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INDIVIDUALITATEA ') 

„Je în considerațiune îns 
dividualitatea scolarilor tei, 2 

” (Digsripwac) 

mĂH este un suflet nu este 
MW corp ce se formei: este 
un om 2). . 

(MonrarGxk) 

„n Vimie zu e mai greii de 
CÂL Priceperea întregei îndi- i "dualității, _ 

bi - 7 
(Niemayaa) 

Pentru cel ce şi-a ales vocaţiunea de a forma pe 
omul-viitor, pe lângă alte cunoscinţe, cea: mar impor- tantă este cunoscința complectă despre om: despre na- 
tura sa, despre aptitudinile şi disposiţiunile sale sufle- tesci, despre legile de schimbare la care sunt supuse tote fenomenele psichice, într'un cuvînt consciința vie despre putinţa de perfecționarea continuă a omului. - Cu cât este mai imperfectă cunoscința naturei ome- nesci şi a demnităței ei; cu cât avem în vedere mal mult pe omul fisic de cât pe cel moral: cu atât mai nedesăvirşit va fi resultatul educațiunei. Imperios dar se cere, să studiem omul din tâte punctele de vedere. Şi să se facă acesta cu multă luare aminte: ȘI cu 

  

1). Aceste. reflexiuni Și observări pedagogice cu privire la „Individualitate“ saă „Publicat pentru prima Gră în revista Inveţămeatul primar, anul 1 395 numerele 5,6şi8. > 2), Citatul acesta coprinde „în puce“ întrega inţelepcinae pedagogică Și ne rea- mintesce de înţelepciunea, vechilor Eleni, de scola socratice -Platonică, care a con= ceput şi a intonat armonia strinsă dintre materie și spirit,
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mult interes, neuitându-se că la uni predomină mat mult 
sentimentul, inima; la aiţii mai mult judecata; la un al 
treilea pnterea voinţei. Dar numai perfecta armonie a 
tuturor puterilor sufietesci determină frumuseţea psichi- 
că a omului cult. 

Omul se simte bine numai în echilibrul tuturor ten- 
dinţelor şi aptitudinilor sale ; şi intelectul se desvoltă 
liber şi puternic în raport cu progresul tuturor puteri- 
lor spirituale. De aci dar cerința de a nu neglija, dea 
nu comprima pe unele. din causa altora. 

Voin avea în vedere asemenea și d/a organică, 
raporturile somafice, căci precum sa mai dis, între pu- 
terile 'psichice şi între forța fisică, existând un raport: . 
reciproc de causalitate, starea tolnăvicigsă a corpului 
influențeză în răi asupra intelectului şi vice-versa ; 
precum şi vioiciunea fisică influențeză în bine intelec- 
tul şi vice-versa. Acestă influență însă să nu ne-o în- 
chipuim aşa de mare: efectul ei este mi mult o com- 
primare sai O favorisare a activităței sufletesci ; şi prin 
urmare. activitatea înaintând mat bine sai mai răă, după 
împrejurări, va da resultate mai mari, ori. mar mici. 
Din acesta se explică nenumăratele grade variate ale 
talentelor şi disposiţiunilor morale şi intelectuale, cum 
şi modul desvoltărei lor. Cel puţin, într'o mesură 6re- 
care, se basează pe influenţa organismului fisic varie- 
tatea şi tăria puterilor psichice la ambele sexuri și la 
diferite vârste. Ac&sta este cunoscut de toți şi se pune 
în evidență mai mult pe timpul instrucțiune 

Noi vorbim aci în genere, şi lăsăm să treacă cu 
vederea câte-va escepții a unor bărbaţi iluştri, cart de 
şi cu 'corpul debil, ai uimit lumea cu șeniul lo. Exem- 
ple: Kant, Schiiler, Scheiermacher, Descartes și alți 
câți-va. lar aceste casuri sînt rari. - 

da x te 

Aprecierea puterilor sufletesci nu este tocimal un lucru . 
uşor, precum cred unii, Câte decepţiuni nu se întâmplă
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„în vi€ță. De câte-ort nu greşesc părinţii în aprecierea 
aptitudinelor coțiilor lor, şi în câte casuri aceste apre- 
cieri, făcute mai cu seamă de mame, nu sunt isvorite din vanitate şi egoism! | O apreciere imparțială, justă şi sigură pâte so facă numai înveţătorul, cum şi toți acei cunoscetori de copii, cari prin vocaţiunea lor au stat şi Stai în directă re- laţiune cu copiii. Chiar acestora se ivesc dificultăți, căci în unele imprejarări trece mult timp până să se arate clar calitatea isposiţiunilor. şi apoi multe împrejurări îi împedică de'a pătrunde în firea activităţei interidre, Activitatea se formeză treptat, fiind ajutată de solici- tările externe şi de impulsurile interne spre a se ma- nifesta și în afară. 
Cu cât este mai mică în copil puterea colectivă, cu cât mai puţin se ivesc disposițiuni particulare, cu atât mai generaie trebuie să fie şi mijl6cele de escitare şi de formare, cu atât mar restrânsă specialisarea direc- țiunei. De aci se ivesc pentru școlele elementare legile simplităţei naturale, a intuiţiunei și a hotarului materier, Numai puţine obiecte, dar de o putere formală generală, roditore pentru inimă şi minte, sunt indicate de zafuyă. Ele tot-da-una să pornescă din puncte de plecare ge- nerale, pe care Pestalozzi a căutat a le reduce la no- țiunile : voz&ă, zz47n0 ȘI formă. 
Dacă în şcâla primară nu ne vom opri la legi simple, „deduse anume'din legea individualităţei, prin excesul ŞI gradarea unilaterală a excitărilor, prin care se îm- pedică eficacitatea de o potrivă a puterilor fisice şi psichice, se voi desvolta de timpurii diformări şi rătăciri morale ale impulselor generale de cultură, cari mai târziu se vor ivi în vicța intelectuală și fisică a adultului ca defecte ale unei educaţiuni greşite. Inclinari ŞI dr-, recţiuni absurde ale voinţei, alegeri greşite de vocațiune,  . prin ilusiuni presumţidse de sine, sunt obişnuiteie re- 

