (zoologică şi botanică), noţiuni 

asupra stărei corpurilor, combustiunei și a naturei aerului ; 
pe lângă acestea, câteva noţiuni de agricultură și de hor 

ticultură. Complectarea noţiunilor de fiziologie, de anato



mie și de igienă privată ; clasificarea animalelor şi a ve- 
getalelor în liniamente mari; cunoașterea animalelor şi a 
vegetalelor folositoare omului; noţiunile elementare de gra- 
vitaţie, electricitate, căldură, magnetism și hidrostatică ; 
cunoașterea câtorva corpuri simple, a principalelor săruri 
și metale uzuale—iată întinderea dati știinţilor fizico-na- 
turale în cursul superior. 

6) Caligrafia și desemnul, pentru care francezii chel- 
tuese mult timp și multă atențiune. | 

7) Gimnastica, căreia încă nu i se dă toată impor- 
tanţa pe care o merită. 

S) Lucrul de mână şi | | 
9) Invăţământul moral, care înlocuește pe acel religios. 
Clasele elementare singure alciituese învățământul 

obligator. Acele primare superioare nu se cer decât ele- 
velor care au să ințre în unele școli mai înalte, bunăoară 

“in cele normale, .. | 
Pe când școlile elementare, numite și comunale, se: 

susțin de cătră ministerul instrucțiunei şi de cătră co- 
mună, acele primare superioare sunt întreţinute de mi- 

„nisterul instrucției și de acel de comerţ şi industrie. 
„Am spus că şeoala primară superioară, alipită de una 

elementară, se numește curs complimentar. 
Programul acestui curs cuprinde : 
1) Matematieile, ştiinţele fizico-naturale; contabilitatea 

și geografia, cărcra li se consacră, un minimum de 9 oare 
pe stiptămână; 2) istoria, limba franceză şi învăţământul 
moral cu acelaș total de oare; 3) o limbă streină, engleza, 
Sermana, italiana sau araba, cu trei oare pe săptămână ;. 
2) gimnastica, desemnul, exerciţiul militar, lucrul de mână, cu câte 2, 3 și 5 oare pe săptămână. . 

La matematiei programul cere: repețirea celor învă- 
țate în clasele precedente, fracţiunile ordinare (pentru în- tăia dată în șeoala primară) și transformarea lor în frac-: țiuni zecimale, divizibilitatea prin 9), extragerea rădăeinei
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patrate, câteva noţiuni asupra raporturilor și proporțiilor, 
seontul, acțiunile, asiguriirile, împărțirile proporţionale cu 
aplieaţiuni la sistemul metrice și cele dintăiu noţiuni de: 
comerţ și contabilitate. 

Pentru limba franceză programul prevede studiul mai 
amănunţit al limbei prin cetire și compuneri, recitări şi. 
dictare, și istoria literaturei franceze făcută în trăsături 
mari, 

Istoria universală înlocuește pe cea a Fr anţei, dar 
nu se întinde decât dela războiul de 100 de ani pănă la. 
1875. Chestiunea asupra căreia se cere mai mare băgare 
do seamă, este evoluţia organizării politice - şi sociale a 
“ranței. | 

Ştiinţile fizico-naturale a în cursul complimentar un 
câmp foarte larg. Programul hotărăște tipurile din știinţile 

naturale, precum și numărul corpurilor simple despre care 
institutorul trebue numai decât să vorbească. De oarece 
ar fi prea lungă înşirarea lor aici, vom spune normele 
după care sa făcut alegerea lor de cătră alcăţuitorii pro- 
gramelor. 

Din zoologie, botanică şi mineralogie s'au ales indi- 
vizii care pot fi folositori omului sub forma lor primitivă. 
sau sub o formă transformată. Şi fiindeă acest cere ar fi 
prea larg, s'au ales animalele, vegetalele și mineralele din 
zona în care e situată Franţa cu coloniile ei. Câud insti- 
tutorul dispune de timp, poate trece la fauna şi” flora al- 
tor climate. 

Din chimie s'au ales corpurile simple și cele com- 
puse cari au o valoare industrială sau alimentară; iar din 
fizică, fenomenele cari stau în legătură cu chimia, instru- 
mentele mai uzuale împreună cu principiile pe cari se 

azimă construirea lor. 
Profesorii de știinţi ai cursului complimentar sunt 

ţinuţi să viziteze împreună cu elevii diferitele fabrici din



localitate și să facă excursiuni pentru a desvoltă la copii 
gustul pentru colecţii și spiritul de observare. 

In ce privește matematicele și științeie, școala pri- 
mară superioară, apropiindu-se în aceasta de cea reală, 
familiarizează pe copii cu întrebuinţarea, cu foloasele dife- 
ritelor știinţi. Ea urmărește mai mult folosul lor practie 
decât pe cel educativ, cultural. 

Tot un caracter practie are și învăţământul civic și 
moral. 

Programul cursului complimentar mai cuprinde o 
limbă streină, contabilitatea și desemnul de ornamente. 

Pentru lucru de mână programul prevede eroeala 
albiturilor și a hainelor simple, cărpiturile, adică îndelet- 
nicirile necesare fiecărei gospodine. 

Geografia fizicii, comercială și mai ales acea econo- 
mică-a tuturor conţinentelor, cu o privire specială asupra 
Franţei şi a coloniilor ei. 

Gimnastica (și exercițiul militar în școlile de băeţi) 
complectează învăţământul primar superior. , 

Am văzut cu ce cunoștinți intră o elevă în școala 
normală. Nu este aci locul să spunem dacă aceste cunoș- 
tinţi sunt îndestulătoare, dar datoria noastră este să cons- 
tatăm că ele pot fi bine asimilate de cătră eleve, fiind 
căpătate în timp de 8—10 ani și repețite în mai multe 
rânduri, lucru de mare însemnătate după părerea peda- 
gogilor. Şcoalei normale îi rămâne deci numai să împros- 
păteze şi să complecteze cunoștințele ciipătate în școlile 
primare, căci ceeace programul ei cuprinde cu adevărat 
nou, sunt numai didactica și cunoștințele psihologice pre- 
gătitoare. Așă, fiind lucrul, elevele pot găsi vreme pentru 
practica pedagogică, pentru numeroasele compoziţii de pe- 
dagogie, aşă cum le prescrie programul. ete. 

La noi pe lângă lipsa unei școli primare anexe, avem 
«de deplâns și lipsa de timp. In clasa V-a a școalelor noa- 
stre așă zise normale, elevele au câte 5—6 oare de lec-
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ţiuni pe zi. Toată materia acestei clase e nouă, neficând 
excepţie nici chiar istoria patriei, învățată în ultimele două 
clase primare, adică 4—5 ani în urmă. 

c) Programul . 

Programul şeoalei normale cuprinde, pe lângă ma- 
teriile de învățământ ale. școalei primare superioare psi- 

hologia, pedagogia, câteva noţiuni de geologie, practica 
pedagogică și lucrul manual sub formă de grădinărit și 
gospodărie. In vederea practicei sunt anexate câte o şcoală 
primară elementară și o grădină de copii. De oarece școala 

aceasta nu țintește să dee o cultură generală, cât mai 
mult să pregătească copiii. pentru o anumită profesiune, 
fiecare lecţiune a ei, fie de litere, fie de știinţi, trebue 

întovărăşită de 'observațiuni. asupra metodicei obiectului |. 
de învățământ care se explică. 

Tată un tablou cuprinzând planul lecţiunilor': 

An.] An.]I An.III 
, 

Psihologia, pedagogia, morala . 2 2 2 
Limba și literatura franceză . , 5 4 4 
Istoria și Învăţământul civie . . 3 3 3 

Geografia . . . . . 1 1 1 
Limba germană sau engleză . 2 2 2 
Matematecile . . . , 2 2 2 
Fizica şi chimia . . . . — 2 2 
Ştiinţi naturale cu higienă . . 1 1 1 
Desemnul . . . 4 4 4 
Caligrafia 2 1 — 
Lucru de mâni, gospodărie, griidinărit 9 2 2 
Economia domestiet Aa , = 1 

Muzica .._. O a a 2 2 

Cusutul și eroelile Da ga 9 
a Total "31 30 30



„Practiea pedagogică ia în anul 1 trei oare, în cei- 
lalţi +—3. 

Din” tabloul aci alăturat putem observă: . 
1) Că importanţa științelor e mai mică în școala nor- 

mală decât în cursul primar complimentar,—numărul oa- 
relor fiind redus dela 7—5 pe săptămână—pe când ucea 
a literaturei și a istoriei a crescut. 

2) Că un foarte însemnat număr de oâre este eon- 
sacrat ocupaţiunilor așă zise recreative precum sunt: de- 
semnul, lucru de mână, ete. | 

Să încercăm acum a schiță limitele impuse fiecărui 
obiect de învăţământ, ţinta pe care o urmărește și metoda 
după care se predă el în școlile franceze. 

Limba franceză. 

Vorbirea și serierea corectă fiind în Franţa peatra 
de încercare a unei bune educațiuni, centrul de gravitate 
al învățământului normal are să fie, împreună cu pedago- 
gia, limba, franceză; faptul acesta rezultă din aceea că 
temelia, sâmburele în jurul căruia se grupează toate cu- 
noștințele din clasele primare este vorbirea și scrierea 
limbei materne. Suitea limbei pe cea mai inaltă treaptă 
ierarhică în învăţăniântul primar, se datorește în parte 
invăurirei serierilor pedagogice ale lui Girard. | 

„Spre deosebire de germani; francezii și-au cultivat 
limba încă de prin secolul al 17-lea, poate nu cu aceiași 
minuţiozitate, cu aceiași încântare de sine tot timpul, dar, 
mai mult sau mai puţin, în mod neintrerupt. Ingrijirea a- 
ceasta a limbei a rezultat și din tăria cu care s'a impus 
literatura secolului al 17-lea şi din însemnătatea politică. 
pe care Franţa o are de-atâtea veacuri. 

Multă, vreme, până în' ultimele decenii chiar, limba, 
franceză s'a studiat ca și limbele clasice după metoda 
sintetică. In urma reacțiunei făcute de pedagogii mai noi,
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metoda sa schimbat. Regulele de gramatică nu mai 
precedează, ci se scot ca niște concluzii din numeroasele 
exemple date de profesor. sau de manualele didactice. 

In primii ani se fac numai exerciţii de vorbire și 
seriere, exerciţiile de gramatică rămănând pe al doilea 
plan. Abiă în clasele normale vine învăţarea sistematică 
a gramaticei, cu explicarea raţională și istorică a ortogra- 
fiei, a formelor sintactice și a idiotismelor. 

_ In anul 1 al școalei normale şi în o parte din celal 
II-lea se fac în două oare pe săptămână toate exerciţiile 
de analiză gramaticală și logică, precum şi de ortografie. 
In anul al II[-lea teoria. cuprinde cunoștinţi din istoria li- 
teraturei franceze, cu o oră pe săptămâni, “Toate celelalte 
ceasuri sunt întrebuințate la cetirea autorilor clasici și 
compoziții. Se face foarte pe scurt istoria literaturei fran- 
ceze dela închegarea limbei și până în secolul al 17-lea; 

secolul al 1S-lea de asemenea se trece repete; perioadele 
cele mai bine studiate sunt veacul al 17-lea și al 19-lea, 

acest din urmă până la 1$50—60. 
Cetirea, se -face pe crestomatii anume pregătite pen- 

tru șeoalele de fete. Numai câteva din operele clasice și 

din acele ale lui V. Hugo au privilegiul să fie lăsate în- 

tregi în mânile fetelor. 

Cea mai simpatică ocupaţie a elevelor şi una din cele. 

„mai însemnate, este .cetirea. Ea se face atât în clasă cât 

și afară de clasă. Cetirea în clasă se. face în următorul 

chip: profesorul, care își alege totdeauna părţile culmi- 

nante ale unei bucăţi, spune, arată mai întăi toate amă- 

„muntele - necesare pentru înţelegerea scrierei— amănunte 

relative la biografia autorului, la ţinta urmărită de dânsul 

“în acea operă, la timpul când a executat-o, la tot ce pre- 

-cede și urmează epizodul de cetit, ete. face eu alte cu- 
vinte pricepută lectura ce are să urmeze. Şi de oarece 

Jecţiunea de cetire e şi-o lecţie de recitare, profesorul 

cetește întăi ca model, cu intonaţia cuvenită, pune apoi 

12
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întrebări asupra formelor gramaticale, asupra stilului, a 
înțelesului ete, cu care prilej acelaș pasagiu se cetește și 
de cătră eleve. După aceasta vine explicarea fineţelor de 
limbă și apreciarea estetică a operei. Versurile cele mai 
frumoase se învaţă pe de rost și se recitează. Recitarea 
este o artă foarte cultivată şi apreciată de francezi. Ri 
sunt, nu numai neintrecuți, dar chiar neajunși în această 
artă. Germanii recitând deelamii, românii cântă, fvancezii 
spun, vorbesc. Trebue să recunoaștem însă. că se: acordă 
mult timp și multă atenţie atât cetirei cât și recitărei în 
şcolile franceze de toate gradele. 

Lectura acasă se face numai cu cărți din biblioteca 
$coalei, alegerea volumelor rămănând la voea elevelor. 
După citirea fie cărei serieri eleva e ținută să spue, în seris 
sau în oral, cuprirsul și să facă toate observaţiunile de 
cari ea este capabilă, asupra valoarei literare, asupra lim: 
bei, ete, 

Scopul urmărit de lectura este pe deoparte să deș- 
„tepte elevelor gustul pentru cetit, iar pe de alta să le 
îmbogăţească vocabularul şi să le formeze stilul. Acest 
scop e aproape pe deplin realizat; elevele cetese cu multă 
ardoare și scriu întrun stil foarte corect și elegant. In 
această privinţă ele sunt obiectul admiraţiunei lui Wich- stam. In adevăr, ușurința și distinețiunea cu cari scriu și 
vorbese elevele franceze, nu se găsese decât ca o rară excepţie la elevele germane. | 

Dintre ceasurile date limbei materne, unul pe săp- tămână în anul I, două pe săptămână în ceilalți ani, sunt destinate compoziţiunilor. Pentru compoziţiile inventive, elevele caută desvoltarea fie în propria lor imaginaţie, fie în cărțile ce li se pun la dispoziţie. Cele mai multe din subiectele date sunt din istorie, din filosofie şi din pela- gogie. Am  cetit compozițiuni de-ale normalistelor şi am admirat în ele nu numai o însemnată frumuseţe de stil,



  
  

dar și puterea de a stăpâni ideile și de a le subordonă 
una alteia, după însemnătatea lor relativă, 

Compoziţiunile se corectează de citră profesor acasă, 
iar la lecţiunea imediat următoare, ele se citesc tare, fă- 
cându-li-se inaintea tuturor elevelor, observaţiunile cu- 
venite. 

Limba germană. - 

După programul din 1882 o limbă streini este obli-. 
gatoare în cursul primar superior şi cel normal. Alegerea 
variază după regiunea în care se află şcoala. In Paris ele- 
vele au libertatea de a alege între limba germană și cea 
engleză. Cele mai multe o preferă pe aceasta din urmă. 

Programul stabilește cu țintă a studiului limbei ger- 
mane, „priceperea, scrierea corectă a limbei şi vorbirea ei 
cu ușurință. Putem spune dela început că în cele două 
şcoli vizitate de noi, nici, o elevă nu se apropie de idealul 
acesta. Mania de a rosti toate limbele & la frangaise n'a 
dispărut. Francezilor le lipsește gustul pentru limba ger- 
mană, lucru la care nu puţin contribue sentimentele de 
ură naţională. 

In cele dintăi două clase se consacră 4 două oare pe 

săptămână pentru gramatica și cetire; în ultima clasă se 

adauge încă două de'conversaţie. Din toatii aceast muncă 
elevele reușesc să facă; câte o propoziţie corectă, și aceasta 

numai pe eaete, căci în vorbire exprimarea n'o nimeresc 

adeseori. 
Pe lângă bucăţile din crestomatii, elevele școalei 

normale mai traduc Schatzhăstlein de Hebel, poveștile lui 

Grimm și Răsboiul de 30 ani de Schiller. Programul școlilor 
noastre e mai bogat. E întrebarea dacă nu e prea bogat. 

" Protesorii de limbi streine sunt ţinuţi să cetească, cu 
elevele articolele pedagogice din revistele engleze și ger- 
mane, lueru uşor de realizat, șeoala fiind abonată la re- 

vistele pedagogice din toate ţările.



Matematicele. 

Matematicele au două oare pe săptămână în fiecare 

clasă. Ele cuprind aritmetica,—care se repetă în întregime 
în anul | și al Il-lea,—câteva noţiuni de geometrie și con- 
tabilitate. Geometria se mărginește la măsurarea figurilor 

plane și în spaţiu (cu trei dimensiuni), și la câteva teo- 
vreme relative la măsură. 

In Franţa se consacră mai puţin timp matematicelor 

decât în Prusia, deşi programul e tot așă de întins. Ca 
urmare, la elevele franceze, nu găsim acea repegiune, 

acea ușurință în rezolvirea problemelor, ca la cele sgei- 
mane. Pe când două minute sunt deajuns unei seminariste 
din Berlin să rezolve în gând o problemi din cele mai 

grele de scont sau de dobândă, o elevă franceză nu face 
aceeași problemă, fără ajutorul condeiului, nici chiar în 

zece minute. | 

Metoda după care se predau matematicele, când dog- 
matică, când euristică, când genetică, după natura ches- 
tiunei de explicat, de altmintrelea metoda matemațicelor 
e foarte cunoscută și de profesorii noștri, fiind cea mai 
ușoară și mai bine fixată. 

După programul legei din 1887, matematicele trebuese 
făcute cu aplicaţiuni la alte știinţi sau la vi iața de toate 
zilele și nici cum sub forma unei expuneri seci de regule 
şi de teoreme, cum se face la noi. 

Problemele cari se lucrează în afară de clasă, se 

corectează de cătră profesor acasă, iar observaţiunile cu- 
venite sunt ficute înaintea tuturor elevelor. 

"Istoria, 

Istoria e împărțită pe trei ani: în anul l-iu istoria 
popoarelor orientale, a grecilor și a romanilor, istoria e- 
vului mediu până la războiul de 100 de ani; în anulal
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II-lea istoria moderni până la revoluția cea mare, iar în 
cel din urmă, istoria dela 1789 până la 1875 

Istoria are trei oare pe săptămână. inta acestui în-. 
vățimânt nu este desfăşurarea faptelor politice, ci oglin- 
direa felului de traiu, a obiceiurilor, a credințelor, a stărei 
sociale din diferitele vremuri. Pentru acest. scop se citese 
din scriitorii greci și latini, paginele cari ar pulea con- 
tribui la priceperea vieţei antice, se cetese călătorii, ro- 
mane cu-subiecte istorice, ete. . 

Invăţăimântul istoriei este foarte mult ajut tat de iîn- 
tuițiunile obiectelor din muzeele istorice precum și de tot 
felul de fotografii reproducând armele. diferitelor timpuii, 
îmbrăcămintea, figurile persoanelor marcante, scene din 

viața trecută, ete. Fiecare şeoală are colecţiuni de acest 
fel de fotografii. 

- Metoda Francezilor de a explică și a asculta la îs- 

torie este cam deosebită de acea a profesorilor germani. ' 
Pe când lecţiunile din “Berlin se reduc la o conversaţie 
foarte seurtă cu fiecare elev în parte, în Franţa lecţiunea, 
spusă de elev ia proporțiunile unei conferinţi. In ce pri- 
vește explicaţiunea, profesorul se mărginește a arată în- 
lănţuirea faptelor, legătura lor cauzală, face mai multă 
istorie critică, lăsând elevilor căutarea amănuntelor fără 
mare însemnătate, a anecdotelor, ete., în tratatele ce le-au 

la îndămână. 
Francezii au multe cărți bune de istorie, și în fiecare 

şcoală normală se dau elevilor mai multe manuale de 

consultat. | 
Din istoria popoarelor orientale se face numai atât 

cât e nevoe pentru priceperea desvoltărei Greciei și a 
întinderei dominaţiunei romane. In istoria modernă se in- 
sistă cu deosebire asupra organizărei sociale din diferitele 

state şi asupra evoluţiunei ei în Franţa.
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Geografia. 

Geografia ia pe fiecari zi o mai mare însemnătate în 
şcolile franceze. Pentru moment însă, studiul ei merge 
cam pe dibuite, deși metoda geografiei e din cele mai 
bine fixate, iar programul francez bun și bine amănunţit. 

Regulamentul preserie ea, învăţământul geografiei să 
fie ajutat de multe intuiţii, iar cifrele să fie date pe cât 
se poate în mod comparativ și cu aproximație. In anul 
L-iu se face geografia politică, economică și fizică a tutu- 
vor continentelor afară de Europa; în anul al II-lea geo- 
grafia politică, comereială, agricolă și administrativă a 
Europei, lăsând la o parte Franţa ; iar în anul-al Il-lea 
geografia Franciei și a coloniilor ei. 

Hărțile se fac numai din memorie, fie pe tabelă, fie 
„pe hârtie. In școala normală cu .deosehire se lucrează - 
puţine hărţi. 

Ca "material didactie am văzut întrebuințându-se hărți 
mute și atlazuri; pe lângă acestea, ilustraţii cari fac. cu- 
noscute tipurile locuitorilor din diferite țări, costumul lor, 
felul de exploatare a minelor, instrumentele agricole, dacă 
prezintă cevă particularităţi, în fine tot ce poate con- 
tribui la coneretizarea, la plasticizarea cunoștințelor geo- 
grafice. 

Științi fizico-naturale. 

Științele incep în șeoala normală în anul al doilea, 
cu două ore pe săptămână. Din fizică se predă o parte a 
mecanicei și a acustieei,. iar mai amănuuţit se studiază 
gravitaţiunea și hidrostatica. In elasa următoare, căldura, optica, electricitatea și magnetismul. 

Studiul fizicei e cu totul experimental și practic. Pu- ține calcule, multă experiență. La aceste experiențe ele- vele iau o parte activă, deprinzându-se cu manipularea
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instrumentelor, lucru de eari au mare nevoe in profesiu- 
nea lor de institutoare. 

Metoda de predare e cu totul induetivă: principiile 
se formulează pe cât se poate de cătră eleve în urma 

experienţelor. ! 
Chimia este și ea împărţită pe doi ani. In cel întăi, 

chimia minerală şi anume metalvizii şi metalele cele mai 
cunoscute și mai uzuale cu compușii lor cei mai obișnuiți, 
In al doilea, chimia organică, alegându-se corpurile cu- 
noseute pentru proprietăţile lor folositoare sau dăunătoare, 
precum alimentele, otrăvurile, falşificările de alimente, ete. 

Chimia se predă fără formule și cu experienţe con- 
tinue. Științelor fizico-chimice li se dă în şeoala franceză 
cea mai mare însemnătate. - 

Științele naturale cu higiena ocupă toate un ceas pe 
săptămână în fiecare clasă. Botanica, cu organografia, fi- 
ziologia și clasificarea se fac în anul întăi. Pentru arătaren 

plantelor-tip. profesorul nu. se mulţumeşte cu erbarele 
școalei, ci face excursii cu elevele, sau cere acestora să 
aducă din plimbările lor, plantele necesare pentru un non 
erbar. Deși studiul botanicei se isprăveşte în anul I, ele- 
vele sunt ţinute să-și facă în fiece an câte un erbar— 

“mijloe desigur foarte bun pentru a nu uită cele învăţate. 
In anul al doilea se studiază anatomia, fiziologia şi 

cevă din clasificarea zoologică. Tipurile diferitelor clase, 
sau ordine, se iau din animalele folositoare sau din cele 

ce vin mai des în contact cu omul. Metoda e aceiaz ca 

și la botanică, eunristică-deseriptivă, 
Zoologia și higienua se fac în anul al III lea. PFeno- 

menele geologice vechi precum și acele actuale, origina 
și vrâsta munţilor celor: mai însemnați de. pe suprafața 

pământului, terenele ionee, terenele sedimentare și cele 

metamorfice, clasificarea terenurilor sedimentare, stuliarea 
fiecăruia cu fosilele sale caracteristice, iată chestiunile 

prevăzute în program. Terenurile din localitatea unde-i
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şcoala trebuese cu osebire studiate. In vederea aceasta 
regulamentul prescrie un număr minimum de escursiuni 
pe fiecare an. 
| Higieua, atât publică cât și privată; se face numai 
în 20 de lecţiuii. Chestiunile de ciipitenie sunt: higiena 
copilului, condiţiunile higienice ale şcoalei, boalele conta- 
gioase și măsurile profilactice pentru asemenea cazuri. 
boalele căpătate dela animale, condiţiunile cerute hainelor. 
și hranei. 

| In anul al ]ll-lea fetele au și un curs de economie 
casnică, în care ele găsesc?aplicaţiuni diferitelor cunoştinţi 
de higienă, fiziologie, chimie și comptabilitate. Ca practică 
pentru acest curs, elevele sunt ţinute si asiste cu rândul! 
la grijitul odăilor, la bucătărie și la spălătorie, 

Lucrul de mână. 

Luerul se predă întrun chip cu totul deosebit şi 
anume în mod simultan. lar pentru ca o elevă să înveţe 
în decursul unui an toate croelile şi toate cusuturile pre- 
văzute de program, atât hainele cât şi albiturile se con- 
fecționează pentru manechine de 30—35 em. Festoanele, 
broderia ușoară, chiotorile, tighelul şi punctele de fan- 
tezie, cari cer un exercițiu mai îndelungat, se fac pe bu- 
căţele de pânză sub formă de fășii sau patrate. Aceste 
bucățele se expun la examen, alăturea cu îmbrăcămintea 
în miniatură. Furniturile sunt toate date de Stat. 

In Franţa, ca și în Germania, şcolile au săli speciale * 
pentru lucru, spaţioase, cu multă lumină venind din am: 
bele laturi, cu scaune, mobile şi mese separate pentru 
fiecare elevă, cu tabele, pe care profesoarele desemnează 
măsurile și figurile prin cari își ilustrează explicarea, cu 
manechine de toate mărimele. Tabelele sunţ orizontale 
a și la şeoalele profesionale. Obiectele de lucru se păs- îvează de cătră profesoară şi nu de ciitre eleve.



Sub nici un pretext nu e permis lucrul în afară de 
oarele 'reglementare. Iată o măsură pe care ar trebui să 

ne grăbim să o întroducem și la noi. 

In clasa I-a se coasă cu osebire albituri; în a l-a se 
coasă lenjerii și haine; în clasa III-a se coasă și se tae 

tot felul de haine simple. 

Muzica. 

Muzica are o mare însemnătate în şcolile franceze. 
Programul prevede muzica vocală şi cea instrumentală— 
piano sau orgă—atât cât trebue cuivă să se acompanieze. 

In anul 1 se fa exereiţii de intonaţie şi solfegiu, se 

cântă în cor cu o singură voce și se învață teoria. In anul . 

al II-lea se continuă cu cele din clasa precedentă și se 

cântă cu 3—4+ voci. In al III-lea an vin cunoștinţile de 

armonie și de istoria muzicei. 

Fiecare şcoală are o sală specială pentru muzică. 

Ea e mare, foarte înaltă în tavan, cu multe ferești, așă * 

că schimbul aerului se face cu ușurință, lucru de căpi- 

-tenie când voim ca muzica să fie o gimnasticii pentru 

plămâi. 

Desennul, 

Studiul desemnului e mai îngrijit în Franţa decât în 

Germania. EL cuprinde în șeolile normale desemnul după 

natură și desemnul geometrie. In anul 1 se veproduee na- 

tura vegetală și ornamentele arhitechtonice. In anul al 

II-lea învăţământul teoretic 'euprinde studiul perspectivei 

și al proporţiilor corpului omenese. Desemuul se face cu 

umbre. Ca desemn geometrie, proecţiunile, reducerea mă- 

rimelor după o scală dată și eroeli. In clasa ultimu de- 

semnarea ornamentelor arhitectonice, a vegetalelor și a 

corpului omenesc dupii modele în relief. Hărțile topografice
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alcătuese tema desemnului geometrie. Atât hărţile aceste 
cât și cele geografice se lucrează cu sepia. | 

Desemnul începe foarte elementar în şcoala normală, 
deși elevele au în această ramură un: exerciţiu de 5—6 
ani. Cele două, principii pedagogice, cari predomină orga- 
nizarea întregului învățământ francez, principiul gradărei 
dificultăţilor și cel al repeţirei acelorași noţiuni, le găsim 
și în învățământul desemnului. Pe lângă aceasta, repeţirea. 
exerciţiilor din școala primară poate dă profesorului nor- 
malist și prilejul să facă cunoscute principiile conducătoare 
în predare. , 

Desemnul nu s'a întrodus în școlile de fate decât 
în 1867, pe când în cele de băeţi există cu mult înainte. 
' Franţa are o mulţime de școli de desemn în afară 

„de cele de arte frumoase. Astfel numai în Paris sunt 
143 școli de adulţi, dintre cari 18 pentru fete (statistica 
din 1887). Pe lângă acestea, gratuite, sunt cursuri parti- 
eulare pentru minima sumă de 5—10 lei pe lună, | 

Însemnătatea ce se dă desemnului vine de acolo că 
el e considerat, ca un exercițiu absolut necesar gustului 
estetice, deprinderei ochiului cu forme frumoase şi sime- - 
trice, cărora 'se datorește în parte progresul industriei 
franceze. D. Guillaume, fost ministru întrun discurs din 
1575 spune hotărâtor: „viitorul industriei noastre este 
strâns legat de propășirea șeoalelor noastre de desemn-. 
Aceasta fiind părerea generală, școlile de desemn se în- 
mulțese pe fiecare zi. 

Modelele de desemn sunt toate în „Yolum.: reliefuri, 
busturi, obiecte în miniatură. Modelele desemnate nu se 
întrebuinţează decât pentru corectarea celor tăcute după, 
relief. 

Modelul este piivit dela o înălţime de 30—40 e. m 
și dela o departare variind între 10—60 e. m. 

Profesorul nu corectează cu mâna lui niciodată, ci 

.
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se mărginește a atrage atenția elevelor asupra umbrei,. 
a proporţiilor şi a perspectivei. | 

Sala de desemn foarte spațioasă, luminată din stânga 
sau de sus, are obloane verzi, cari întunecând părţi din 

geamlăc, dau umbra trebuitoare. 
Scaunele pe cari stau elevele sunt mobile, iar mesele- 

drepte şi prevăzute cu o placă înclinată pe care se așează 

modelul. 

Guunaaliea, 

De când se agită chestiunea supramuncei, gimnastica 
ia un rol tot. mai însemnat în școlile franceze. Școlile: 
normale și secundare își au dejă sălile de gimnastică bine 
aerisite și prevăzute cu toate aparatele trebuitoare. Nu-- 
mărul celor ce se destină carierei de profesor de gimnas-- 
tică crește; manualele didactice au apărut și cu toate: 

acestea sar părea că nici profesorul, nici elevii, nu sunt 
prea convinși de folosul ei. Nu găsim la elevele franceze 
acea viociune, acea plăcere ameţitoare pe care 0 ob-- 

servăm la cele germane şi care este esenţială ca gimnastica, 

"să fie cu folos. | 
Programul din 1887 hotăreşte pentru gimnastică două 

ore pe săptimână la fiecare elasi. Exerciţiile cerute sunt:. 

mișcări de ordine, evoluţiuni cu cântece, exerciţii de a- 

gățat și sărit, danţuri de ansamblu și jocuri copilăreşti.. 

Cel mai plăcut, este însă înotatul care nu se învaţă în 

şcoală, dar pentru care li se permite elevelor să iasă în oraș. 

Elevele din clasa II-a face practică de maestre in. 

șeoala anexă sub conducerea profesorului de gimnastică. 

Filosofia. 

Ea cuprinde studiul moralei, al psihologiei și al pe: 

dagogiei. Morala e sistematizarea regulelor de conduită, 

învăţate în toate clasele precedente. Ea se face în anul al.
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II-lea și al III-lea. Cheia moralei predate e teoria liberului 
arbitru. Cărţile cele mai întrebuințate sunt acele ale. lui 
Rabier și Marion. a 

Inainte de a hotări o regulă, profesorul cere părerea 
elevelor asupra unei acţiuni anumite, iar din critica acestor 
păreri scoate ca o concluzie regula morală de dat. Răs- 
"punsurile elevelor nu sunt numai apreciarea lor personală, 
ci mai mult fructul educaţiunei lor și a cunoștinţilor căpitate 
în clasele precedente. 

In elasa I normală se face psihologia cu aplicaţiuni . 
“continue la educaţie și cu noţiunile de logică necesare 
pedagogiei. Cursurile de logică, n:orală, psihologie se fac 
de cătră acelaș profesor, profesorul de filosofie. Pedagogia 
formează” o specialitate osebită, iar practica pedagogică sa 
face sub controlul tuturor profesorilor, dar mai ales sub 
acel al directoarei șeoalei anexe. Vom vedea mai departe 
în ce proporţie ia parte fie-care la acest control. 