A 

.
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sultate deplorabile “ale unei premature culturi false 1). 
Psichologia şi pedagogia numesc 7/7dividuabilate, 

particularităţile tendinţelor şi _direcţiunilor intelectuale 

ale fiecărui. om. Aceste varietăţi, aceste nuanţe ale 

pecetei intelectuale merg până la minuţiositate, ca şi 

liniile şi trăsurile fisionoiniei Gmenilor *). | 

Dacă observăm doi 6meni, doi copii din aceiași părinţi, 

emeni chiar, ori cât de mare ar fi asemănarea lor 

sică, totuşi aptiiudinele lor intelectuale vor fi în tot- 

da-una deosebite. Dacă dou& grăunţe de nisip nu sunt 

egale, cum dar să fie germenii” bogaţi a două suflete 

omenesci ? a 

Și chiar dacă am da acestor copii gemeni o crescere 

în totul egală, în curând va eși la ivială varietatea 

"disposiţiunilor lor sufletesci. Aparenta asemănare nu se 

basâză de loc pe egalitatea naturală a: facultățior, ci 

pe micul grad de desvoltare a varietăței, acestor daruri | 

naturale. Copilul este un isvor de variațiuni ale vieţei, 

numar la început e!e sunt încă coprinse de o desă ccţă. E 

un bobocel învăluit, din care se va nasce întregul pom, 

se va deschide fiorea complectă. 

Sufletul în corelaţiune cu corpul are predisposițiuni 

individuale : înnăscute şi dobândite. 
Numim predisposițiuni îpăscufe pe acelea ce prin 

exerciţii devin dexterități, şi întrun înțeles mai restrâns 

1). Opera înţeitptă, începută în şcola primară, se va continua şi în cursul secundar, 

ba chiar şi la Universitate, ! 
Putem considera şcla primară ca prima tr&ptă culturâlă -unde șe va lucra anume 

la desvoltarea disposiţiunilor omului ca om, & căror desvoltare va fi baza tuturor cer- 

curilor de activitate : şi conform acestora rom alege şi. materia învățăminatului, cum 

şi mijloacele. | - 

Sc6la secundară pe baza primei trepte va desvolta apoi şi asorta puterile psichice 

după măsura predominărei lor, pentru cercul de viaţă ce corespunde în Stat cu di- - 

feritele stări sociale şi care se bastză pe activitatea intelectuală mărită prin cu- 

noscinţe sciinţifice (clasice şi reale). _ | 

In fine: Universitatea determină treptele precedente prin principii generale şi . 

prin maturitatea personalităţei morale, cu lărgirea diferitelor cercuri-de activitate » 

- specială a sciinţelor şi a artelor, pentra diferitele chiemări ale. vieţei publice. 

2), Negreşit în acestă privinţă noi nu vom merge până acolo unde a mers un 

Lavater /Physiognontik), ori un Gall /Phrenologiz). Ă



,: 
Part II 

al cuvintulur un fel de măsură de capacitate a fie-căruia ol zar dcbândiie sunt acele fenomene psichice ce:se nasc 
din contactul organismului cu mediurile oferite de lumea 
externă, precum şi “cu .modificările ce se opereză în 
decursul timpului sul» înriurirea educatorului, a mediului 
social şi a altor cause ocasionale. 
„Pe Paza acestor fenomene să se desvolte. indiviiua- 
litatea spre a se forma cu timpul o personalitate liberă. 
Natura şi cultura dat omului întipărirea individualităţei 
sale. Amândouc trebuie să se complecteze reciproc. Se 
pote, că un individ a moştenit bune disposiţiuni pentru 
sciinţă, înţelepciune, cu t6te acestea nu manifestă în 
cursul vieţei sale nici o dorinţă de a pune în activitate 
aceste, cisposiţiuni originale ; în acest cas individul a 
fost supus schimbărei disposiţiunilor sale naturale prin 
hrană Și enervaţiune chiar înainte de nascere, ori prin 
educaţiune neîngrijită” după nascere, prin sârtă şi modul 
de trait. : 

Se mai pâte întâmpla ca la unii să fie la început 
mici disposiţiunile naturale pentru studia; aceste dis- 
posiţiuni neînsemnate, prin înriurirea factorilor modifi- 
catori pot a se mări și a se împuternici pînă într'atâta, 
în cât nisce copii, născuți din părinți fără cultură, să 
ajungă prin silință şi bună conducere savanţi chiar. 
Aceste casuri sunt dese. lără Grezcari predisposiţiuni 
naturale, fie măcar cât de rudimentare, acesta n'ar fi nici 
o dată posibil! 

Luarea în considerațiune a individualităței elevului con- 
duce la resultate satisfăcătore în educaţiune. De aceea se 
nasce pentru. pedagog datoria nobilă, dar grea, să sfu- 
dieze, precum. zice Rousseau, individualitatea: școlarilor, 
dar să o și respecte, căci numai urmând ast-fel vom 
putea ajunge să formăm Gmeni, der? de caracter ), 

1). Originalitatea ca; un dar sfânt al nature Şi individualitatea, ca suma dispo- siţiunilor înnăscute Şi dobândite, trebuesc respectate şi cât se pote cruţate, 
Educaţiunea trebuie să începă desvoltarea omului intreg din acest germene cu- noscut ai disposiţiunilor individuale, conform marelui priacipiă, că cele noui să se lege de cele cunoscute, Şi ceea-ce este elevul înainte de educaţiune p6te şi trebue să „fie unicul punct de plecare şi de relaţiune în educațiune, "- (Frohbhehj.
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Acest studia al naturei copilului, destul de greu în 

sine, devine şi mai grei, şi adesea ni se presintă chiar 

ca o problemă de tot grea de deslegat, mai cu semă 

atunci când învățătorul are sub conducerea lui un număr 

prea mare de şcolari, lucru ce nu este o raritate în! 

şc6lele nostre. 
De. asemenea nu este lucru ușor a iniţia pe cine-va 

în arta de a face aprecieri juste asupra individualitaţel. 

Condiţiunile fiind f&rte variate, noi ne vom încerca să 

enumerăm numai pe cele mai generale. 
- Acestă artă se dobândesce numai prin cultură mul- 

tilaterală, teoretică, și practică, şi prin experiență peda- 

ogică proprie. Inveţătorul pe lângă cunoscinţe speciale 

e natura omenescă şi de desvoltarea er, trebuie sa 

aibă el însuşi cultură estetică şi socială ; să nu fie strein 

de curentul social ce agită și mișcă vicța actuală și 

care influenţeză opera nostra de educaţiune forte mult. 

De asemenea trebue să cunâscă individualitatea popo- 

rului ; cît e posibil şi traiul familiei şcolarilor, cum şi 
caracterul părinţilor copiilor. 