Pedagogia împreună cu câte-va noţiuni de economie 
politică și istoria pedagogiei se face in anul al III-lea. Tot 
în acest an se citese și se analizază operele pedagogice 
mai însemnate. Studiul pedagogiei, separat cum este de 
psihologie, nu poate fi tocmai interesant, mai ales că și 
cetirea operelor pedagogice se face tot de profesorul de 
filosofie; De-almintrelea regule pedagogice fiiră motivarea | 
or psihologică nu au nici un înţeles. 

Practica pedagogică. 

Școala primară elementară şi grădina de copii, anexate 
la fie ce școală normală, eu institutoarele lor și o direcţie 
osehită, rămân totuși sub dependinţa direcțiunei școalei 
normale. | | 

Elevele își deprind meseria lor de institutoare pe 
două căi. Una indirectă. constă din observațiunile, din 
preceptele didaețice pe cari fie-care profesor le dă la lec-
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țiile sale. Așa profesorul de chimie arată în fie-care lecțiune 

Ja ce proporţie se reduce chestiunea când ar fi tractată 

în şcoala primară, În ce ordine şi în ce chip sar explică, 

asupra căror punete trebue de stăruit, ete. Aceasta pre- 

supune și o cunoaștere deplină a programelor de școală 

primară de cătră profesorii din şeoala normală. Nu știu 

dacă la noi luerul ar fi realizabil. Calea directă constă din 

asistarea la leeţiunile școalelor anexe, din conferinţi ţinute: 

în faţa colegelor și a profesorilor, din lecţiuni „de probă“ 

şi din leeţiuni la şcoala primară, ţinute sub controlul in-- 

stitutoarelor, al direetoarelor şi al profesorilor. | 

In anul | elevele asistă.câte 3 oare pe săptămână la. 

“cursul mediu. Nefiind decât 21+—25 de eleve în fie care 

clasă normală, îi vine rândul unei eleve de patru ori pe. 

an, câte o săptămână, ceia ce face în totul o lună de a- 

sistare. In cele dintăi trei rânduri, normalista tace o dare: 

de samă în seris asupra Jeeţiunilor la cari a asistat, înal 

patrulea rând ţine o lecţie. Subiectul uceșteia e ales de: 

profesoara de pedagogie în înțelegere cu institutoarea 

clasei. Lecţiunea e pregătită și corectată înainte de. fi 

“ţinută de cătră profesorul obiectului din care sa luat 

subiectul. Observațiile de metodă se fae de cătră profe-- 

sorul de pedagogie sau, în lipsa acestuia, de «directoara 

şeoalei anexe. In al doilea un elevele asistă la grădina 

de copii şi fac practică ca și în anul precedent. In acest 

an încep conferințele. In anul al III-lea elevele se rein-- 

tore la şcoala primară și facpractică la toate trei cursu- 

rile. Lecţiile de probă (lecons probatoires) lungi de câte: 

o jumătate de oră. se ţin în faţa institutoarei de elasă,. 

a normalistelor clasei a III-a, a profesorului de pedagogie 

și acelui din ramura din care e luat subiectul. Colegele 

elevei institutoare fae dări de samă în seris (numite pro-- 

cese-verbale) cari se citese imediat după ce elevele cur- 

sului primar nu mai sunt de faţă, când se face și critica. 

lecţiunei.
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Aceasta-i tot meeanizmul practicei . din școlile fran- 
-ceze. In școlile din Berlin practica pedagogică se face 
întrun chip original și probabil cevă mai spornie. 

Brevetul superior 

Privilegiile normalistelor 

La absolvirea școalei, elevele sunt ținute să treacă, 
un examen pentru căpătarea diplomei de institutoare îna- 
“intea unei comisiuni instituite de minister, care se întru- 
nește la Primăria fiecărei capitale de departament de 
-două ori pe an (Examens de PHotel de ville). 

La examenul pentru „brevetul superior“ se poate 
- Dresentă ori-cine are „brevetul inferior= (diploma absol- 
“virei cursului primar superior) și 18 ani împliniţi. 

Atât examenele cât și diplomele sunt gratuite. 
Examenul pentru diploma de institutoare este aleă- 

tuit dintr'un examen în scris şi din unul oral. Acel în 
seris cuprinde 3 composiţii: una de aritmetică și științi 
fizico-naturale (cu aplicaţinni de higienă, horticultură, in- 
-dustrie sau agricultură), una literară (literatură sau mo- 
ală) şi o a treia de desemn, după un model în reliet. 

Proba orală cuprinde 6 serii de chestiuni: 
1) Chestiuni de morală și edueaţie (principii generale); 
2) De limbă și literatură franceză şi anume expli- 

carea unui autor din lista publicată de minister cu un an 
înainte ; 

3) De istorie (dela 1610 la 1875) și de geografie ; 
+) De „aritmetică (probleme practice) ; 
5) Câteva noțiuni de fizică, chimie şi istorie na- turală ; 

6) 'Traducere fără dicţionar a 20 de linii din o carte uşoară germană, engleză, italiană sau arabă. 
Să nu considerăm cu toate aceste „brevetul superior“ ca echivalent cu absolvirea șeoalei normale. Şcoala aceasta
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cu organizarea ei, cu controlul la care e supusă, cu pro- 
gramul ei amănunţit, cu practiea pedagogică care se face, 
ne presintă oare-cari garanţii că instrucţiunea şi educa- 
ţiunea viitoarelor institutoare au fost de aproape supra: - 

vegheate. Pe când-examenul dela Hâtel de ville, făcut în 
grabă, abiă dacă se poate luă în serios. Care poate fi 

ranția că temele scrise nu sunt copiate? Controlul e 
absolut imposibil cu sutele de candidate din fiecare se- 
„siune. Nici rezultatele examenului oral nu pot fi mai con- 
vingătoare, din eauza grabei cu care se fac. Căci, sau 
chestiunile au să fie atât de generale încât să rimâie 
absolut elementare, sau au să constee din amănunte, în 

care caz nu se poate examinatorul convinge dacă există 

sau nu o legătură în mintea elevului între faptele de a- 
ceiași ordine. De aceea examenele dela Hotel de ville nu 
sunt pentru francezi decât o formalitate goală de care 
caută să se lepede cât mai curând, iar diplomele pe eari 

le eonferă ele..... producţiuni bune pentru străinătate ! Lu- 
cerul fiind astfel, e natural că Statul francez să acorde 
oare-cari privilegii normalistelor. Așă, cele dintăi locuri 
vacante se dau acestora; pentru examenul de „aptitudinea 

pedagogică“ (diploma care singură dă dreptul la direc- 
ţiunea unei școli) la care examen se cer 21 de ani, bre- 
vetul superior și doi ani de practică, normalistele sunt 
scutite de stagiu şi pot ocupă locul, chiar dacă n'ar avea 

decât doi ani de școală normală, în care caz le lipsește 
şi diploma. | | 

„De asemenea, pe când ori-cărui institutor îi' se cer 
doi ani de practică pentru a fi numit titular (definitiv), 
normaliștilor li se socotește ca stagiu tot timpul cât au 
stat în școala normală după împlinirea vrâstei de 17 ani. 

Personalul didactic al școalelor normale 

Spre deosebire de Germania, în Franţa direeţiunea 

tuturor școlilor de fete se ineredințază femeilor, iar pos-
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turile de profesor sunt ocupate și de barbaţi şi de femei. 
Titlurile pe cari le pot prezentă femeiie sunt acestea: 
bacalaureatul în litere, acel în ştiinți sau acel special al 
liceelor de fete, licenţa, absolvirea şeoalei din Sevres, 
sau în. fine titlul special de profesoară de școală normală, 

absolvirea școalei din Fontenay-aux-Roses. 

Profesoarele pot locui, dacă voese, în internatul școa- 
lei— aceasta se întâmplă mai ales în orașele mici. In acest 

caz ele iau parte la supraveghearea elevelor in repetitor. 

  

ŞCOLILE NORMALE DIN PRUSIA 

Cea mai înaltă șeoală pentru instrucţia generală 
fetelor este așă numită „școală superioară“, „hihere Miăd- 
ehenschule:, cu nouă clase, care. primește fetele dela 6 
ani împliniţi. Ea cuprinde instrueţia obligatorie și una sau 

două clase, pe cari le-am putea numi secundare sau com- 

plimentare, corespunzând în total, ca durată de studiu și 

pănă la un punet ea întindere a programului, cu clasele- 
noastre primare plus cele cinci secundare. | 

„Nici şeoala superioară de fete şi nici seminarul nu 
dau instrucțiunea gratuit. Pentru orice clasă din „hohere 
Mădehensehule* se plătește suma de 90—100 mărci pe 
an, iar pentru seminar plata variază între 90—96 mărei . 

și cu toate aceste școlile publice de fete sunt toate ex- 
ternate în Prusia. 

Până la 1871 Germania nu oferea fetelor decât ins- 
trucţia primară din şcolile siteşti (Volksschulen) și din cele 
orășăneşti comunale (Biirgerschulen). După răsboiul din 
Franţa, în acea perioadă de avânt nemăsurat, începură a 
se înfiinţă în diferite oraşe mari, școli cu mai multe clase: 
decât în cele comunale și cu un program mai întins, sau 
măcar mai pretenţios. Aceste șeoli fundate din iniţiativa.
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privată şi anume de asociaţiuni de profesori şi profesoare, 
satisfăceau de minune trebuința burghezimei culte, prea 
săracă pentru a plăti sumele cerute de vechile institute 
private. Școlile profesorilor asociaţi s'au înmulțit necon- 
tenit până la 1886, fără să aibă un plan unitar și nici 
măcar aceeași durată de studii. 

Prin 1872 începu presa germană a se ocupă de şeo- 
lile private și de nevoea de au dă fetelor o instrucţiune 
mai îndestuliitoare, provocând congresul „pentru şcolile 
de fete“ care avu loc în acelaș an la Weimar. In acest 
congres se alese un comitet permanent care -să lucreze 
„pentru râdiearea instrucţiunii fetelor și pentru înceorpo- 
rarea institutelor private „Mittel-u. hăhere Midehenschulen“ 
în învăţământul statului. 

Congresului din Weimar îi urmează altele. Cele mai 
fructuoase au fost acele din Stuttgart, Dresda, Carlsruhe 
și Berlin (1686), iar printre promotorii mai. aloroși ai lor, 
trebue să citim pe D-rii Heller, Deckman, Viăler, XII 
declke, Sehornstein și Sehneider. 
„Campania începută în 1872 ţinu până la 1886, eând 

Prusia prin noua ei lege de instrucție, înglobă în învăţă- 
mântul public aceste şcoli de fete, recunoscându-le gradul 
de școli reale. 

Guvernele din Baden; Wiirttenberg și Saxonia lua- 
seră înaintea Prusiei aceeași măsură. | 

După legea iustrueţiunei prusiene, sunt pentru fete 
două catagorii de școli de oraș: „școli mijlocii“ (Alittel- 
schulen) și „școli superioare“ (hihere Aiidehensehulen). 
Cele din urmă sunt considerate ca putând dă o cultură 
formală mai desăvârșită, programul lor prevăzând studiul 
a două limbi streine, multe noţiuni de literatură și o mare: 
desvoltare de dat tuturor științelor, dar mai ales acelor 
morale. Ele au un curs de 9—10 ani. In școlile mijlocii, 
al căror curs e de 7 sau Sani, științele au preponderența ; 
în ele se predă o singură limbă streină.
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De oarece nu se întră în seminar,—școala, care ne . 
interesează exclusiv pentru moment,—decât cu absolvirea 
unei „școli superioare“, nu avem nevoe să ne ocupăm 

«leeât de programul acesteia, lăsând la o parte pe acelal 

„Şcoalei mijlocii“. 
Înainte de a cercet programul și metoda de pre- 

care din şcolile superioare de fete,.să vedem ce ţintă li 

Sa pus lor de către legea instrucţiunei, care, mai mult 
sau mai puţin, a fost expresiunea opiniunei publice pru- 

siene din 1886. | 
_Îm congresul din Berlin din 186, Gossler, pe atunci 

ministru hotărăște că școlile de fete au de scop „de 
pregăti pe acestea pentru. viaţa lor de mame și de gospo- 
(line şi de a le face apte să contribue la râdicavea na- 
fiunei prin învâuvirea ce pot aveă în familie“. Legea 
instrucțiunei şi diferitele regulamente școlare cari ur- 
mează, se exprimă în acelaș chip asupra scopului general, 
pe care au să-l urmărească școlile de fete. Gossler nu: 
arată însă cum se pot pregăti fetele: pentru exercitarea 

acelei buni înrâuriri în familie, ci se mulțumește a cere 

desvoltarea sentimentelor patriotice și pe acea a corpului. 
Patriotismul și desvoltarea fizică sunt și astăzi unicele 
ţinte ale tuturor germanilor care şi-au luat drept ideal naţio- 
nal militarismul spartiat. | 

Când s'au alcătuit programele însă, lacuna lăsată de 

Gossler s'a înlăturat. Obiectele de studiu s'au ales după 
valoarea lor educativă, mai ales în ceeace privește rațio- 
„namentul, sentimentele religioase, morale și patriotice. 
Intru cât priveşte desvoltarea corpului, programul recu- 
noaște că ea este felul ultim şi esenţial al şcolii. 

Pentru atingerea acestui ţel, autorii programului au 
ci ăutat mai întăi să nu-l încarce, să nu dea naștere la supra 
muncă. Iată câteva măsuri cu cari sa atins în mare parte 
acest scop: 1) lecţiunile nu au loc decât intre. oarele 
s—12 și 8S—1 pentru elevele cele mai înaintate, iar ele-
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vele începătoare își au lecţiunile numai dela 9—12 2) 
după fiecare ceas de lecţie urmează o recreaţie de 5 
(după ora întăia), de 10 (după a doua) sau de 15 minute; 
3) ultimele lecţiuni sunt cu totul recreative (desemn, gim- 
nastică, lucru, etc.); 4) leeţiunile trebhuese explicate așă, 
„a ele să fie nu numai pricepute, dar și memorizate din 
clusă ; 5) temele, compoziţiunile date acasă nu trebue să 
ia mai mult decât 1—2 ore elevelor din clasele superioare, 

celor din clasele inferioare proporțional mai puţin. 
Cu această dispozițiune a programelor rămân fetelor 

10—11 oare de viaţă în familie, de plimbare, de gospo- 
dărie, iar acest contact îndelungat cu casa părintească: 
este de sigur singurul mijloc de a formă pe fete pentru 

viaţa casnică. | 
Dacă la cele spuse până acum adăogim că gimnastica 

tinde în Prusia să ia 'mai mult de două ceasuri pe săptă- 
mână; că înnotatul și patinatul se încurajează și se res- 
pândese printre fete cu o; iuţeală și un avânt de necrezut; 
că patriotismul este fondul tuturor lecţiunilor de limbă 
germană, de istorie, geografie și chiar de religie, ne putem . 
da, samă în cea mai mare parte | de esenţa educaţiunei fe- 
telor din Prusia. 

Vine însă întrebarea, dacă acea ușurare a -muncei in: 
telectuale cerute de program, dacă acea hrană a minţei 
„dată aproape mistuită, nu face pe fete să ia munea inte- 
lectuală drept o joacă ; dacă ea nu le ruginește spiritul 

de critică și plăcerea pentru. activitatea spiritului. Dar pro- 
gramele nu cer asemenea însuşiri nici șeoalelor de băeţi,: 

necum celor de fete. 'Tendinţa care domnește în Germa- 
nia de a ţinea pe femei la un nivel cultural mai jos de 
cât barbaţii, fie din motivul presupusei lor inferiorităţi, fie 
ca să nu lipsească gospodăriile de dânsele, se vede și din 

-dispoziţiunea că femeile nu pot ocupă în clasele superioare 
«le cât catedrele de gimnastică, lucru de mână, desemn şi 
limbi străine, iar în seminar sunt escluse și de la limbi..
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Aceste posturi modeste fiind și rău plătite, e natural ca 
femeile să nu se îngrămădească la cariera de profesoare. 
Toate catedrele sunt ocupate în şcolile superioare și în 
seminarele de fete, de către bărbaţi eu diplome acade- 
mice—sunt preferaţi filologii—sau absolvenţi de seminare. 
Postul de director, cure nu se dă decât unui profezor al. 
școalei respective, (în seminar, celui de pedagogie) se ca. 
pită ca și în Franţa, în arma unui examen special la care 
se pot prezenta numai acei ce au 3 ani de serviciu în Șeou- 
lele publice. 

Titlurile de profesor de desemn, de gimnastică și de 
lucru de mână, se capătă, conform regulamentului şcolar 
din 1$S8, la şeoalele respective. Pe când acele de pro- 

„fesori de limbi streine, întocmai ea și diplomele de ins- 
titutoare, se dau în urma examenelor ținute la seminare. 
La toate exemenele cari conteră dreptul de protesor se 
cer bogate cunoștinți pedagogice. 