Acestea tâte ne conduc pe calea observaţiunilor, ce 

sunt isvorul principal pentru aprecierea individualitaţei. 

Observaţiunile pot fi de trei feiuri: 1) observări a- 

supra nâstră înși-ne: 2) observări asupra şcolarilor 

noştri ; 3) observări făcute de alţii asupra şcolarilor. 

(1) 
Observări asupra nâstră înși-ne 

a) Acfiunea veușilă este şcola curajului. Omul, când 

voeşce, ce trebuie să voiescă, 46/e; şi progresul stu în 

cultură nu este împedicat prin nimic alt de cât prin 

lipsă de bună-voință şi încredere în puterile sale. De 

aceea educaţiunea trebuie să năzuiescă a întări la în- 

cepători impulsul şi simţul de progres, şi să transforme, 
în plăcere şi iubire greutatea primelor încercări. « //ăcerea 
este Jldrea actiuităfe)» . 

.
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Posibilitatea de a euși trebue să fie presentă, adică 
să existe. Să nu oferim nimic, ce ar fi prea uşor, căci 
puterea nu se oțelesce cu acestă ușoră muncă; dar 
nici ceva prea greu, căci atunci puterea se paraliseză. 
Nici să nu măsurăm cu aceeaşi m&sură lucrările şco- 
larilor, De aceea ni se pune ca un postulat important 
în educaţiune, să avem pururea în consideraţiune na- 
turile cele slabe, la care se pote nimici forte lesne 
conșciinţa puterei lor, şi prin urmare şi curajul de în- 
cercare s'ar putea stinge chiar de la început. 

- b) Mărimea efeciulul ne convinge de mărimea putere 
ce produce efeclul. De aceea înveţătorul să observe 
necontenit efectul procedeurilor şi m&surilor aplicate 
în educațiune. Efectul variat al uneia şi aceleeaşi mă- 
suri pote să aibă ca causă numai natura variată a 
elevului. Deci să potrivim legile generale ale culturei 
după măsura personalităței elevului. 

c) Să nu ne forfăm a impune elevului întipărivea 
ferscualilăfe? nostre. Să nu uităm că în elev noi des- 
voltăm nu naturelul nostru, ci al s&ă. Să nu-i impunem 
dar forma streină, căci ne-ar imita forțat, ar deveni 
ipocrit, și propriile sale calități s'ar oprima! Să-i fum 
numai un exemplu-model, să personificăm noi, cu propria 
nostră pers6nă zz>fufea, pentru ca elevul vădând-o 
necontenit, să se familiariseze cu ea ; adică să înveţe 
a practica vzz/ulea prin obicinuința dilnică. 

Influenţa bunelor exemple are de scop însă nu numai 
o imitare superficială, aparentă, ci de a face ca fie-care 
Să fie în adever așa, cum se arată că este. Internul 
dar să se modifice. Un cuvint însă de explicare şi aci 
“nu este de prisos. Bunul exemplu are puterea sorelui 
primăverei. El, sorele, pătrunde totul, deşteptă şi învio- 
reză cu căldura raze'or sale tote plantele, florile şi bu- 
ruenile; dar florea nu se va face nici odată buruiană, 
nici buruiana fire. Fie-care a devenit ceea-ce este con- 
form germenului său.
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d) Inveţătorul să-şi awmintescă în tot-deauna de de-- 
'voltarea proprici sale copilării. 
” e) Să observe cu: atenţiune și activitatea colegilor săi, 
comparând-o cu a sa!) * 
4). Să procedăm cu prudenţă, să nu punem mare 

“temeiii pe prima impresiune, şi aprecierile nâstre să nu 
le comunicăm prea repede altora, ca să nu-și formeze 
o opiniune defavorabilă de unii elevi, ori să-și dobîn. 
“descă prea multă încredere în alții, ce este de asemenea 
forte păgubitor în educaţiune. Vederiie şi aprecierile 
nostre, necontrolate în de-ajuns, să le ţinem dar în 
noi, câtă-va vreme, ca Ziznă umană; şi de e nevoie 
de ore-care rectificare, le vom rectifica, iar de sunt pro- 
bate ca juste, precise şi determinate le vom întrebuința 
cu succes îh tratarea individului. = | 

g) Observaţiunile să fie imparţiale, liniștite, aşa cum 
se cuvine unui bun educator, și să se continue .mai 
mult. timp. Vom supune apoi aceste observaţiuni unui 
control serios, le vom compara cu observaţiunile făcute 
într'un timp anterior, tormulând la sfârșit ca încheere o 
apreciere sumară. 

y, 

"
P
 

. x * 

“O materie interesantă ar fi, pentru discuţiunile din 
"conferințele didactice, încercările de semiofzcă și carac- 
terisări psichologice făcute asupra elevilor, spre a se 
consulta apoi cu toții despre metoda raţională de tratare 
în diferite clase, cu elevi de diferite caractere. 

“Insist asupra acestor caracterisări, din causa impor- 
tanţei lor. Ar fi bine ca ori-ce învățător să noteze regulat 
observaţiunie, presupunerile personale, manifestările fe- 
lurite ale școlarilor, experienţa căpătată în urma mijlâcelor 

1 

1) E de lăudat disposiţiunea Ministerială de a permite inembrilor corpului didactic 
"primar ca ua 6re-care fimp să aibă ocasiune de a observa pe colegii lor în exer= 

sitarea, funcţiunei. Ar fi de dorit însă ca aprecierile acestor visitatori de şcâle să se 
publice - negreșit în «Buletinul Oficial», pentru iastruirea tuturor, adică spre binele 
şi folosul șeolei, i î
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întrebuințate. Cu acest riguros studii, învăţătotul are 

ocasiune a se controla chiar pe el însuşi, punând pe 

aceste resultate positive baza diezeficez sufletului, între: 
buinţând şi noi cuvântul admis de unii pedagogi. 