Printre diplome, singură acea pro facultate docendi 
a filologilor scuteşte de examenul special pentru căpătarea. 
unui post la școlile superioare de fete; celelalte toate nu. 
dan decât dreptul de a fi admis la examen. 

Programul şcoalei superioare de fete 

Avem absolută nevoe să cunoaștem programul unei. 
astfel de șeoale, căci numai el motivează, justifică ași. 
zicând, întinderea, desvoltarea ce se dă în școala normali 
diferitetor obiecte de studiu. Vom schiţă programul şi. 
planul lecţiunilor, aşă cum au fost ele hotărâte de re- gulamentul școlilor din 1ss6. i o 

Este știut că în Prusia ea și în tot nordul Germaniei. 
şi în Austria, clasele se numără în ordinea inversă decât: la noi: astfel la şeoalele de fete clasa începătoare'e a. 9-a sau a S-a, iar cea mai Superioară e La.



— 197 — 

Planul lecţiunilor pe săptămână 
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Iată și materia de predat la fiecare obiect de învă- 

ţământ. La Religie: testamentul cel vechiu și cel nou, cu 
privire specială la învățăturile lui Hristos, eatehismul lui 
Luther, istoria religiunei creştine—în special secolul I-iu' 
și cel al reformei,—cetirea și explicarea mai multor psalmi, 
explicarea tuturor sărbătorilor, învăţarea de rugăciuni şi 
de cântece bisericești. o



" Limba germană cuprinde cetirea și scrierea, orto- 
grafia, gramatica și stilistica, cetirea din Goethe, Schiller, 
Uhland, Herder, Chamisso, mai cu seamă „Lied der Glo- 

cke*, „Herman și Dorothea“, tearru şi balade. 
Programul recomandă multă cetire, multă copiare, 

memorizare de versuri (pentru învățarea ortografiei și a 
cuvintelor nouă) şi compoziţiuni lunare, acestea scurte și 

numai din cercul de cunoștinţi al elevelor. 
In clasa din urmă se dau elevelor câteva notițe bio- 

grafice asupra aucorilor cetiţi, asupra influenţei ce ei au 
suferit dela mediul social, precum și a înrâurirei ce au 

avut la rândul lor asupra epocei în care au trăit. Studiul 
limbei fiind și un mijloe de i desvoltă simțimântul patri-" 
otie, el este, alăturea cu istoria, studiul de căpitenie din 
școlile superioare de fete. : 

Limba franceză începe numai din anul al 4-lea. Studiul 
ei începe cu învăţarea limbei din practică, cu exerciţii 
treptate de etimologie și sintaxă, trece apoi la învăţarea 
sistematică a gramaticei; la cetirea câtorva opere clasice, ' 

la memorizarea de versuri şi în fine la traduceri şi com- 

poziţii. Regulamentul cere ca absolventele școalei să pro- 
nunţe corect, să citească fără dicţionar proza.și să cu- 
noască câţiva autori elasici și moderni, dintre acei pe cari 
ele i-ar putea ceti fără primejdie. a 

Aceleași limite și aceași. ţintă se hotăreşte de ciitră 
progtamul din 1886 și studiului. limbei engleze, deşi a- 
ceastă limbă se învaţă numai în 3 ani. Lucrul însă nu e 
nepotrivit de oarece limba aceasta e destul de apropiată 
de a lor și s2 învaţă de ciitre eleve mai mari. 

Matematicele din șeoalele superioare de fete cuprind + 
aritmetica practică (fără proporții), câteva noţiuni de geo- . 
metrie plană și sferică, şi anume măsurarea corpurilor, 
fără nici-o demonstrare decât doar pe cale intuitivă. Cal- 
culul din minte este peatra de încereare la învățarea ma- 
tematicelor și repeziciunea cu care e! se fiice în școlile .
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primare face admiraţia tuturor acelora cari au avut pri- 

lejul să le viziteze. ' 

In ultimele două clase, istoria și geografia sunt unite, 

lăsându-se. însă profesorului libertatea de-a face mai multă 

istorie decât geografie sau vice-versa. 

In anul I-iu de istorie se predau biografiile a 50 sau 

„60 de bărbaţi mai însemnați din toate timpurile, incepând 

cu acei din epoca eroică a grecilor și sfârșind cu Wilhelm 

1, Impăratul Germaniei. In anul al JI-lea se predă istoria. 

Germaniei şi în special a Prusiei până la 1871, cu mici 

aluziuni politice la ţările cari au venit în atingere cu Ger-- 

mania. In al treilea, istoria veche, în trăsături mari și cu 

osebită privire asupra culturei diferitelor popoare, și istoria. 

evului mediu până la Carol cel Mare. Iar în ultimul an, 

istoria universală dela Carolus Magnus până în zilele 

noastre. | 
Cursul de istorie se foloseşte foarte mult de nenu- 

măratele gravuri ce posedă școala, gravuri cari conereti- 

zează și cristalizează în memorie cunoștințele aceste, alt- 

mintrelea flotante și abstracte. | | 
Geografia Comunei cu mici încereări de hărţi for- 

mează obiectul anului întâiu de geografie ; în clasa urmă- 

toare vin noţiuni de geografie fisică şi matematică ; în al 

patrulea, toată Europa, exclusă fiind Germania, iar în al 

cincilea; Germania”; în clasa penultimă, repeţirea tuturor 

cunoștinţilor, și în ultima, Germania cu câte-va noţiuni ge- 

nerale” de geografie fizică și matematică. 

| E, de observat că geografia începe în anul al treilea 

sub forma cea mai elementară, iar istoria abea în al șase- 

lea, pe când la noi geografia începe în anul al doilea, iat 

istoria în al treilea. | 
Ştiinţele încep în clasa a cincea. In semestrul de vară 

se învaţă botanica, în cel de iarnă, zoologiu, şi anume: 

noțiuni generale de anatomie, fiziologie, de organozrafie și 

fiziologia plantelor, noţiuni de clasificare, câteva familii din



— 200 — 
flora și fauna patriei. iar din anatomia și fiziologia omului 
mai cu samă sistemul nervos cu simțurile. Pe lângă aces- 
tea, câteva noțiuni de mineralogie. Studiul ştiinţelor natu- 
vale ţine trei ani. In cei din urmă doi ani ai școalei su- 
perioare se dau câteva noţiuni de fizică și chimie, mai 
mult din cea organică decât din cea minerală. | 

Cântecul ni poate fi decât foarte îngrijit în şcolile 
sermane. “Teoria muzicei începe abiă în clasa a patra : - 
până atunci se cântă din auz, dar numai în timpul rugă- 
ciunii, la lecţiunile de gimnustică și la cele de recitare 
(cântecele naţionale). Nu sunt; prin urmare oare anumite! 
pentru muzică până în elăsa a patra când începe învă- 
țarea. sistematică cu teorie, solfegiu și cântece cu mai 
multe voei. 

Lecţiunile de caligrafie propriu zisă, ca exerciţiu 
grafie special, încetează din clasa a cincea ; toate exer- 
ciţiile scrise însă, teme, compoziţiuni, ete., au a fi consi- 
derate și notate și ca probe de caligrafie. 

In școlile prusiene elevele seriu atât cu literele la- 
tine cât și cu cele germane. 

Luerul de mână nu cuprinde decăt înpletitul, eusutul 
lenjăriilor și cârpitul, ea singure trebuitoare în gospodărie ; 
brodatul; cusutul pe canta, ete., sunt considerate ea me- 
serii și lăsate ca atari şeoalelor profesionale. 

Vom vorbi :mai mult despre desemn și gimnastică, 
când ne vom ocupă de seminar. | 

Cu acest capital de „cunoștinţi și de dexterităţi intră 
o elevă în școala normală. 

Dintre condiţiunile de întrare vom cită urmitoarele: 
elevele să aibă 16 ani împliniţi, să treacă un concurs 
„înaintea unei comiziuni alcătuite din profesorii seminarului, :şi să prezinte un atestat de absolvirea întregului curs al „„Șeoalei superioare“. 

Seminarul ca și școalele Superioare sunt școli ale «Statului și totuși se intreţin din plata elevelor, având dela 
Stat numai cât o sumă „Sub formă de ajutore, |
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Seminarul 

Cele dintăi seminare din Prusia, ca și cele dintii 
şcoli superioare de fete, s'au înființat din iniţiativa pri- 
vată. Așă, seminarul din Berlin actualminte seminarul mo- 

del”al Prusiei, a fost înființat la 1832 şi trecut statului abia 
în 1877. Acest seminiar e legat de școala superioară 
„Augusta“ având în comun direcția, mai mulţi protesori, 
localul, biblioteca şi materialul didactic. " 

Cussul seminarului este de 3 ani şi împărţit pe 6 

semestre. 

Practica pedagogică se face în semestrele al 4-lea și 
al 5-lea, în care timp seminaristele au mai puţine lecţiuni 
teoretice. Semestrul ultim servește la repeţirea întregei 
materii şi deci la pregătirea pentru examenul de diplomă. 

Programul şi planul lecţiunilor din seminar 

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

OBIECTE SEM estre 
l şi 2 |4+şi5|3și6 | 

la Religiunea . . . . . .| 2 2 2 Qro pe 
o] Limba germană . . . .| 3 2 : « 
Ia Limba franceză . . . .1 3 [2 5 « 
Ța| Limba engleză _. . . .| 3 | 2 5 « 
“5| Matematici . . . .-. 2 LI! 2 a 
istorie . . . . . | oala 
| Geoorație . . . 2 1 2 « 
Cs] Știinţi naturale | 21 |2] e 
9] Fisică și chimie . -. .|[=— [21 « 
10| Pedagogie . . . . . .| 2 | 2 2 « 
Ta Muzieă [a 2 > « 
12| Calimaiie  . a |=i— 
135| Desemn . . ,. . . > [2 |— « 

14| Gimnastică ja [2 2 «              
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Oieetele de studiu sunt după cum vedem acele din 
șeoala superioară, adăogându-se pedagogia teoretică și 
practică cu istoria ei. 

Să cercetim extensiunea dată fiecărui obiect în parte. 

Religiunea 

. Religiunea cuprinde în anul întăiu testamentul vechiu, 
în anul al doilea pe cel nou, în al treilea, eatehismul lui 
Luther și istoria religiunei creștine. Aceasta cuprinde toate: 
evenimentele ce pot fi motivate și explicate prin sentimen- 
tul religios, precum sunt cruciatele, răsboiul de 30 ani, 
ete. Pe lângă acestea 30—40 psalmi de cetit și de explicat. 
şi 30—40 cântece religioase de învaţat pe de rost. Alege- 
rea ciintecelor e lăsată în mare parte profesorilor de religie. 
Programul impune însă pe acele care se învață în şcoalele- 
primare, preeum și pe acele mai uzitate în serviciul reli- 
gios protestant. „- 

Metoda da predare a religiunei nu are și nu poate: 
avea nimie original: cetire, explicare entuziastă și plină 
de credinţă a fiecărui cuvânt și a fiecărei gândiri, învaţare “ 
pe de rost. Catehismul lui: Luther cu limba lui veche atât 
ca vocabular cât și ea construeţie, e o curioasă fosilă în o: 
școală cu așă tendinţi progresiste ca acea din Berlin. 

Cursul de religiune se predă totdeauna de cătră un 
doetor în: teologie. adică de omul -presupus cu o credință. 
mai puţin alterată, eu o iubire mai caldă pentru obiectul 
lui, cu un limbaj mai colorat, mai inspirat, ca unul ce-i 
cules de prin cărţile religioase. ” 

Istoria 

Unul din cursurile cele mai interesante ale semina- 
rului berlinez este acel de istorie. E] cuprinde storia cul- 
tuvală a popoarelor, nu tractată de sus, în trăsături largi 
și concentrate, ci desfășurată în amănunţimi caracteristice, 
Neputându-se stirui de o potrivă asupra tuturor timpuri-



lor, nici asupra tuturor popoarelor,— în trei ani lucrul ar 

fi cu neputință—se aleg unele vremuri și unele popoare. 
Numa după care s'a făcut alegerea acestora, este le- 
gătura lor cu istoria Germaniei şi înrâurirea ce au putut: 
avea asupra desvoltărei germanilor. Cu cât un popor: 
a venit mai mult în atingere cu poporul nemţese, cu 
atât va fi studiat mai cu îngrijire. După această normă, 
poporul favorizat are să fie cel francez, după el interesul 
va cădeă asupra Grecilor şi Romanilor, cari au servit de- 
model modeinilor în atâtea privinţi, apoi asupra Italiei, 

Spaniei, Angliei, ete. 
Un alt motiv pentru care germanii dleapănă întratât 

istoria Francezilor, este că aceștia sunt dușmanul. Profe- 
sorul de istorie nu perde o lecţiune fără să facă pe elev 
să simtă și să guste această dușmănie. E de necrezut câtă 
înverșunare desvălese Prusienii în potriva vrăjmaşilor lor” 
din 1$70, și stăruința cu care îi înegresc în. ochii genera- 

țiunei viitoare! Ura aceasta desvoltată în școli nu se poate 
explică în secolul nostru, umanitar prin excelenţă, de cât 
prin aceia că autorii programului ca şi executorii lui, sunt 

oamenii guvermului care a făcut răsboiul din 1$70, sunt 
oameni cari luându-și drept ideal formarea unui întreg popor” 

de militari, suit interesaţi la menținerea vechilor dușmănii. 
Inainte de .a trece la cercetarea metodei de predare, 

să menţionim excelenta dispozițiune, că nici un obiect nu 

se poate predă după manuscris. Protesorul trebue să dea, 
zice regulamentul, cel puţin un călăuz— „ein Leitfaden-. 
— tipărit. Manualul de istorie nu cuprinde de cât materi- 

alul brut, faptele cu înlănţuirea lor. 
Amănuntele caracteristice asupra persoanelor şi. a e- 

venimentelor, anecdotele, portretele, toate acele amănun.- 
țimi atât de interesante şi de însemnate în istorie, se lasă 
pe seama explicaţiunei, dar mai ales a cărţilor de lectură. 

Biblioteca șeoalelor pune la dispoziţiunea elevelor în acest. 
scop biografii, monografii, romane istorice, legende, satire:
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politice, ete. ete., pe când critica faptelor, istoria  evolu- 
tivă a societăţei și a minţei omenești, cu produsele ei, 
uleătuese substanţa explieațiunei profesorului. Astfel pen- 
tru priceperea fiecărui fenomen istoric, eleva capătă cu- 
noștinți pe 3 căi: faptul brut i-l dă manualul, explicarea 

-lui cauzală, legarea lui de faptele ce-l preced sau îl w- 
mează, i le dă profesorul ; iar coneretizarea, individualizarea lui, -o ia din diferitele cărţi și ilustraţiuni din biblioteca 
școlară. | | | 

Tot în acest chip se pregătesc conferințele elevelor 
Precum și compozițiunile lor lunare. " 

Iată și cum e împărțită materia istoriei pe clase; în 
anul I, cele mai însemnate cunoștinţi din istoria popoarelor 
orientale, Grecii și mitologia lor, Alexandru cel mare, 
Latinii şi mitologia lor, năvălirea barbarilor; în anul al 
II-lea, istoria evului mediu și a celui modern până la răs- 
boiul de succesiune în Spania; în al III-lea tot restul până 
la 1871, cu deosebită higare de samă asupra râdicărei 
Prusiei. -. 

| 
Trebue să adăogim pentru a sfârși, că seminarul din 

Berlin are pentru istorie un material didaetie din cele mai 
bogate. Păreţii claselor sunt acoperiţi cu gravuri care re- prezintă orașele mari, porturi, monumente din diferite vremuri, ete. Biblioteca cuprinde sute de volume, des- erieri, legende, romane istorice, biografii ete.; nenumă- „rate colecţiuni de ilustraţii, reprezentând îmbrăcămintea, armele, obiectele de industrie, casele, fipurile diferitelor popoare, despre care are a vorbi profesorul și sute de fotografii a monumentelor. sculpturale, arhitectonice și picturale. 

. Numai astfel predată, poate aveă istoria un folos pentru eultura formală a elevelor, numai astfel cunoştin- u ţele ei pot trăi în mintea elevelor mai mulți ani.
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Matematicele. 

Ştiinţa care di rezultatele cele mai neindoelnice și. 
mai strălucite în seminar sunt matematicele. Ele cuprind 
repeţirea materiei școalelor primare, extragerea rădăeinelor- 
pătrate și cubice și demonstrarea câtorva teoreme de geo- 
metrie, adică a celor ce sunt în legătură cu chestiunile de- 
fizică și geografie matematică. Algebra este cu totul ex- 
clusă din şcoalele de fete. . 