„Chiar greșelele făcute de unit în diferitele procedeuri, 
cum şi în observările de felul acesta, ar servi pe vutor 

pentru înaintarea instrucțiune. . Să 

Flerbart (Reliquien) pune mare valore pe caracteri- 
sarea elevilor, dând poveţe a se ţine aşa numite registre 

de 7ndividualitate. Și alți pedagogi şi omeni de şcolă 

recomandă acest mijloc. escelent de a cunâsce indivi- 
dualitatea. Intre alţii cităm mai cu semă pe der (Pae- 
dagogische Blitter), ale cărui scriem ne servesc nouă 
de călăuză în multe ocasiuni. | 

Ori-ce învăţător este dator să cunoscă cât se pote 
mai bine pe fie-care din elevii stă pe timpul instrucțiuni, 

facend după cum am dis caracterisări amănunțite, cari 
caracterisări devin şi mai necesare mat cui semă în 
timpul promovărei dintr'o clasă într'alta; pentru că un 

școlar răi ar putea să însele la început pe noul lui 

învățător, şi apoi mult timp s'ar perde în zadar până 
când noul învăţător, să-și” facă singur cercetările spre 
a-ţi cunâsce lumea şcolară. Tocmai din aceste .consi- 

- deraţiuni n'am cuvinte în de-ajuns să desaprob schim- 
bările, ce sar face în corpul: învățătoresc, în cursul 
anului, fără nici un interes didactic. 

2) 
Oservări făcute asupra școlarilor 4 

.a) Obiechul cbservărel nostre 1rehue să fie natura . 
întregă a copilului. Dacă se desvoltă mai mult zu/e/ec/u/, 
atunci -inima perde din ce în ce din impresionarea ef, . 
pentru bunătate, afecţiune, indulgență. Este adeverat, 
că predilecţiunea pen:ru sciință creșce, dar se slăbesce N 

puterea activă a voinţei, depărtându-ne de vița practică.
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Deja Cicerone cere, în observarea ființer individuale, 
observarea disposiţiunilor intelectuale şi morale. Plato 
şi Aristoteles sunt de părere că cultura intelectuală fără 
cultura egală morală este primejdiâsă.'I?ară morală omul 
este, dup& părerea lor, creatura cea maj s&lbatică, fiind 
sprijinit de armele spiritua'e. 

Desvoltarea unilaterală a sentimentului, a fantasiei, 
fără un exercițiă măsurat al intelectului şi a puterei 
voinței, conduce mai târziti peste hotarul realităței ra- 
ționabile, turbură Judecata prin himere, ne duce la fana- 
tism şi superstițiune, a 

Exageratele exerciţii ale memoriei, fără suficienta 
pricepere a coprinsului, naşce lipsă de reflexiune, a- 
brutisare, superstiții : femomenele 2gnoranței, ce fug de 
duminele şciinle! adeverate. | 

O măsură potrivita şi egală în excitarea ŞI exerci- 
tarea puterilor perceptive şi active din contră linişteșce 
inima, lumin€ză rațiunea, ne face _tot-d'a una prudenți. 
Să întărim dar puterea slaba prin cea predominantă, 
să evocăm un echilibru al puteriior receptive, să con- 
topim vicța sensibilă și intelectuală la un loc. 

b) Modul şi fimpul obsermărilor nostre. Inveţătorul 
va observa în tăcere tote apucături!e elevilor săi. Tocmai 
atunci când nu este nici o încordare în suflet, când 
elevul nici nu se crede observat, tocmai atunci se arată 
naturelul lui adevărat. De aceea vom observa copilul, 
cum se arată la bucurie, la întristare, la joc; cu ce se 
ocupă el mai mult, ce-l atrage, la ce rămâne indiferent, 
ce nu vroesce să audă, despre ce întrebă el mai des. 
Chiar progresul intelectual se determină prin acesta. În 
privinţa silinţei la învăţătură vom observa, dacă se apucă 
de lucru cu seriositate şi o duce tot în acest mod până 
la sf'rşit. Apoi nu ne va fi indiferent a observa care 
să fie causa de progreseză puţin: /ruevia, ori lipsa 
de judecată ; lipsa de memorie, ori îfovărarea prea 
ave Cu studii de prisos, ori pole mullele greutăți atu 
cercul famthel. |



dă 

Vom observa asemenea causele „progresărei elevilor 
noştrii, dacă prin multă silinţă el înainteză, ori din cauza 
talentelor speciale, ori din causa multului ajutor dat în 
familie !), ori pâte din causa altor stimulente: din multa 
iubire pentru profesor şi părinţi spre a le face bucurie; 
ori din ambiţiune, din pismă, din dorinţa de a fi pismuit 
de alții. Tote aceste nu sunt lucruri de prisos spre a 
fi observate, şi educatorul conscient de misiunea lui nu 
va perde nici o ocasiune ce l-ar putea instrui, 

In privinţa morală, când se fac cercetări despre căl- 
carea reguliior discipiinare şcolare, se va observa ase- 
menea cu atenţiune, cum se pâită şcolarul,. ce greşeli 
anume comite, cum primeșce dojenile şi eventual pe- 
depsele etc, | 

(3) 
Invățătorul să asculte şi observaţiunile altora: a părinților, 2) 

a rudelor, a amici:or familiei, a fraţilor conşcolarilor, ŞI 
chiar a colegilor elevilor noştri. 

Negreşit se pot presenta învețătorului contradiceri în 
aprecieri, căci fie-care apreciere asupra copilului porneşce 
din impresiunea ce copilul a făcut aceluia ce-l judecă ; 

  

1). Ajutorul în famihe se face ori de părinţi, ori de aşa numiții mediatori. Acest ajutor ia unele imprejurări este de aprobat, în cele mai multe însă casuri este de desaprobat. “ a | 
„ Sarcina meditatorului constă în următârele : să explice elevului tema dată, făcându-i clar czea-ce el n'a înțeles tocmai bine în clasă de la explicaţia profesorului ; să trateze materia din diferite puncte de vedere; şi să silescă pe şcolar a se aplica cu zel şi cu statornicie ja împlinirea datoriilor sale. 
De multe-ori însă, am futea dice ca regulă generală aprăpe, meditatorii iucreză ei însuși temele complect. Prin acesta ei aduc Şcolarilor cea mai mare pagubă, vorbind de viitor. Şcolarul şciină, că are asigurat ajutorul meditatorului, devine mai puţin ateat in şcolă, se leneveşce, nu se deprinde să cugete şi să lucreze singur, adică spontaneitatea nu i se desvoltă, spiritul de iniţiativă şi de lucrare proprie , devine zero, şi se deprinde să inşele pe alţii şi pe sine însuşi, declarând munca altuia ca a sa proprie, | , - 
?). Părinţii când confiază pentru prima 6ră pe fiul lor şcâlei sunt datori :să . dea învEţătorului o icână clară şi -adeverată despre fenomenele vieţei fisice, intelectuale 

şi morale ale copilului lor. 
Duiosa mamă nu va uita să spuie învEțătorului tot ce şcie despre copilaşul -ei, atât de bine cât Şi de reă, dacă în adevăr ţine la el ca la tot ce are mai scump 

pe lume.
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şi modul impresiunei depinde și de la naturelul aceluia 
ce primesce impresiunea, cum și de la acela ce con- 
tribue la acesta. 