"Ținta matematicelor în seminar este pe de-o parte. 
de-a dă elevelor destoinicia de a predă cu succes aritme- 
tica, prin deprinderea mijloacelor ei didactice, jar pe de: 
alta, de a le face pe deplin stăpâne pe materia ce au să 
“predee, de a le di repezigiunea in calculul mintal, simpli- 
citatea în expresiune, preciziunea în raționameut, de a le. 
deprinde așă zicând cu intuiţia problemelor și cu găsirea 
repede a demonstraţiei celei mai simple. - 

Profesorul de matematică e dator să facă cunoscut 
elevelor programul aritmeticei din clasele primare, să le- 
arăte cum se întrebuințează intuiţiunea în aritmetică și 
cât timp se poate ea utiliză. 'Temele de aritmetică date- 
acasă sunt cu privire la didactica acestui obiect, la așe- 
zarea problemelor în chipul cel mai simplu, la mersul ra- 
ționamentului în explicarea problemei ete. 
„Im cele trei semestre dintăi profesorul face un număr: 

de lecţiuni model în clasele primare (dela 2-—3 pe lună), 
lecţiuni la cari asistă elasa Il-a de seminar în semestrul 
întăi, iar în ultimul semestru, clasa I-a. Aşă că fiecare 
serie de fete are, pe lângă altă practică de aritmetică su 
an de practică model. 'Tot în aceste trei semestre elevele 
țin odată pe săptămână în faţa colegelor lor, un număr de 
lecţiuni-conferinţi, la eari asistă numai profesorul de arit- 
metică. In semestrul al 3-lea elevele studiază cărţile di- 
dactice de aritmetică, corespunzătoare fiecărei clase pri- 
mare, — atât partea elevului cât și a profesorului, — se 
deprind a se servi de diferite aparate de caleulat, de di-.
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ferite cărți. eu probleme, de unitățile de misură și figurile 
geometrice. 

In ultimele trei trimestre, seminaristele învaţă geo- 
“metria, 

Nu e nevoe să spun că școala posedă toate unitățile 
-de măsură cu multiplii şi submultiplii lor, în mai multe 
“exemplare, precum și toate figurile geometrice de cari 
protesorul are de vorbit. 

Limbele. 

Studiul limbei germane are ca ţel: 
a) deprinderea elevelor cu o vorbire și un stil desă- 

vărșit de corecte; b) cunoașterea teoretică a limbei în 
toată siguranţa; c) familiarizarea elevelor cu literatura 
:germană, formarea priceperei și a gustului lor literar. 

Acest studiu nu-i decât repeţirea şi complectarea 
-celor învăţate în anii precedenţi, căci istoria -literaturei, 
-care se dă în ultimele semestre, nu serveşte decât la în- 
-Chegarea cunoştinţelor literare căpătate pănă atunci prin 
„cetire, spre a formă la un loc un tot strâns legat. 

Pentru a dă elevelor siguranţa trebuitoare în ale 
limbei, se repetă etimologia și sintaxa timp de 1 an şi” 

„jumătate, câte o oară pe săptămână, cu ocazia cetitului, 
jar mai sistematic, în anul al doilea, în vederea practicei 
pedagogice. 

In anul I-iu se studiazii metrica şi poetica. Nume- 
:roase exemple de acelaș fel preced orice regulă, orice 
vezumare a cunoștințelor, orice definiţiune. Nici o Cunoş- 
tinţă nu apelează numai la memoria sau la imaginaţia 
'elevelor, toate trebuese motivate de propria lor observa-: 
“iune. In anul al doilea începe literatura propriu zisă, 
„adică studiarea amănunţită a scrierilor germane, mai mult 
-din punctul de vedere al fondului decâtal formei, și anume 

„începând cu timpurile cele mai vechi și mergând treptat 
„pe firul cronologic, pănă la naşterea lui Goethe. Se cetese
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bucăţi din Niebelungen, strofe de ale Minnesiinger-ilor 
și de ale Meistersiinger-ilor.— Goethe, Schiller, Humboldt 
şi romantismui german formează obiectul leeturei din anul 
al III-lea. | 

| In cele trei semestre din urmă se face, am zis, is- 
toria literaturei. Aceasta cuprinde pe lângă notițele bio- 
grafice şi analiza influențelor mediului suferite de autor, 
oarecari observări critice asupra operelor studiate, dar 
numai. asupra acestora. Programul prusian nu admite cri- 
tiea serierilor necetite, acea critică anticipat, nemotivată 
de observaţiunea și raţionamentul elevelor, și care adese 
ori le scutește de a ceti mai târziu. Cu drept cuvânt e 
în potriva opiniunilor date de a gata, opiniuni care deş- 

teaptă la elevi simpatii și antipatii nejustificate de propriile 
lor gândiri, de propriile lor impresiuni. | 

Cetirea se face în clasă și acasă. Scrierile de cetit 
acasă sunt alese de către profesor; ele formează subiectul 
compoziţiunilor și al conferinţelor lunare de limbă germană. 

Tot ast-fel se face cetirea în limbele streine. 
Limbele francezi și engleză sunt obligatorii în semi- 

nare ca și în școlile superioare. In studiul lor sunt de 
urmărit următoarele: a) familiarizarea tot. mai mare a 

„ elevelor cu aceste limbi, în ce priveşte uşurinţa de a se 
exprimă în ele; b) cunoaşterea literaturei lor fundamentale 
şi caracteristice ; e) deprinderea elevelor cu metodica lim- 
belor streine. 

Pentru mănuirea limbei se fac exerciţii şi traduceri 
de o greutate gradată ; unele din aceste exerciţii se co- 
rectează în clasă (prin schimbarea caetelor între eleve) 
altele, acasă. 

In anul l-iu se studiază la amândoui limbele etimolc- 
gia, cu exerziţii asupra formelor neregulate. Din: literatura 
franceză, perioada de Ia origina limbei până în sec. al 
17-lea și câţi-va din autorii clasici: se cetese scrieri" din 

vremurile anterivare secolului .al II lea, o tragedie de



Corneille, una de Racine și o comedie de Moliere. La li- 
teratura engleză se studiază perioada de la începutul lite- 
rațurii scrise până în see. al 18-lea, cetind mai ales din 
Milton și Shakespeare. In anul al II-lea, sintaxa ; din lite- 
ratura franceză, see. al 17-lea și al 18-lea; din cea engleză 
secolul al 18-lea și cevă diu al 19-lea, cu cetire din M-me de 
Sevigu6, Voltaire, Button, Scott, Yung, Cooper, Goldsmith, 
Gibbon, ete. In ultimul an se repetă gramatica în între: 
gime, se studiază secolul al 19-lea din ambele literaturi, 
se cetese Byron, Bulwer, Dickens, M-me de Staiăl, Cha- 
tsaubriand, Bâranger, Hugo, Lamartine. 

Pasagiile mai alese se seriu în caete şi se învaţă pe 
de rost. | 

„Istoria literaturilor streine se predă în limbele con- 
respunzetoare, de aceia ea este totdeauna de o conciziune 
am sărăcăcioasă, 

In ce priveşte limbele streine, seminaristele berlineze 
sunt mai puţin bine pregătite decât acele din Stuttgart. 

Compoziții în limbele streine nu se face decât în ul- 
timul an. In schimb la fiecare trimestru sunt extemporale. 

La limba germană compoziţiunile sunt lunare ; două 
din ele (pe an) trebuese fiicute sub ochii profesorului. Acele 
ale ultimului semestru, ca şi lu toate ce'elate obiecte, se 
fac toate în clasă, servind astfel de pregătire pentru exa- 
menele în seris,. 

„ Recitările au o mare însemvătate și în seminarul ber- 
“linez. In adevăr, făcute în limba maternă, ele ne pun în 
"posesiunea a o mulţime de cuvinte, desviiluindu- -ne ideile 
„și sentimeutele poetului; în limbele streine, ele sunt un 
exerciţiu de pronunție, de construcţie sintactică Și un ex- 
celent mijloe de a înv aţă cuvinte. 

Recitarea din şcolile berlineze e departe însă de a. 
avea meșteșugirea pe care o are în școlile franceze ; la. 
germani ea este o declamare umfiată, monotonă, preten- 
țioasă, în loc să fie pur și simplu punerea in relief a nu-
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anțelor, a fineţelor unei poezii, făcută îu mod natural și 
artistie. 

Științele. 

„Studiul ştiinţelor se razămă în seminarul berlinez, mai 
mult decât ori-unde, numai pe observaţie şi experienţă. 
Ştiinţele naturale se predau în tustrei anii ; cele fizice nu- 
mai în ultimii doi ani. Botanica ocupă toate semestrele de 
vară, antropologia, un singur semestru, zoologia (eu pri: 
vire specială la fauna Germaniei) un semestru și jumătate, 

“iar mineralogia, eu căteva noţiuni de cristalografie, un tri- 

mestru. E de mirat ca higiena să nu-şi fi giisit un loe în 
programul berlinez, ea obiect separat. 

In întâiul semestru de vară se studiază partea ge- 

nerală a botanicii, organografia și fiziologia plantelor ;. în 
cele-lalte două, clasificarea plantelor și indivizii cei mai 
însemnați prin însușirile lor medicinale, nutritive, ete. Ma- 
nualul de botanică cuprinde numai noţiunile cele mai ge- 
nerale, lăsându-se amănunţimile să le observe şi să le în- 
semne elevele. Orice plantă studiată se piistrează.. Fiecare | 

elevă îşi ave erbarul ei, de pe care apoi repetă materia. 
Odată cu cunoștințele de ştiinţi naturale seminaristele 

învață chipul cum se faci pe copiii mici să observe ani- 
malele și plantele cu o atenţiune îndelungată, cari sunt cu- 

noștințele ce se pot da în școlile primare, etc. 
Anatomia şi fiziologia omului se învaţă de pe nume- 

rousele “piese de ceară, de carton machă, de ipsos, ete., ce 
posedă şcoala şi cari sunt alcătuite astfel în cât pot da o 
idee îndestul de exactă de mecanismul funcţiunilor ca și 

de forma și consistenţa organelor. Pentru studiul zoologiei 
şcoala posedă animale împaiate, gravuri pentru cele mai 

mari, colecţii de inseete, ete. 

"Din mineralogie nu se aleg decât cunoștințele cele 

mai elementare, date -tot pe calea observaţiunii. 

Profesorul. de știinţi nu dă nici o cunoştinții priori, 

14
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nu se servește de observaţie ca o probă de exactitatea ce- 

lor spuse, ci mai întâiu arată forma sau însușirea de ob: 
servat, apoi prin întrebări și din răspunsul elevelor, formu- 
leazii deserierea, definiția sau legea ce aveă de spus. Există 
o continuii colaborare a elevelor în invaţarea științelor și 
nuniai astfel dacă se pot ele deprinde cu mănuirea așă zi- 
sului învățământ intuitiv. . 

Lecţiunile model de științi naturale se fac în clasa 
Il-a de seminar. a : 

lată cum e împărţită și materia științelor fizico-ehi- 
mice : în anul ul II-lea se studiază proprietăţile corpurilor * 
solide, lichide şi gazoase, acustica, magnetismul şi electri- 
citatea ; în al III-lea, lumina, căldura şi câte-va noţiuni 
de chimie (teehnologie, fenomenele nutriţiunei Ja plante și 
la animale, ete). In tot învățământul ştiinţelor fizico-chimice 
experiența precede cunoașterea, legilor. La optică se fac 
câteva calcule matematice. 

Seminarul posedă un cabinet de fizică bine asortat, 
alăturat de sala în amfiteatru unde se ţin lecţiunile de fi- 
zică și chimie. Instrumentele de fizică, necesare în şcolile 
primare, sunt adeseori lasate în mâna seminaristelor, pentru 
ca ele să capete îndemănarea cerută, deprinzându-se a le 
mănui și a experimentă cu dânsele. 

Geografia. 

Noţiunile generale de :geografie fizică, economică, po- 
litică și matematică se predau în anul I-iu, Semestrul. ur- 
mitor e consacrat geografiei patriei și în special a provin- 
ciei Brandenburg, noţiunilor de cartografie şi de didactică 
specială precum și lecţiunilor model. In ultimul semestru 
al anului al II-lea se face geografia nordului Europei. Su- 
dul ei și celelalte continente se studiază în anul ultim. ln 
seminar nu se fac decât hărţile din clasele primare infe. 
rioare care se luerează pe tabelă sau pe carton, luându-se 
totdeauna drept model o hartă murală, și se fas numai



sub ochii profesorului. Seminarul se slujește de atlas, de 

hărți murale (ale lui RKiepert), de globuri de diferite mărimi 
și pentru unele părţi de pământ, de hărţi și de globuri în 
relief. 

Geografia este foarte interesantă tocmai prin varie- 
tatea cunoștinților ce ne dă şi deci prin mulţimea facul- 
tăţilor intelectuale puse în joc. Așă, pe când geografia ma- 

- tematică e o ştiinţă de raţionamenf, cea economică, cea 
politică, cea fizică sunt ştiinţi de judecată și de imaginaţie. 

_De aici şi importanţa ei educativă. 
Pentru ajutorarea imaginaţiunei, a priceperei și deci 

și a memoriei, profesorul se slujeşte de nenumărate figuri 

veprezintând orașe, porturi, fabrici, tipuri. feluri de îmbră- 

căminte, produete industriale, configurații de: soluri ete., 
“ete., de numeroase mostre de producţiuni extrase din pă. 
mânt, mostre de produețiuni agricole, industriale, ete. Aşă 

predată, geografia poate aveă aproape aceiași metodă ca, 
și științele naturale. 

Biblioteca cuprinde numeroase volume de călătorii, 
descrieri de localităţi şi studii de moravuri. 

Chestiunea cea mai amănunţit studiată este centrul 

Europei, adică Germania eu ţările învecinate ei. 
Conferinţele de geografie au de scop de a deprind 

pe fete cu alegerea materiei pentru clasele primare, cu 

orânduirea ei, ete. 

Pedagogia şi practica pedagogică. 

După un regulament din 1872 rămas în vigoare, 
studiul pedagogie trebue să fie precedat de acel al isto- 
viei ei. Aceasta 'studiază mai întăi în trăsături largi edu- 

caţiunea din vechile vremuri, până în secolul al 16-lea, 

jar din acest timp, hiografia tuturor oamenilor cari: şi-au 

consacrat vremea pentru școală, dar mai ales mișcările 

cele mai însemnate din istoria culturală, făcute pe terenul 

educaţiunei.



/ 

Cu prilejul acestei priviri istorice, elevele se fami- 
liarizază eu principiile pedagogice cele mai vechi şi mai 
nestrămutate, văd cum se desfișoară. unul din altul, cetese 
bucăţi din diferiți autori clasici în materie de educaţie, 
cetese operele mai ușor de priceput, programe școlare 
din diferite vremuri, ete. Chestiunea cu care se termină 
anul, este istoria. învățământalui din Germania şi mai ales 
din Prusia, organizarea școlilor de toate gradele, dar cu 
osebire aceea a scolilor superioare de fete. Trimestrul al 
5-lea este consaerat câtorva principii didactice generale, 
metodicei limbei germane (eetire și scriere, recitări, orto- 
grafie, gramatică) și acea a limbelor streine. 

Pentru toate celelalte obiecte de studiu, profesorul 
de pedagogie dă numai o schiţă, lăsând . amănuntele pe. 
sama prefesorilor respectivi. | 

Tot in acest trimestru elevele cunoze principiile dis- 
ciplinei: școlare (durata lecţiunei, formularea respunsurilor. . 
și a întrebărilor, mijloacele pentru deşteptarea și susţi- 
nerea atenţiunei, ete.). In semestrul al 4-lea şi al 5-lea, 
când fae practică în școala primară, elevele învaţă cevă 
logică și psihologia inteligenței, voinţa și sentimentele. Diz- 
ciplina în toate amănunţimile, metodica generală, eduea- 
țiunea fizică cu igiena școlară, determinarea scopului și a 
mijloacelor eduţiunei, precum și repeţirea intregei materii 
«de pedagogie, alcătuese pensumul semestrului din urmă. 