Comparaţiunea aprecierilor contrarii ne conduce la 
cunoşcerea mal intimă a insușirilor elevilor; anume vom 
observa cu atențiune ce impresiuni generale face elevul 
asupra ori-cui. Dacă toţi se mulțumesc de elev, afară 
de unu, fie acesta ori-cine ar fi, atunci elevul nu pote 
fi nici prost, nici re, ci acea pers6nă nemulțumită l-a 
apreciat greşit, oră îl conduce greșit! 

- ” 

sie 

Cu multă precauţiune trebuie sa întrebuințăm obser- 
vațiunile nostre în practica pedagogică, căci precum s'a 
mal (is, nimic nu este mai grei de cât priceperea in- 
dividualităței, și mai cu stmă a copiilor din cursul. 
primar, chiar dacă am .sci să deosebim disposiţiunile 

“ momentane sati „naivitatea vîrstei de ceea-ce este d-ja 
tipul caracteristic. La mulți copii aceste trăsuri hotări- 
tore nu sunt manifestate în afară, dar sunt adânc 
plantate în inimă, şi tocmai de aceea sunt aşa de greii 
de afiat. Multe disposiţiuni naturale se desvoltă mai 
târdiă. Sunt amorţite mult timp şi se ivesc pe ncaş- 
teptate, la vre-o ocasiune de tot neînsemnată. Mr-aduc 
aminte, că s'a întîmplat unui învățător de Oraş, că în 
clasa lui un elev în timp aprâpe de trei luni să nu 
potă ține, îhinte literile învăţate, pe când 'cer-l-alți mer- 
geaii binişor înainte ; el confunda deosebirile ŞI asemă- 
nările la litere, de și învățătorul işi da cea mai inare 
ostenclă cu el; dar de-odată, ca printr'o minune, într'o 

„di putu. să citescă cuvinte cu siguranță, că Şi cel mai 
buni elevi, la cari s'a observat progresul treptat-treptat. 

: Băiatul era blând, cam retras în sine și forte sfiicios. 
Intrebându-l învățătorul cum şcie de odată să citescă, 
pe când până acum nu putea face deosebire la litere, 
„Copilul r&spunse cu naivitate; </Pă2 de, acuz o șciii.a 

„Ne putem explica acest paradox ast-fel, că copilul în 
>,
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trei luni pricepuse formele literilor, dar fiind ținut în 
lanţurile unei grele timidităţi n'a fost în stare să-și ma- 
nifeste putinţa de şciință până ce a sosit momentul 
fericit, care rupse de odată acestă vrajă. 

Afirm, că acest copil a devenit unul din cer buni 
Școlari. A trecut liceul cu laudă, acum este un escelent 
student şi mâine, de sigur, va fi podâba Universităţei 
nostre. APE 

Nici nu se putea presupune că în el era un talent 
ascuns. 
' Educatorul practic va lucra adesea în taină, şi când. 
o nedumerire îi muncesce sufletul va face încercări, cu 
precauțiune, cam ce ar fi de aplicat, iar când necesitatea 
va cere ajutor grabnic va aplica şi o cpră mai eroică. 
Vicţa învățătorului printre şcolarii lut este o şcolă pentru 
el, unde el pote învâța mai mult de cât ar putea. să 
învețe din cărți, negreşit, dacă el se va deprinde a 
observa cu. atenţiune tot ce-l înconjâră, Şi dacă va 
întări şi va perfecționa procedările sâle didactice prin 
fie-care încercare reușifă Saii vereușită. di 

7. * 7 

Ca să cunâscem şi să apreciem mar bine disposi- 
ţiunile intelectuale, trebuie să facer observaţiunile nâstre 
şi în tote obiectele de, studii în parte, spre a nise a- 
reta marea varietate şi după diferitele obiecte ale in- 
strucțiunei. Aşa unii copii arată memorie bună, dar: 
pricep cu grei ; ci primesc în memorie numai cuvin- 
tele, vorbele gdle, în locul noțiunilor înţelese. Alții pricep 
lesne, dar ai memorie slabă; unii au memorie bună 
„pentru poesii şi naraţiuni, dar slâbă pentru nume,:numere, 
reguli, etc. Unii din contră ai memorie, care prinde 
ușor, păstreză credincios şi reproduce cu uşurinţă: a- 
ceştia numai sunt înzestrați de natură cu disposițiuni 

“intelectuale distinse. 
Alte observări mai sunt dificultatea în cugetare şi 

lenevia în reflexiune. Remedii nu ne lipsesc pentru a-
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ceste defecte, ce se pot tămădui, Prin exerciții gradat 
şi prudent putem să intărim o memorie slabă. Pe cel 

grecii şi leneş în cugetare putem să-l obișnuim la:spon- 

taneitate formându-i judecata mai mult prin aplicaţiuni 
variate de cât prin multe instrucțiuni. 

Dic, putem să ajungem la Gre-care resultate, iar nu 
la absoluta perfecțiune. Ideea lui Jacotot, că tote inte- 
ligențele sar putea egalisa, este cu totul falsă şi n'ar 
trebui să mai ademenescă pe nimeni. Cu tot aiutorul 
special din partea învățătorului sunt mulți copii, cari 
trec prin şcălă şi prin vie/ă fără a se prinde mult de el! 

Mama natură, în formele ei organice, calculeză în 

" tot-la-una just şi rare-ori greşesce, 77 7224/p107 ŞI Măsură. 

Numai naturei îi plac, în activitatea et productivă, va- 

riaţiunile, gradele, nuanțele. Prin acesta, natura a pus 

hotarul, pe care voind al trece ar fi o întreprindere 

zadarnică !). Ii 

Dintre obiectele de studii ce oferă mat multă greutate 
sunt anume acelea în care loțica predomină punctul 

de vedere psichologic : * gramatica, stilul, gec metria” 

calculul. - 

Unii întâmpină mare greutate să reproducă cu €ex- 

„presiuni bune gramaticale ceea ce de almintreiea pricep 

şi sciu bine. Dibăcia de a vorbi corect și frumos mai 

are şi altă însemnătate. 2) Recomand asupra acestui 

punct să se citiască vederile lui Erasmus. 
“La calcul, observăm la uni! şcolari o totală lipsă de 

talent. A 
Ia predărea tuturor acestor ramure să predomine in- 

tuițiunea și comparaţiunea, de asemenea multe exerciții 

şi exemple, iar nu definiţiun! seci şi abstracțiuni. 

1). Nu siliți natura 
Veţi fi neplăcuţi 
Cu talentul, care 

"Nu sunteți născuţi 
_ (Magarul resfățat», Gr. Alexandrescu). 

2). Despte acesta s'a vorbit în de-ajuns in No. 3 şi 4 ale revistei, TovEţămiatul 

primar, dia anul 1895, [a titlul: Zimba maternă în şcâla primară”.



Disposiţiunile psichice prin instrucțiune le putem excita, 

desvolta şi mări, dar nu le putem transforma. sai po- 

tenţa, spre a putea ajunge la puntul culminant de e- 

galitate printre tâte masele de elevi. Trebue dar a se ţine 

compt de aceste observaţiuni psichologice, când se fun 

în discuțiune vesultalele diferitelor cole. Mai adaug, 

că numai atunci se va lucra rodnic în agrul şcolei ro- 

mânesci, când de sus în jos şi de Jos în sus se va 

lucra cu tact, măsură, putere şi consciință de lucru ŞI 

când se va observa.de toţi, fară excepţiune, conseguenfa, 

conseguenla în ceea ce este de lucrat şi în ceea ce se 

lucreză, 

% 

Gradaţiunile individualităţii intelectuale nc oferă pe 

lângă râze luminose și multe umbre, dându-se la ivială 

multe mistere -psichologice. Este timpul să aruncă o 

scurtă privire de compătimire şi în vicța intelectuală a 

acelora, de care natura a îngrijit într'un mod vitreg. 

Ce privelişte tristă se arată învățătorului aci| Cât 

de grei este de a lumina acestă nopte spirituală ! Cât 

de slabă se arată facultatea cugetărei, cât de încet merge 

cu ţinerea de minte, cât de sărac este limbagiul şi cât 

de nedibace exprimarea puţinelor idei! Chiar cele ex- 

plicate de multe şi iarăși de multe ori cu anevoie se 

pricep, pentru ca numai de cât să fie din „noii uitate ! 

Unii din acesti nenorociți pricep câte odată tot așa de 

iute ca şi cei-l-alți copii desvoltați intelectual în mod 

normal, dar după o scurtă muncă intelectuală nu mal 

pot de loc cugeta, nici nu mai aud, nici nu mai văd, 

sed în şcâlă numai cu corpul, spiritul însă pare că le 

lipsesce. 'Creerul acestor desmoşteniţi ai naturei pote îi 

afectat: 1) prin disposiţiuni maladive, moştenite de la 

părinţi ; 2) prin vătămarea creerului din timpul copilăriei 

prin lovituri, bătae la cap, ori prin cădere din vina 

părinţilor, din neîngrijirea_seryitorilor, din nepăsarea 

UIVLECA 
cet «AMA 
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tuturor; 3) prin inflamaţiunea creerului după bole acute ; 
4) prin hrană prâstă, necurăţenia corpului etc. etc. 

„ Acestea sunt cause seriose ce pot împedica desvol- 
tarea creerului. Starea acesta neputinciosă pârtă numele 
de zaqzo/ism, ce are două trepte: început de idiotism 
și idiotism complect. Copiii din trepta întâia se înroleză 
în şcolă printre cei cu mintea normală, de și pentru el 
ar fi imperios necesar să se înființeze ca în alte state 
şcole anume, spre a nu se răpi preţiosul timp al celor 

„alți şcolari, ori spre a nu fi chinuiți, silindu-i peste 
puterile lor să ajungă pe cei sănătoși. 1) Slabiciunea 
minței la copiii coprinşi de idiotism se manifestă prin 
repede obosire intelectuală. Cu asprime nu putem face 
NIMIC cu ei, ci numai cu multă răbdare, isvorită din 
iubirea de om. De a se vindeca radical de acestă slă- 
biciune peste imposibil. Modificațiuni în bine însă se pot 
cu timpul aduce. Precum mușchiul slab prinde putere 
şi dobândeşce facultatea dea se întinde printr'un exercițiă 
regulat şi continui, tot aşa şi germenii slabi intelectual 
pot întru cât-va fi desvoltaţi prin educaţiune. 

Noua lege a învățământului primar prevede Gre-cari 
- disposițiuni în privinţa acestor copii urgisiţi ai naturei, 

dar acesta nu este de ajuns! Rămâne tot sarcina în- 
veţătorului prudent, care pătruns de sentimente de u- 
manitate va șci să lumineze câtuși de. puţin mintea 
gredie şi aprope întunecata a acestor ființe demne de 
compătimire. | 

az 

Ca să învețâm, pe lângă talent, trebue şi plăcere, 
voinţă năzuitore de a învăţa. Voința omului fiind la 
început slabă, se întăreşce în aceeaşi măsură întru cit 
omul devine conșciti de sine însu-şi. Şi din intensitatea 
progresului concepțiunii putem trage' concluzia despre 

  

1), Este vorba de cei din treptal, căci de cei din trepta II nică au este locul de a 
ne ocupa aci, nefiind nici un mijloc de indreptare. 

m
p



puterea voinţei cul-va. Acesta ne probeză influenţa re- 
ciprocă a acestor două puteri : 7afiunea și voința. 

Caracterul îşi are rădăcina, sediul, în cercul gândirel 
Şi în voinţă. De aceea dacă voim să avem caractere 
tari, neşovăitâre, trebue să mergă mână în mână 
cultura raţiunei cu o înţeleptă direcţiune a voinţei. 
Trebue să desvoltăm dispoziţiunile bune individuale, pe 
cele defectuose să le împedicăm a se desvolta, să le 
înlăturăm după putință, și să supraveghem formarea 
caraclevuli copilăresc,') adică germenii şi trăsurile na- 
turale ale unei manifestări de voinţă, cum şi direcțiunile 
acestei voințe, însuşite prin adaptare. | 

Ca să aflăm mijlocele ajutătore pentru a ajunge la 
scopul nostru, trebue să cunâșcem mersul desvoltărei 
vieţei sensibile a copilului ; să cunâşcem apoi bine dis- 
posițiunile sale bune sau rele. De aceea ne vom lua 
sarcina ca în câte-va linii să urmărim desvoltarea psichică 
din prima copilărie. 