Principiile didactice care reese din tot învățământul 
pedagogic şi care călăuzese pe orice profesor, fie primar, 
fie secundar, sunt următoarele : a) Cunoștinţele date ele- 
velor să fie puţine dar toate clare, precise, bine determi- 
nate, sigure, la îndămână elevului în orice minuţ ; D) ex- 
presiunea să fie corectă, scurtă, cu cuvintele cele mai 
proprii și să poată fi -găsită repede (din acest principiu 
decurge importanţa extempo alelor) ; e) elevii trebue să 
fie nu numai atenţi ci şi cu mintea vioae, plină de interes
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și entuziasm pentru lecţiunea pe care o ascultă, eu veselie 
în faţă și agerime în ochi; d) profesorul trebue să asculte 

cât mai mulţi elevi Ja fiecare lecţiune. 
In cele 3|+ de ceas de ascultare, un profesor german 

pune întrebarea la 15—20 de elevi și pentru a ţine aten- 
țiunea mai acută aşă zicând, el pune chestiunea intregei 

clase, iar dupăce elevii cari ştiu au rădicat mâna, îşi 

„alege pe acela care trebue să răspundă. Intrebările puse 

nu pot fi decât de acele la cari se respunde în 2, 3 pro- 

poziţii și cari presupun cunoştinţi câștigate mai înainte, 

sau cari se pot uşor deduce din altele vechi. 
Chiar în timpul explieaţiei, profesorul pune dese în- 

trebări prin cari stabilește asociaţii de idei între cunoștin- 
țele vechi și cele noi. Tonul pedagogiei germane, este, după 
cum știm; foarte dogmatic. Principiile pedagogice sunt toate 

rezumate în adevărate aforisme. 

„In afară de profesorul de pedagogie, seminarul ber- 
linez posedă un profesor de Metodologie specială, care are 
asupra sa metodologia serierei și a citirei, eu tot istoricul ei, 
metodolugia caligrafiei şi supravegherea în mare parte a 

practicei seminaristelor în șeoala primară. . - - 

Practica în învățământ se capătă în seminarul ber- 

linez pe cale teoretică şi pe cale practică. , 

A) pe cale teoretică : prin observaţiunile şi eunoștin- 

țele didactice date de fiecare profesor la ramură lui în 

tot timpul cursului; 2) prin lecţiunile model, ce se ţin 

la toate obiectele, câte una sau 2 pe lună; 3) prin Învă- 

țarea pedagogiei teoretice. 

B) pe cale practică: 1) prin conferinţi ţinute de se- 

minariste în faţa colegelor lor, sub supraveghiarea „profe- 

sorului respectiv al ştiinţei din care sa luat subiectul ; 

2) prin practica propriu zisă în șeoala primară, timp de 
un an de: zile. , 

Lecţiunile model sunt astfel împărţite în: seminarul
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din Berlin : profesorul de pedagogie, care e și de religie, 
face lecţiunile de limba germană (gramatică, cetire din 
autori, dietando, recitări) și de religie. Profesorul de me- 
todologie are lecţiunile de scriere și citire, de caligrafie 
(scrierea în tact și după model) şi corectarea, împreună 
cu seminaristele, a tuturor temelor. Pentru toate cele- 
lalte obiecte, lecţiunile model se fac de câtre însuși pro- 
fesorul respectiv. . - 

Conferinţele se ţin numai în faţa colegelor afară de 
acele de aritmetică cari se pot ţinea și cu clasa primară. 
Ele trebuese prezentate în seris înainte de a fi ţinute. Pen- 
tru scris-cetit, elevele din semestrul al 3-lea mai asistă la 
lecţiunile de practică ale seminaristelor din clasa urmitoare. 

După - fiecare lecţie—model profesorul discuti eu 
seminaristele asupra mijloacelor didactice întrebuințate de 
el. De multe ori aceste leeţiuni model sunt luate ea subi- 
ecte de compoziţiune. | | 

Practiea propriu zisă se face în semestrele al 4-lea și 
al 5 lea în cele 4 clase primare inferioare, fie-care clasă 
fiind împănțită în 2 secţiuni. De oare-ce seminarul nu pri- 
mește mai mult de 25 eleve într'o elasă, sunt 25 de tete: 
cati fae practică în 8 clase. Elevele din semestrul al +.lea 
fae practică în cele 2 clase mai superioare (a 7-a şi a 6-a) 
cele din semestrul al 5-lea, în clasele începătoare (a 9-a 

și a Sa). | 
O seminaristă profesoară este tot «'auna întovărăşită 

de o asistentă care îi ține ordinea și care o înlocueşte în 
az de boală. Fie-cure seminaristi are câteva obiecte de 
praetică pentru un timp de 3 luni, cu îngrijirea ca totalul 
lecţiunilor să nu-i ia mai mult decât 5 oare pe săptămână. 
Seminuristele asistente sunt și ele profesoare la alte obi- 
ccte în clasa următoare, și  vice-verza acele profesoare 
sunt și ele asistente. După trei luni această orânduială 
se schimbă: toate asistentele devin profesoare în clasă şi 
la obieetul la cari au asistat și profesoarele de mai ina-
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inte devin asistentele lor. Intr'un an prin urmare o semi- 

naristă face practică la mai multe obiecte, în două clase 

deosebite, ceea ce face, ea timp, 5-1 săptămâni. . Semina- 

vistele nu face practică de cit la obiectele mai însemnate 

și mai grele ca metodă: seris—cititul, aritmetica, religia, 

sramatiea, limba franceză. Pentru toate celelalte obiecte 

sunt institutoare titulare. Aceste institutoare nu stau față 

la lecţiunile seminaristelor şi” aici e o deosebire mare în- 

tre practica seminarului berlinez și a celor franceze și 

bavareze. Seminarista în Berlin se găseşte singură în faţa 

elevelor şi se deprinde, odată cu mănuirea metodei, eu 

menţinerea disciplinei, cu tăria: morală ce trebe să aibă 

pentru a se impune copiilor. Având un șir de lecţiuni 

absolut pe răspunderea sa. aptitudinele ei de institutoare 

se formează mai sigur decât în seminarele franceze unde 

normalistele sunt impuse elevelor primare de către însti- - 

tutoarea clasei. 
Dar oare prin această orândueală nu sunt şaerificate 

elevele claselor primare ? Nu. Seminaristele sunt tot așă 

de bine pregătite ca și institutoarele începătoare, cari n'ar 

fi făcut practică în şcoală, și au ca și acestea 17—15 ani 

Dar mai ales felul cum sunt pregătite și controlate. lecţi- 

unile lor ne poate inspira toată încrederea. lo Programul 

claselor inferioare fiind analitie până la exces- -materia e 

împărţită pe lecţii—întinderea și desvoltarea fie-cărei lee- - 

țiuni sunt date de câtră program ; 90 ori-ee lecţiune este 

pregătită în seris, apoi corectată și compleetati de prote- 

sorul supraveghetor de praetică, şi numai după aceasta 

ţinută în clasă de către seminaristă. 

Im timpul leeţiunei profesorul supraveghetor vine în 

inspecţie de 10—15 minute, când își serie toate obserta- 

ţiunile în caetul de inspecţie al seminaristei, observaţiuni 

de care se ţine seamă la punerea notelor. 

Profesori supraveghetori sunt -+ în Belin: acel de 

pedagogie, acel de metodologie, ucei de limbă franceză şi
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de geografie. Fie-care inspectează cel mult 4 clase peoră. 
„ Seminaristele servese încă de ajutoare profesoarelor 

de gimnastică și de lucru de mână, în toate cele 9 clase 
ale școalei „Augusta“, fac chiar lecțiuni, dar numai în 
faţa profesoarelor respective. . 

Îfuzicu 

Elevele ajunse în seminar cunose teoria, sunt deprinse 
cu solfegiul, cântă în coruri mai ușoare cu 2 şi3 voci. 

In seminar clasele a Il-a și a III-a își iau lecţiunile 
împreună, așă că în realitate nu sunt de cât 2 clase de 
muzică, Invăţimântul teoretic al muzicei cuprinde repeţirea 
teoriei. și cevă din istoria muzicei (biografiile compozito- 
torilor celor mai renumiţi) câte-a noţinni speciale pentru 
cântec, precum: distingerea registrelor vocei și trecerea 
de la unul la altul, clasificarea vocilor, regulile - igienice 
pentru păstrarea glasului, pronunția la cântec, ete.- și în fine didactica muzicei. ia 

Elevele berlineze nu învață nici un instrument în 
seminar, dar își exereitează vocea, urechea și priceperea 
muzicală, aşa că putem spune că au un foarte bun început 
de cultură muzieală, 

In anul ] elevele învaţă 12 coruri religioase și 12 cântece 
naţionale sau de școală, cu una sau mai multe voci In cei "urmitori, ele învaţă câte 13 de fie-care fel. Alegerea cân- tecelor se face de câtre profesorul de muzică după o con- sfătuire cu ceilalți colegi. Afară de acest număr obligatoriu de bucăţi muzicale, profesorul cântă eu seminaristele” bucăţi din oratorii, din opere, ete. 

| Sala de muzică, care e și sală de ceremonii, e foarte spațioasă, bine aerisită, cu băiiei joase și fără pupitre,. cu tabele pentru seris notele, două pianuri şi busturile tuturor compozitorilor mari. Elevele cântă cele mai multe ori stând Jos, mai ales când cântă cu o singură voce şi rare ori Sunt acompaniate de violină Sau piano.
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Muzica e obligatorie pentru toate elevele, chiar pen- 

„tru acele cari nu au voce. . 

- Seminaristele berlineze cântă cu multă siguranţă de 

tact și de glas, și cu o acurateţă și un gust muzical rar 

de întălnit în conservatoarele noastre, necum în. școlile 

secundare. ” E 

Desemnul şi Caliyra fiu 

Spre deosebire de seminarele bavareze şi franceze 

seminarul berlinez are în program caligrafia. Ea tinde: 1) 

să dea seminaristelor o scrisoare curentă ceteaţă și fru- 

moază ; 2) să le deprindă a serie pe tabelă litere de tipar 

și de mână; 3) să le. facă cunoscută derivarea sistematică 

a literelor din generatricele lor, felurile de serieri și isto- 

icul lor; 4) să le deprindă cu didactica scrisului. 

" Caligrafia se învaţă numai în anul: | de seminar cu 

două ore pe săptămână. In semestrul întâiu se scriu lite- 

rile nemţeșşti, cifrele și celelalte semne grafice, în al doilea 

Jitevile latine. Ca teorie elevele învaţă regulele poziţiunii 

la seris și a ţinerei condeiului, forma și proporţiunile pu- 

pitrelor de şcoală, derivarea literelor una din alta, regu- 

lele serierei în tact, alegerea modelelor și alcătuirea cores- 

pondenţei cu aulorităţile școlare În anii următori, elevele 

dau în fiecare lună câte o pagină de caligrafie, scrisă cu 

două feluri de litere. Aceste pagini se înapoiază elevelor 

după examenul dela finele anului. 

Dezemnul se predă în 4 semestre și anume în cele 

două dintăi, în al 4-lea și al 5-lea. EI cuprinde desemnul 

geometric și pe cel cu mâna liberă. Modelele sunt plane 

sau în volum. Cele plane pot fi făcute de profesor pe ta- 

_belă sau litografiate ; cele în volum sunt de lemn şi de 

ipsos. : | 

| O oară pe săptămână este consacrată desemnului 

elementar din clasele primare, când seminaristele învaţi 

şi regulele didactice. In acest timp seminaristele desem-



hează, mai mult pe tabelă, figuri geometrice, fiori, frunze, 
animale, ete. 
- O altii oară este destinată desemnului ca artă, pentru 
propria educaţie a seminaristelor, când fiecare elevă lu- 
crează după destoinicia la care a ajuns, cu creion, cu pe- 
niță, cu eretă și estompă, cu tuş, cu sepia și chiar cu 
colori. Desemnul cu umbre începe pentru toate elevele, 
cari nau un talent mai vădit, în anul al doilea. 

In semestrele + și 5 seminaristele face practică în 
școala primară. 

Sala de desemn e luminată din partea de sus a pă- 
vetelui din stânga și are drept mobilier mese lungi, —una 
pentru patru eleve,—și scaune mobile. Plăcile ce susțin 
modelul, fixate de masă, se pot râdică sau scobori, apropii 
sau îndepărtă, putându-se așeză întrun plan vertical sau 
orizontal. " 

Profesorul de desemn își face observaţiunile fără să 
corecteze nimic el însuși- ” 

Gimnastica. 

Sala de gimnastică a seminariului berlinez are o 
lungime de -10—50 metri, și e foarte inaltă în tavan. Ea. 

"își are ferestrele de-o singură. parte, pentru evitarea eu- 
rentelor și spre deosebire de acea din Miinchen, e legată 
de corpul școalei prin un coridor. încălzit în timpul ernei 
la aceiași temperatură ca și sala de gimnastică şi cevă 
mai puţin decât clasele. 

Gimnastica cuprinde exerciții dle ordine, de evolu- 
țiune și exerciţii la aparate. Exerciţiile cu cântec ocupă 
abia 1.0ră pe lună. In anul întăi seminaristele învață ex- 
ereiţiile din ultimele clase ale școalei superioare și deprind 
felul de comandă în conducerea lecțiunilor, făcând oarecare 
practică cu colezele-lor de clasă. ln anul al doilea, exerei- 
țiile claselor inferioare, când fac și practică în școala pri- 
mară. Anul din urmă e consacrat exerciţiilor pentru pro-
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pria lor desroltare. și teoriei gimnasticei. Aceasta cuprinde 

anatomia organelor vieţei de relaţiune, fiziologia mişcărilor; 

metoda de predare a gimnasticei, istoricul ei în Germania 

și în fine igiena cu cel întăi ajutoare de dat în caz de 

accidente. . 
Gimnastica este obligatorie. Dispensele nu se acordă 

decât de cătră doctorul şeoalei, și numai pe motive se- 

rivase. 

Lucrul de mână. 

Lucrul de mână e facultativ pentru toate elevele 

care ştiu bine a împleti și a coasă. EL caută să dee fetelor 

ușurința și dibăcia trebuitoare la împletit, la cusutul alhi- 

turilor şi la cârpit şi să le facă apte de a arăta aceste 

dexterități în școlile „mijlocii“ și în cele „superioare-. 

Spre deosebire de școala normală franceză, acea pru- 

siană nu cuprinde în programul ei decâţ Juevul dinşcoalele 

primare și croiala eămeșilor de zi. Colţunul nu poate o0- 

cupă în patria lui decât locul de onoare. Lucrul de mână 

ia sdouă ovare pe săptămână. i 

-Sala în care lucrează elevele e foarte mare şi lumi- 

noasă, eu mese înalte, așa ca elevele să-și sprijine la cusut 

cotul și lucrul fără să se încovăeze câtuși de puţin. Fie- 

care elevă își are masa ei. 

Practica lucrului se face sub supravegherea profe: 

soarei respective. | 

Să aruncăm o privire generală asupra 

din Berlin pentru a încheia. - 

Cursul lui e de trei ani și împărţit în trei perioade 

cea de'ntâiu de un an și jumatate, e pentru pregiitivea da 

practică ; a doua de un an, pentru practică, la treia de 

jumatate an, pentru repetarea materiei din cei trei ani 

și prepararea pentru examenele în scris. 

Dacă facem o paralelă între seminarul din Berlin și 

acel din Miinchen, găsim pe cel de'ntâiu superior. El dă 

seminarului



„a 920 — 

elevelor o cultură formală mai întinsă,—dacă este să cre- 
„dem că edueaţiunea formală se capătă ma mult prin stu- 
diul literelor de cât prin acela al știinților,—un patriotism 
mai larg și mai bine înţeles, o bogăţie de științi cari se 
ajută și se complectează una pe alta. 

Intre seminarul berlinez și acel din Paris găsim pe 
lângă alte multe osebiri de detail, o osebire esenţială în 
felul cum se face practica pedagogică,—iar superioritatea 
în această privință nu e la școlile franceze: 

In ce privește înstalaţia, seminarul berlinez are o 
instalaţie din cele mai izbutite : săli spaţioase de desemn, 
de lucru, de gimnastică, de muzică, de recreaţie, de lec- 
tură, de intrare generală a elevelor (aula); clase mari 
luminoase şi încălzite "cu aer cald; bibliotecă cu mii de 
volume franceze, engleze şi germane; colecțiuni pentru 

Științe, istorie, geografie ; cabinet de fizică și chimie, sală 
în amfiteatru pentru experienţe.. ete., ete. Parisul are nu- 
mai două, instalaţiuni de aceste pentru fete, liceele, Racine“ 
Şi „Moliere“. 

O trăsătură eare caracterizează seminarul din Berlin 
şi în genere şcolile prusiene, este faptul că profesorii 
muncesc colosal de mult, pe când elevii, relativ puţin. In 
seminarele fuanceze și bavareze contrariul se întâmplă. 
Ceeace face superioritatea șeoalelor germane, după cum au 
observat-o și alții, sunt vioiciunea elevelor conciliată cu 
disciplina eea mai ideală şi faptul că elevii răi sunt o rară 
excepţie, cel mult în proporţie de 2—5". 