Copilul posedă la început numai simţul «Zu» săi ; 
acestă cunoscință trece în conşciința de sine însu-și, 
din care încep a se ivi semne de voinţă, care se pre- 
face cu încetul în pufință, latentă negreşit la început, şi 
care se termină cu manifestarea acestei putințe. Şi de la 
consciința de sine însu-și se ajunge la consciința de alţii. 
Din acesta se nasc impulsurile sociabile, ce împing pe 
copii la joc şi la relaţiunea cu alți copii. Dar de odată 
cu acestea se ivesc şi manifestări de încăpăținare, şi 
facultatea afe///ivă neînfrînată, care la început cam tur-. 
bură iiniştea, dar din ce în ce copilul începe să recu- 
noscă dreplurile celor mai lavi. Deja primul pas este 
făcut de a se deprinde cu supunerea la voinţa altora; 
şi dacă s4funeria ?) este în inima copilului, nici 77/bz7ea 

  

1). Pentru copii mai bine s'ar gice înclinări dodindite prin adaptare. 
2). Obişnuirea la supunere, dar nu la supunere Grbă, va face pe copil primitor de 

tote influințele bune în viitor. Educaţiunea sgre iubire va face mlădisă inima co- 
pilului şi o va înnobila treptat cu desvoltarea intelectuală ; iar deprinderea în rab-- 
dare, Virtutea cea mai mare pentru toți, va, pregăti pe copil pentru tot ce trebue să 
înveţe şi ce este necesar să-și însuşescă.



nu. mal este deparie, nici srafornicia : calități ce sunt 
baza, pe care se ridică totă clădirea educaţiunei. 

Copilul pâte să şi cugete. Până ajunge însă aci, el 
“vorbeşce expansiv, trece repede de la un lucru la altul; 

din- ce în ce învaţă ce să vorbescă și cum să vorbestă; 
apoi pas cu pas ajunge să cugete mai departe, expri- 

“mându-se întrun limbagii înțeles la început numai 
celor ce-l îngrijesc mai de aprâpe. Acum se inanifestă 
impulsul 77/2fzune?, făcând repetate întrebări despre 
causa și scopul lucrurilor ce-l înconjoră. 

- Acestă epocă a desvoltărei vieței sensitive a copilului 
pote înflori numai prin căldura iubirei părinteșdi, și mai 
cu semă prin iubirea neîntrecută şi nesecată a duiosei 
mame, cum şi prin duhul ce domneșce în familie. 

“ Mama neîntrerupt trebue să observe mersul patural 

al desvoltărei psichice a copilașului ei, să înveţe a pri- 
cepe procedarea naturei, și să se iniţieze ast-fel la o 

raţionabilă dirijare a disposiţinnilor naturale copilăreșci. 

Mama să se scobâre în sfera de simţire şi înţelegere 
a copilului prin vorbe dulci, prin jocuri glumeţe, prin 
tandreţe, prin ajutor grabnic la nevoile lui. Copilul în- 
cepe a imita pe mama sa mângâind-o, suridendu-i; el 
începe a eşi din îngustul său cerc de simțţire şi începe 
a prinde plăcere să placă și altora. 

Când se ivesc isbucniri de voință neregulată, să nu 
credă mama, că acestă voință trebue imediat înfrintă ; 

dacă aceste manifestări nu sunt isvorite din vre-o indis- 
posiţiune fizică, atunci trebue multă răbdare,. multă 
prudență, câte odată indulgență, negreşit până unde se 

pote; pe de asupra totului, cousegeufa, atât de nece- 
sară în educaţiune în genere să nu se uite de mama 
înţeleptă ; şi în cas extrem, dar numai în cas extrem, 
va aplica şi pedepsa corporală !), însă nici odată aplicată 

? 

1) Numescă-ne ori cine înapoiați, noi ascultăm numai de sfaturile omenilor practici, + 

cu tendinţe edificatore, iar nu de aiurările unor vişignari jpocriţi, pentru cari totul 

este o marfă de exploatat! d Ca fa PF? Lane 

a
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ca un imijioc de disciplină durersă, chinuitore, şi nicr 
odată la cap! 
Asemenea trebuc jocurile supraveghiate si.hine conduse. 

Jocurile de şi în aparenţă sunt plăceri sensibile, ele însă 
pe lingă că sunt un escelent mijloc igienic, apoi ajută 
admirabil la desvoltarea impulsului aciivităţei personale 
și la desvoltarea fantasiei. In unele jocuri inima este vii 
excitată, în altele mintea se agereşce, puterile psichice 
se exerseză şi se aduc la consciinţă. !) | 
„Asemenea vom observa o procedare progresivă în jo- 

curile copiilor : întât cu lucruri, apoi cu alți copii; la în- 
ceput imaginaţiunea lor atribue obiectelor tot felul 
de calități, ba chiar vicţă, bunădră în jocul cu păpuşele ; 
apoi crează situațiuni și în fine, conduşi de principiul 
formativ, ajung să construiescă şi să formeze felurite 
obiecte. Acum esta momentul ca să ferim fantasia co- 
pilului să nu ia direcțiuni greşite, cu înrturiri funeste 
pentru vicță. | 

Când facultatea percepţiunei se iveşce la copil, mama 
e datore: să-l plimbe în aer curat şi liber, acolo unde 
variate obiecte se presintă nesilit sensurilor, şi anume 
ochiului şi urechii. Aci, în mijlocul nature, :) mama 
va satisface curiozitatea micuţului ei fiii, czzzoz//ae, ce 
se manifestă prin dese întrebări; ea îi va răspunde 
într'o limbă simplă și înțelesă de mintea lui, cu un ton 
blând şt duios. Tot aci va vedea mama ce influență ati 
Percepţiunile sensurilor asupra desvoltărei minţei şi inimii 
copilului ; și acesta o va îndemna să dea și mai multă 

1) A se fedea articolul nostru: „Diesteriveg depre grădinile de cozii,“ Gin re= 
vista „Gazera Siriului,“ anul al Xl-lăa, Ne. 7, 5 August 1$94. 
: 2) Tyadal, prietenul sincer al naturei, recomandă chiar pentru adulţi regulata 
plimbare în aer Jiber. E] dice, într?o exprimare poetică, că atunci când deschidem 
ferestrele să intre, aer curat. deschidem ferestrele Minervei. Dacă pentru 6meni mari 
şi aerul liber și curat, este atât de folositor, cu atit mai vârtos pentru coţii! 