Dar daci profesorul își are partea lui de merit in 
aceasta, dacă silința elevelor atârnă și de tactul lui peda- 
gogie, meritul cel mare îl are familia. In școlile germave 
profesorul nu are de luptat cu o lene sau rea voinţă. sis- 
tematică cin partea copiilor, după cum se întimplă luerul 
la noi. Există cu adevarat în Germania acea neîntreruptă 
armonie dintre sforţările protesorului şi acele din partea 
familiei. La noi nu numai că acest acord lipsește, dar cei 

R
R



intâiu cari lucrează la stingerea autorităţei profesorului, 

la anihilarea ori-cărei înfluenți bune a lui, sunt părinţii 

elevilor. Cum? Prin vorbele nesocotite pe cari le spun în 

faţa copiilor, pe socoteala profesorului ; prin amenințările 

de tot felul pe cari ori-ce: părinte cu trecere se crede în 

drept să le facă de îndată ce copilul ii rămâne repefent, 

„ete, Câte înstitutoare nu tvec elevele din clasă în clasă în 

urma ameninţărilur de bătae ale părinţilor! Din ignoranța 

celor mai elementare noţiuni de pedagogie—și adesea a- 

celor de bună cuviință — şi din plăcerea sălbatică de a 

vorbi de ori-cine şi ori:eând, părinţii distrug la noi şi pu- 

ținul bun cât îl pot face profesorii. Nu poate nimeni con- 

testa că profesorii germani nu sunt superiori, în marea lor 

majoritate, celor români ca pregătire pedagogică, ca plă- 

cere de muncă pentru școală ca exactitate la cursuri, ete. 

Dar oare dacă rezultatele școalelor noastre sunt cu mult 

mai mici decât acele ale școlilor germane, suntem noi în 

drept să căutăm pricina numai în lipsa de pregătire și de 

zel a profesorilor ? Indiferenţa părinţilor, localurile insu- 

ficiente și rele, lipsa totală de material didaetie, programele, 

cari la noi sunt ast-fel alcătuite ca profesorul leneș să 

poată luneca asupra materiei, iar cel zelos să stoarcă toată 

silința și inteligenţa copiilor cu cunoștinți fărd nici o legă- 

tură cu menirea școalei și cu vista elevilor, oare toate 

aceste nu-și au partea lor de vină ? Punând în faţă gaeri- 

ficiile făcute pentru şedală în alte ţări, cu neajunsurile, 

eu lipsurile nenumărate din școlile noastre, nu putem a- 

junge decât la încheierea, că multe sunt de făcut, până să 

avem dreptul a arnncă profesorului toată răspunderea ne- 

succesului, 

SEMINARUL DIN MUNCHEN 

Cea mai veche școală a Statului bavarez a fost în: 

ființată în 1814 sub numele de Fănigliche Unterrichis- 

und Vorstelungs-Anstalt fiir Schulamts-Adspirantinen, care
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a ţinut pănă la 1820, iar în al doilea rând dela 1822 

la 1826.” | 

După 1S26 institutoarele, rămase să se pregătească 
iarăși în școlile private, capătau dreptul în urma exame- 

nului îrecut înaintea comisiunei. permanente  „Lohalschul- 
Commission“. Această stare de lucruri ținu pănă la 1$89 
când Statul luă asupra-și o școală normală privată. 

Patru ani mai târziu se înfiinţă (1872) acea din Miinchen. 

Seminarul bavarez sub forma lui actuală are un curs 
de doi ani. Trecerea dintre şcoala primară şi seminar o 

„tace „școala pregătitoare“ cu trei cluse anuale, aşă că ele- 

vele întră în seminar numai după 10 ani de studiu. 

Școala pregătitoare e alipiti de seminar întoemai ca 
Și școala primară care slujește la practica normalistelor. 

Și de oarece institutoarele acestei din urmă servese de 
model seminaristelor, toate lecţiunile lor sunt puse sub 
controlul neîntrerupt al profesorului de pedagogie. Astfel 

»Dehverinenbildungs-Anstalt* din Miinehen cuprinde trei 
şcoli: una primară; una secundară-pregătitoare și una 

normală. ” 
Materia de învățământ a școalei primare e împărțită 

pe trimestre şi apoi pe luni. Mai mult: fiecare institutoare 

e ţinută să-și împartă materia pe săptămână şi să-și-o 
serie lecţie cu lecţie în planuri desyoltate, cari sunt con- 
trolate de profesorul de pedagogie și servese de model 
“seminaristelor în redactarea propriilor lor lecţiuni. Cu astfel 
de dispoziţiune activitatea institutoarelor e cam ferecati, 
dar rămâne necontestat că numai cu chipul acestă se pot 
utiliză cu folos puterile didactice mediocre. 

| Oarele de lecţiuni sunt aproape ca la noi, dela 9—12 
ȘI 1l—1 pentru cele trei clase inferioare, dela 8s—12 şi 
2——4+ pentru toate celelalte. După amiezile de Mercuri și 
Sâmbătă rămân libere. 
Ă In școala primară a seminarului din Miinchen sa 
incercat sistema rotațiunei, sistemă propusă la noi de
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V. Conta, și care, după spusa directorului, dă cele mai 

bune rezultate: 

Programul școalei primare şi al celei pregătitoare. 

Şcoala primară are șase clase din cari ultima se face 

în doi ani. Spre deosebire de cea prusiană şcoala bavareză 

nu are nici o limbă streină. In schimb are două cursuri 

de religie, unul pentru cea catolică, altul pentru cea pro- 

testantă, în cari se învaţă Biblia, Catechismul și un 

număr de cântece și rugăciuni. Limba germană cuprinde - 

etimologia și sintaxa, formarea cuvintelor şi cetirea din 

autori, geografia tuturor continentelor, dar cu osebire acea 

a Germaniei şi a ţerilor înconjurătoare. Istoria Germaniei 

dela năvălirea barbarilor în imperiul roman pănă la răs- 

boiul din 1870. Ştiinţele cuprind cunoașterea indivizilor 

celor mai obişnuiţi din fauna și fiora Germaniei, a anima- 

lelor şi a metalurilor celor mai uzitate în viaţa de toate 

zilele, câteva eunoştinţi meteorologice, câteva noţiuni de 

acustică, de căldură și de electricitate (atmosferă, baro- 

metru, furtuni, ploae, topire, îngheţ, termometru, paratoner 

trăsnet, magnet, busolă, galvanism, telegraf). Aritmetiea 

ia cel mai mult timp. Programul ei prescrie cele patru o- 

peraţii cu numere întregi și fraeţionare, sistemul metric, 

reducerea la unitate, proporţii și aplicațiunile lor la regu- 

Jele de dobândă, seont, rabat, aliaj şi asociaţie. Lucrul 

de mână, gimnastica, muzica şi desemnul au în şcoala 

primară o importanţă relativ mică. 

In școalele „pregătitoare“ se intră prin concurs. Pro- 

gramul lor este eu mult prea sărăcăcios şi incomplect. 

Religia cu doui ore pe săptămână cuprinde numai repe- 

țirea celor învaţate pănă atunci. Limba germană, cinei 

ore pe săptămână, cuprinde cetivea şi învăţarea pe de 

rost a bucăţilor alese, repeţirea gramaticei şi în special 

a sintaxei, exerciţii de analiză, ortografie și înterpuneţie, 

explicarea raţională și etimologică a ortografiei şi compo-



— 994 — 

ziţiuni (reproductive în cei dintii doi ani, reproduetive și 
inventive în cel din urmă). Aritmetica are trei oare pe 
săptămână. Ea cuprinde numai repețirea color ştiute. Xo- 
ţiuni în general de geografie fizică, geografia Germaniei 
şi în speciala Bavariei (anul 1), geografia matematică 
(zone, longititudine; latitudine, rotația pământului, sistemul 
lui Copernic) (an. I1) şi cevă din geografia celorlalte eon- 
tinente (anul al II-lea). In anul | istoria Germaniei pănă 
la căderea familiei Hohenstaufen ; în anul al doilea, dela 

" înterregnum pănă la pacea de Westfalia, iar restul pănă 
la 1870, în ultimul an. Științele sunt reprezentate numai 
prin botanică (anul 1). zoologie (anul al doilea) și minera- | 
logie (anul al [Il-lea). Programul acesta se complectează 
cu muzică (teorie, solfegiu şi facultativ vioa a) .desemn 
geometrie și cu mâna, liberă), lueru de mână (împletitul 

și cusutul) şi gimnastica, toate cu câie două oare pe săp- 
tămână, | 

După cum vedem -programul șeoalei pregătitoare eo 
simplă repeţire a celor învăţate în clasete primare. Nici 
O limbă streină, nimie din istoria universală, nici din ştiin- 
țele fizice. Şi ce e de mirare este că mineralogia, cea mai 

„Puțin utilă pentru viaţa zilnică. din toate disciplinile isto- 
viei naturale, ia tot atâta timp cât și zoologia, fiziologia 
și anatomia împreună. 

Programul. 

In șeolile bavareze şi în genere in școlile germane 
găsim sistemul concentrărei mai multor obiecte de învă- 
(ământ în mâna aceluiaș profesor. Afară de gimnastică, 
lueru de mâni muzică și desemn, cari se predau de maiștri 
speciali—sau de profesorii când ieu diplome: speciale pen- 
tru aceste ramuri—toate celelalre materii se împărțese 

„întrun număr restrâns de profesori în scopul de a întro- 
„duee mai multă unitate, mai multă solidaritate așă zicând, 
între cunoștințele date de diferitele știinţi. Așă, în semi-  
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narul de care ne ocupăm limba germană și istoria se 
predau de cătră un singur profesor, matematicele și știin- 
țele de cătră un altul, pedagogia și geografia de cătră 
director. Gruparea obiectelor este lashtă la alegerea ean- 
didatului de profesor sau la buna înţelegere între profesori. 
Cursul seminarului e de doi ani. 

Planul lecțiunilor 

Religia 2 ore pe siptămână 
IL, Germană 4 » » 

„ Matematici 3 , ». 
Geografia 1 pn 

„Istoria "9. > » 
Șt. naturale 1 > » 
Șt. fizico-chimice 2 Ă „5 
Pedagogia 5 Ă „9 
Muziea > x » Ş 
Gimnastica 2 » Sa - 
Desemn 9 » » 2 
Lueru de mână 2 > > 
= (UL. franceză 1 > , 
& &( Stenografia 1 , , 
La religie repeţirea celor învăţate în clasele prece- 

dente și istoria religiunei creștine. - 
Limba germană cuprinde stilistica, poetica $i istoria 

literaturei germane, citire, recitări și compoziţii. 
Seminarul bavarez e singura școală normală de fete 

care cuprinde Algebra. și anume: operaţiile fundamentale, 
equațiile de gradul I cu 2 și 3 necunoscute, equaţii de : 
gradul al II-lea, interes, seont, rabat, rentă, asociaţie, ac- 
țiuni. Afară de acestea, exerciţiile de aritmetică, ceva din 
geometrie, extragerea rădăcinilor patrate și cubice din 
întregi și fraeţii.. 

Geografia fizică în clasa |, cea matematică în clasa 
Il-a. Istoria universală: în anul l istorie veche și cea a, 

"15



evului de mijloc, pănă la căderea dinastiei carlovingiene 
în Germania, în anul II: tot restul pănă la 1871. 

Din știinţi: anatomia, fiziologia, botanica şi ceva din 
zoologie în anul I; «mineralogia și geologia în al doilea. 
Câte-va noțiuni asupra stărilor: corpurilor, căte-va de chi- 
mie, toate privitoare la viaţa zilnică, șin fine noțiuni de 
acustică. ” 

La pedagogie, programul prevede pentru anul 1 cer- 
cetarea scopului și a mijloacelor educaţiunei, elemente 
de psihologie și de logică, mijloacele speciale pentru edu- 
caţia intelectuală și cea morală, disciplina, metodologia 
școalei primare, alcătuirea șeoalei, elementele ei. In anul 
al II-lea metodologia specială (metodica), istoria pedagogiei 
pe scurt. istoria învăţământului primar, în special a celui 
bavarez, educaţia fizică și regulele igienice ale școalei. 

- La muzică, teorie, solfegiu, facultativ violina. Acor- 
duri și game ca teorie, solfegiu și cintece cu 3—1 voci 
(eu deosebire muzică religioasă). 

Teoria gimnasticei din şcolile de fete, exerciţii libere 
şi la aparate, cele dintăi însoțite cu cântece cu 2—3 voci. 
In anul al II-lea, metodica gimnastieei și exerciţii de 
predare. ! 

Desemnul geometrie și cu mâna liberă. Acest din 
urmă după modele în volum sau după natură (de pre- 
ferinţă obiectele de studiat la învățământul intuitiv din . 
școlile primare). Desemnul geometrie cuprinde desemna: 
rea broderiilor și a diferitelor modele delueru de mână. 
In anul al doilea desemnul cu umbre, istoria desennului 

„Şi întroducerea lui în școli, metodica lui. 
Lucrul de mână cuprinde diferite împletituri, croiala, 

aşezarea şi cusutul lenjeriilor, cârpiturile şi metodologia 
lucrului. i | 

ă Limba franceză abia cuprinde cunoașterea formelor 
regulate și câte-va noţiuni de sintaxă, 

lu programul seminarului avem de observat :
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1) Absența unei limbi streine și prin urmare limi- 
tarea culturei la o singură literatură, precum și lips: 
exereiţiilor de traducere, așă de bune pentru cultura for- 
mală a copilului. 

2) O supra-incăreare a + programului. Mai toată ma- 
teria de la matematică, istorie şi ştiinţi fizice, de la geo- 
grafie și chiar limba germană e nouă. Şi apoi se poate 
oare face istoria "universală în doi ani? Să fie deajuns 
oare doi ani pentru geometrie și algebră ? Pentru poetică, 
stilistică și istoria literaturei germane ? 

3) Programul seminarului nu e o continuare, o com- 
plectare, o întregire acelor din clasele precedente. Nu gă- 
sim în el acea înlănţuire necesară și organică ași zicând 
din programele franceze sau prusiene. El este o adevă- 
rată pătură suprapusă celorlalte, un supliment de cultură, 

şi nu o complectare necesară 
4) O împărţire neegală a materiei pe cei doi ani, 

când timpul de studiu e acelaş pentru ambele clase—și 
mai ales neproporţionată eu valoarea practică a fie-cărui 
obiect de învăţimânt. Așa în anul I se face fisiologia, a- 
natomia, zoologia şi botanica, iar în cel următor numai 
mineralogia și geologia. Istoria veche și cea a evului me- 

- diu pănă la secolul al X-lea întrun an, iar tot restul pănă 
la 1S71, în al doilea. Intinderea dată istoriei vechi e rela- 
tiv prea' mare, faţă cu cea a istoriei moderne și mai ales a 

celei contimporane. 
5) Higiena nu 'se studiază de cât în mod incidental 

în pedagogie. 

Deși seminarul bavarez nu'e un model de imitat să 

“ încercăm totuși a schiţă particularităţile de metodă a că- 

tor-va obiecte de învăţământ, așa cuno înţeleg și o prae- 

tică profesorii bavarezi, precum şi distribuirea materiei în 

timp.



V 

Matematicile 

Atât algebra cât şi geometria sunt împărţite pe doi 
ani. Cărţile didaetiee în uz nu cuprind de cât probleme 
și teoreme, demonstaţia, difinițiunile şi mersul lucrărilor” 
practice, rămănând să le dee profesorul. Aritmetica se re- 
petă numai cu probleme și mai în totdeaunu sub formă 
de caleul mintal. Pentru ori-ce. chestiune de algebră sau 
geometrie profesorul lucrează. cu elevii numai probleme 
practice, reale, cu scop de a pune în legătură cunoștințele 
de calcul cu acele din alte ramuri. de învățământ și a îm- 
pedica mintea copiilor .să se aventureze în abstracțiuni za- 
darnice. Demonstraţiile de geometrie se fac pe două căi: pe 
cale deductivă, rațională, eu figuri pe tablă şi raționament 
drept sprijin ; și pe cale empirică, ajutându-se de figuri în 
volum cari se desfac după nevoia teoremei de demonstrat. 

Științele 

Din chimie se aleg numai cunoștințele necesare pen- 
tru priceperea fizicei și a fenomenelor ce se observă în 
viaţa de toate zilele. Aceste cunoștinți se dau însă toate 
pe cale experimentală. Din fizică » mecanica și gravitația 
lipsese cu totul din program. Deși experienţa însoțește ori 
ce lecţie, profesorul se slujeşte de figuri, pentru asimpli- | 
fica, pentru a extrage mai bine principiul pe care se razemă 
orice teorie sau construcţie de instrumente. Elevele din 
seminar fac ele însăși experienţe cu toate instrumentele 
de cari au a se servi în școala primară. Științele naturale 
se fac mai mult în mod descriptiv. Cu ocazia cunoștinților 
de mineralogie se dau și căteva, cunoștinţi de chimie in- 
dustrială. In geologie se stărue asupra fenomenelor cari 
au format şi modificat scoarţa pământului, 'trecând repede 
asupra terenurilor cu fosilele lor caracteristice. 

Geografia 

Pe când în Franţa geografia economică are însemna- 
tatea cea mai mare, în Bavaria locul de căpitenie îl ţine



geografia fizică. După programele germane, geografia e o 
ştiinţă, deseriptivă și se referă mai mult la imaginaţie decât 
la orice altă facultate intelectuală. De aceia cifrele au a 
fipuse—chiar în seminar—humai în mod aproximativ și în 
comparaţie cu o unitate oare-eare luată din geografia Ger- 

maniei. Spre osebire de şcoala pregătitoare în seminar se 

desemnează foarte puţine hărţi. 

Limba germană 

Elevele ajunse în seminar vorbese și seriu corect, sti- 

lul lor e însă departe de a avea ușurința, mlădierea, €le- 

„ganţa acelui ce-l au normalistele franceze. Această înferio- 

vitate vine de-acolo că în școlile bavareze se citește puţină 

proză și se dau puţine compoziţiuni. Ea mai provine din 

faptul că profesorii germani, conformându-se în aceasta 

programelor, nu pretind elevelor frumuseţa de stil, ei nu- 
„exprimarea corectă a unor idei juste“. In Germania se 
ascultă extemporal, eleva nu are dreptul să răspundă decât 

exact la întrebare, întrebuinţând pentru aceasta cât mâi 

puţine cuvinte. Ea nu are prilejul să desvolte o chestiune. 
“să o desfăşoare, să o motiveze” așa zicând cătuși de puţin, 

Chiar în compunerile scrise elevele au a răspunde la anu- 

mite întrebări, îu forma cea mai corectă și tot odată cea 

-mai simplă. Ceeace perd însă elevele în stil câștigă în ra- 

ționament. Necesitatea de a pune în strânsă legătură niște 

idei date şi conciziunea în expresiuni sunt o gimnastică ex- 

celentă pentru gândire. . | 

“Noţiunile de poetică, stilistică şi istoria literaturei 

se dau numai în legătură și pe baza cunoștințelor literare 

căpătate prin citire. Cetirea în clasă se face o“odată pe 

săptămână. Seminaristele fiind foarte ocupate, cetirea în 

particular n'a luat la ele avânrul pe care îl admirăm la 

normalistele franceze sau prusiene. Pe fie-care lună pro- 

fesorul de limba germană trebue să dee eleve:or câte o 

compunere și o extemporală în seris.
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Pedagogia. 

Psihologia şi logica nu sunt tractate ca știinţi inde- 
pendente, ci ca întrând în cadrul pedagogiei. Din psiho- 

logie se studiază facultăţile intelectuale, câteva sentimente 
precum și fenomenele de voinţă propriu-zisă. Din logică - 
noţiunea, judecata și raţionamentul deductiv. Partea căreia 
se dă cea mai mare însemnătate din pedagogie e didactica. 

Practica pedagogică din anul I constă: 1) din asis- 
tarea la lecţiunile claselor primare ; 2) din lecţiunile model 
ale tuturor profesorilor din seminar și ale institutorilor 

(un anamnit număr este fixat pentru fiecare) ; 3) din câteva 
lecţiuni de încercare (Probelektionen) făcute de seminariste 
sub conducerea institutoarelor. Asistarea începe în Ianua- 

rle, adică trei luni după începerea studiului pedagogiei teo- 
retice. O elevă asistă în aceiași clasă trei zile în șir, după 

care timp face o-dare de samă în scris asupra celor auzite 
și trece la altă clasă. Când vine pentru a doua oară în ace- 

iași clasă face lecţiunea de încercare, la care asistă numai 
înstitutoarea și câteva colege ale seminaristei; lecţia de 
incercare este prezentată în seris institutoarei de clasă îna- 
inte de a fi ţinută. Ne fiind mai mult de 25 de eleve într'o 
clasă şi fiind 6 clase primare, fiecare seminaristă are oca- 
zie să asiste câteva săptămâni și se întoarce la aceiași clasă - 
de mai multe ori. Seminaristele sunt împărţite în 3 serii. 

In anul al II-lea pe lângă asistare şi lecţiuni model, 
pe lângă lecţiunile „de încercare“ făcute sub controlul 
institutoarelor, programul mai preserie un numir de con- 
ferinţi, de lecţiuni în clasele primare, conduse toate de 
cătră profesorul da pedagogie, ajutat câte odată și de colegii 
lui. Seminaristele ultimului an asistii în serii de câte 4. Ele 
încep practica la 1 Octombre. Cu orândueala existentă în 
șeoala normală din Miinchen fiecare seminaristă face în total 
5—6 septămâni de practică pe an, ceeace nu e prea mult.
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Lucrul de mână. 

In seminarul bavarez nu găsim decât croeala lenjă- 
riilor, cârpitul și împletitul. Intoemai ea și în Franţa lucrul 
de mână se predă simultaneu. — Școala din Miinchen nu 

are sală specială pentru lucru. 

Desemnul. 

Ceeace constitue o speciâlitate a seminariului bavarez 
este desemnarea pe tablă a literelor de tipar și a obiec- 
telor ce servese la învățimântul intuitiv precum și acea 
a brodăriilor şi a monogramelor. Invăţământul teoretice al 
desemnului constă din regulele lui metodice și din isto- 

ricul lui, 

Gimnastica. 

Seminarul are o sală de gimnastică în comun cu 2 
şcoli de băeţi, lucru ce nu prezintă, mare neajuns, exerci- 
iile se fac în oare deosebite. Sala e așezată în mijlocul 
unei grădini. De oarece sala nu face parte din corpul casei, 

lecţia de gimnastică nu ţine mai mult de %+ oră, sfertul 
din urmă rămâne pentru odihnirea și răcorirea copiilor. - 

Gimnastica are în Germania o însemnătate capitală. 
In adevăr, ea nu e numai un repaus pentru inteligenţă și 
un exerciţiu al corpului, ci şi un mjiloc de a deșteptă și 

_păstră viociunea spiritului şi a mișcărilor, un mijloc pen- 
tru a luptă în potriva desgustului de viață și a inerţiei ce 

copleșese generaţiunea noastră. Germanii înțelegând valoa- 

rea ei educativă au făcut din ea un exerciţiu obligator 

în șeoalele de toate gradele. Exerciţiile din şcolile de fete 

sunt; line, liniștite, ușoare, apropiindu-se mai mult de gim- 

nastica suedeză decât de acea germană. Ele sunt făcute ma! 

mult în vederea graţiei, a elasticităţei corpului, a ușurinţei 

și mlădierei la danţ și la mers. Foarte puţine mișcări se 

fae la aparate. Cele mai multe sunt de ordine, de evo- 

luţie și jocuri de copii, cu sau fără cântec.



—- 992 — 

Seminarul bavarez, care a fost cândva demn de toată 
admirațiunea, prezintă astăzi un amestece de lucruri exce: 
lente cu ultele neîndestulătoare. Gimnastica, desemnul, mu- zica, pedagogia, științele și matematicele se prezintă, după toate regulele artei pedagogice, deși programul lor lasă de dorit. Școala primară anexată e din cele mai bune școli 
analoage ce se pot găsi. Localul, materialul didactie, bib- lioteca sunt foarte îndestuliitoare. Disciplina școalei e foarte bună, fără să aibă rigiditatea și pendantismul acelei din școlile prusiene. 

| In schimb cultura, literară a elevelor și curăţenia 1o- calulul lasă simțitor de dorit, — ceeace e absolut suprin- zător într'o școală germană, 

SEMINARUL DIN STUTTGART 
Singurul seminar de fete din Wiirttenberg a fost în- ființat abia în 1884 și are un curs de doi ani. EI este legat de cunoscuta instituţiune „Katerinenstifi“, având acelaș director, acelaș local, acelaș material didactie și aceiași bibliotecă. Pe când însă seminarul este întreţinut de citră Stat, eoala ISaterinenstift, analoagă  Azilului „Elena Doamna“, e pusă numai sub controlul acestuia. Instalaţia seminarului lasă mult de dorit. Casele, o veche mănăstire, sunt joase îli tavan, pline de colb şi de “întuneric și n'au nici camere de ajuns. In schimb biblio- teca e bogatii, materialul didaetie îndestulător și sălile de desemn, muzică și gimnastică, anume construite în ultimul timp, sunt lungi şi luminoase. 
Anul școlar începe în Stuttgart după Crăciun. Se- minarul, sub regimul externatului, primește doui categorii de eleve: a) ordinare (bursiere) în număr de 24, toate din regatul Wiirttenberg, Și cari, prin însuși întrarea lor ca bursiere, se obligă a servi Statului ; și b) extra-ordinare, ari plătese 150—210 mărei re an, după cum sunt ger-
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mane sau streins: Elevele din a doua categorie nu sunt 
ținute să treacă „ezamenul de Stat: adică examenul pen- 
tru căpătarea diplomei de institutoare. Pentru a întră în 
seminar elevele trebue să aibă 16 ani împliniţi, să fi ab- 
solvit o școală „superioară“ și să treacă un concurs. 

Germania are pentru fete trei tipuri de școli primare; 
1) şcoli cu șease elase.anuale (învățământ obligatoriu); 

2) școli cu șapte sau opt clase, făcute în 7—8 ani; 3) școli 

„Superioare“ cu nouă clase, cari se fae în 9—10 ani. A- 

ceste din urmă au pretutindeni pomposul titlu de „och- 

schule*. | | 
lată programul concursului de admitere în seminarul 

_ Stuttgart, program care echivalează cu acel al școalei su- 

perioare. La religie, testamentul vechiu, testamentul nou, 

catehismul şi un număr de cântece bisericești de învăţat 

pe de rost. La limba germană se cere ca elevele să serie 

"o compoziţie asupra unei teme date, fără greşeli de stil sau 

de ortografie, şi să cunoască capodoperile celor mai însem- 

naţi scriitori germani, metrica şi poetica, germană. La lim- 

bele franceză și engleze, o traducere fără greșeli muri de 

sintaxă sau ortografie şi câteva noţiuni de literatură fran- 

ceză. Literatura engleză, deși se învaţă în școlile superioare, 

nu se cere la concurs. Din aritmetică rezolvirea oricărei 

probleme de numere întregi, fracțiuni zecimale sau ordi- 

nare, de reducere la unitate și de proporţii. Istoria univer- 

sală cu privire specială la istoria Germaniei. Geografia 

fizică, politică și economeă a tuturor continentelor și în 

special a Europei. Noţiuni de botanică, zoologie şi minera- 

logie, de fiziologie și higienă și câteva de fizică și chimie. 

Concursul e complectat cu un exumen de desemn și 

caligrafie. 

In seminar unde învăţământul e nu numai teoretic 

ci şi practic, săsim obiectele de studiu din clasele prima- 

re superioare, psihologia și logica, pedagogia cu istoria ei 

și istoria artelor. Practica pedagogică se face în clasele 

inferioare ale școalei „ITaterinenstift.
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„Seminarul are două limbi obligatorii, franceza și en- 
gleza. Limba italiană rămâne facultativă ca și în școlile 
primare. 

Planul lecțiunilor 

  

Anul] Anul II 
Religia 2 2 
L. Germană 3. | 3 
L. Franceză 2 2 
L. Engleză . | 2 2 
Matematica 9 2 Geografia 2 a 
Istoria : 2 2 Știinţi naturale | 2 2 Știinţi fizice 2 2 
Metodiea, . 1 2 Psihologia 1 pedagogia 2 
Higiena — 1 
Desenn și Caligrafie 2 desemn 1 Istoria artelor IL 1 Gimnastica 1 1 

Total 25 21 
La acest număr de ore săptămânale trebuese adiu- gite 6—s ore de practică în anul al II-lea și 4—6 în am- bele elase, destinate vizitărei claselor şi  pregatirei ele- velor din școala primară, alăturea cu pedagoagele ordinare: 

Pregramul seminarului 
Să schiţim și limitele impuse fie-cărui obiect de în- Vvăţământ în seminar. . 
La pedagogie programul prevede : 
1) Istoria pedagogiei și anume: educaţia popoarelor barbare, la Chinezi, Indieni, Perși, Greci, Judei, Romani și la creștini: cei mai însemnați pedagogi din toate țările și timpurile ; istoricul şeoalelor din Austria și Germania ; pe- u dagogia în legătură cu sistemele de filosofie mai însemnate,
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aristotelice, herbartian, ete. 2) Pedagogia sistematică: scopul - 

și mijloacele pedagogiei, metodologia generală și cea spe- 

cială, disciplina. 3) Noţiuni de psihologie și logică. 

La religie : biblia, istoria religiunei creștine, dogmele 

religiunei și ale moralei creștine. 
La limba germană: a) clasarea limbelor, legile for- 

mărei lor ; limbele indo-germane ; limba germană literară 

veche, medievală şi modernă ; b) poetica ; c€) literatura ger- 

mană, în special cetirea clasicilor; d) repeţire ea gramaticei. 

Limbile streine cuprind învaţarea gramaticei, iar pentru 

anul al doilea câteva noţiuni de istoria literaturei. lor. 

La aritmetica : fracțiuni, regula de dobândă, propor- 

ţiile, regula de asociaţie, scont și rabat; în anul al doilea 

geometria plană și stereometria. 
Studiul geografiei cuprinde geografia fizică, politică 

și economică, a tuturor continentelor. 

Istoria, universală, începând” cu studiul civilizaţiunei 

popoarelor orientale, cu specială privire asupra Germaniei 

și mai ales asupra formărei imperiului actual. 

Din ştiinţele naturale: a) organografia și fiziologia 

plantelor, câteva familii însemnate ; b) noţiuni de minera- 

logie, geognesie și zoologie : c) higiena, eu privire specială 

asupra fiziologiei nutriţiunei, a mișcărei, a sistemului ner- 

vos şi a simţurilor. Din știnţele fizice: gravitația, legile și 

instrumentele cu cari se măsoară, hidrostatica, căldura, lu- 

mina, electricitatea statică, magnetismnl, câteva noţiuni de 

acustică și de optică, de chimie minerală şi de chimie 

organică 
Istoria artelor se reduce la acea a artelor plasiice. 

Desemnul se face după modele în ipsos. 

Caligrafia, lucrul de mână, muzica și gimnastica com- 

plectează acest program. Desemnul, lucrul și gimnastica 

nu au o oră pe săptămână.
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Practica pedagogică. | 
Elevele din-anul întâi asistă la -lecţiunile claselor 

primare șiisunt' ținute să dea socoteală profesorului de 
pedagogie de observaţiunile ce vor fi făcut asupra lor. În 
anul din urmă elevele continuă cu asistarea și fac lecţiuni 
în clasele primare, lecţiuni la cari asistă profesorul de pe- 
dagogie. Tot în acest an se ţin și conferințele. Aceste e- 
xerciţii de practică nu dau în Stuttgart tot folosul a care 
sar aștepta cine-va. Conferinţele, exerciţii de vorbă și de 
o. ânduirea ideilor în jurul unei noțiuni-simbure, sunt sin- 
gure: bine făcute. Vizitarea claselor, care negreșit ascute 
spiritul de observare și deprinde pe elev cu aminunte de 
metodică pentru căpitarea cirora ar trebui almintrelea o 
practică foarte îndelungată, nu slujește atât de mult dacă 
nu-i precedată de noțiunile teoretice trebuitoare. Aceatea-s 

“normele conducătoare, aceasta-i așă zicând unitatea de mi- 
sură a valorei pedagogice a diferitelor metode aplicate sub 
ochii normalistului. In ce privește lecţiunile din școala pri- 
mară, ele se fac cu desevărșire nesistematie. Seminarista 
pregătește o lecţiune al cărei subiect e dat de profesorul 
de pedagogie și o ţine fără să i-o fi corectat cine-va. Cri-. 
tica lecţiei se face abia la cea întăi lecţiune care urmează, 
când toată lumea a uitat desfășurarea în amănunte a-lec- 
țiunei de oare ce nimeni ma notat nimic. Așa fiind toată 
critica se reduce la exteriorizarea unei împresii generale, 
vagi și nemotivate.. Practica pedagogică este mai mult un 
similaeru, iar programul seminarului e mai mult un pro 
gram de școală secundară. | 

Disciplina șeoalei din Stuttgart lasi de asemenea de 
dorit. E de mirare cum a putut ajunge şcoala aceasta la 
reputaţiunea europeană de care se bucură. - 

Examenul pentru capatarea :diplomei de institutoare 
se face în seris şi oral, asupra tuturor materiilor învaţate 
in .cei doi ani. El se trece înaintea unei comisiuni alese 
de minister și prezidată :de un delegat al ei. 

——————————
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