Şi Erasmus ne recomandă cu multă căldură să facem de timpurii pe copii prieteni 
cu mama natură: 

*Fi treboe să privescă frumuseţea ceruiui, bogăţia pământului, isvorele clocotitore, 
riurite lin curgătore, marea imensă, - animalele fit nenum€rate, $ciind că tote „acestea sunt create penirn folosui 6menilor ; numai Şi numai ca şi on.ul să servescă la 
rândul se lui Dumnegeă, creatorul săi», !
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atenţiune îngrijirel sensurilor. Mat tâte se desvoltă de 

la sine, dacă mama şcie să contribuescă a se desvolta 

ochiul, organul sensului celui mai important pentru pri- 

virea lumer exteridre, care este şi sensul geometric al 

spaţiului. Percepţiunea sensului de spaţiu conduce de 

sine la noţiunea de ce este mare, mic, înalt, mărunt, 

aprâpe, departe etc. etc. 

pă e 

De mare influenţă pentru cultura vieţei sensitive şi 

morale este exemplul din familie. 

« Mult timp vasul Dăstreză mivosul de care a fost 

Pătruus, când era notb (Horatius). 

-£ “Tate încrurule ce ved copi împrejurul lor, lole ac- 

fiunule, ce se petrec în oclui lor, să porle întipărirea 

frumosului: a ordinei, a armoniei. 

Aşa ne povăţueşce Platon. Şi multe învățături putem 

“laa din scrierile înțeleptului Platon. !) 

Copii să fie feriţi dar a fi martori la fapte şi vorbe 

rele ; şi dacă cum-va vEd ceva răi, să-l vadă acolo, 

unde li-se deşteptă desgust, dispreț, dar să nu vadă 

ac&sta la pers6ne pe care le iubesc, căci veninul exein- 

plelor rele din familie se strecâră mai repede în inima 

copilului, fiind-că copiii consideră pe autorii vieţei lor 

ca pe ființele eele mai scumpe din lume şi demne de 

imitat. 
Mediul în care trăsşce copilul, influinţându-i forte 

mult desvoltarea lui morală, din cauza aceea-ce sc nu- 

meşce «Vo/uplas imitandi,> 2), de aceea amintim ma- 

melor să nu uite responsabitatea cea mare, ce 0 at 

cu privire la copiii lor, pe cari mar trebui nici odată 

să-i lase la voia întimplărei, nică exclusiv în îngrijirea 

o 

1) Fac o declaraţiune, că ei ca ecclectic, nu aparţin exclusiv nici unei şcâle pe- ? 

dagogice, iaă adevărul ori de unde îl găsesc. Ei fug de ceea-ce Bacon numia 

«idola theatri ;» fug de autorăatea absolută a unui «magister» Şi după sfatul lui 

Descartes alerg numai după «evidenţa raţională». 
" 

2) Aristoteles numeşce cu drept cuvint pe om: 

(făptura care imiteză),
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slugilor cari pote că în presența părinților se arată 
_destoinici şi bine-voitori cu copiţi, dar în absenţa lor ci 
se pârtă în cele mai multe casuri, brutal și cu indife- 
renţă, ori întrebuințeză adesea-ori cele mai nepotrivite 
mijloce şa să potolescă sbuciumărie și neastimpărul 
micuţilof, fenomene isvorite din vioiciunea impulsului 
vital. Je câte-ori nu sai vEdut copiii contractând chiar 
obiceiuri rele din purtarea groso/ază şi znorală a în- 
grijitorelor de copiii noştrii !... 

Dacă tu mamă, vei supraveghea şi creșce tu însăți 
copilul t&u, dacă împreună cu desvoltarea sa fizică vei 
observa şi desvoltarea disposiţiunilor sale sensitive, dacă 
vei netezi ici şi colea şi vel avea ca ţintă. înnobilirea 
inimei copilului tău, vei semăna sculptorului, care își 
priveşce opera sa necontenit, şi acesta din tote punctele 
de vedere, spre a se îndrepta și cea mai mică greșală! 

Dar, durere, cât de mic este numărul mamelor, care 
trăesc numai pentru casa lor, pentru copiii lor ! Unele 
n'a timp să se ocupe de că, fiind în gona Zraza/u2 
Qiluic, altele în gona plăceriler / Şi acestea sunt cele 
mai vinovate | - 

Şcolarii începători portă inconştient 442/ viii al acelora 
ce le aparţin un 724 caracteristic. , 

Acei de o educațiune mai îngrijită în familie sunt 
delicaţi, docili. Muitora din copii le este proprii simțul 
de lealitate, de bună cuviinţă, de ordine și punctualitate, 
nau înclinări spre viţii. Alţii însă sunt din contra. Unii 
sunt mai astîmperaţi, pote chiar prea liniștiți, pe când 
alţii isbucnesc în risete și veselie. Și risul acesta sgo- 
motos isvorăşce din rtutate, ori din batjocură rtu- 
tăciosă. |) 

- La mulţi se iveşce şi ambițiunea, ce nu este indi- 
ferentă la lauda sau dojană, şi se manifestă prin silință. 

4   ? 

1) Noi vorbim aci de zîs ca defect, iar nn de mina plină de veselie, nu de acel 
dulce surîs, pe care Pestalnzzi îl numeșce edalsamul 7ieţei».
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Aceştia lucreză cu interes, cu zel şi bună voință, pe 

când altora le lipsesc aceste calităţi, ȘI trebue necontenit 

îndemnați şi forțați la datorie. *) 

Unii au simţ de compătimire, pe când pe alții pare 

că nu-i mişcă aprope nimic. Unii sunt supuşi de bună 

voie, din dragostea câtre învățător, alții îl recunosc au-. 

toritatea lui numai de datorie, de frică. 

Acei de o educaţiune cu totul neîngrijită sunt îndă- 

rătnici şi nesupuși ordinei și disciplinei şcolei: leneși, 

gâlcevitori, capricioși, nemlădioși. 

Resumând cauzele acestei diversități înșirăm: Z720/2- 

năvile înnăscute, cauze organice, excilarea boinăviciăsă 

a sistemului nervos, exemplele famihe?, şi pe timpul 

frequentărei în şcâlă, şi pzodu/ de conducere al înve- 

fătorului ! 

Unele defecte pot fi numai exagerațiunea unei di- 

recţiuni greşite a voinței. In sufletul copilului nu există 

încă pasiuni închegate, hotărite: nici nu se observă la 

copii o direcțiune durabilă a voinței. La dreptul vor: 

bind ei pu posedă încă nici 777442 pronunțate, nică 

piciuri. Virtutea este o deprindere constantă, ce se pote 

dobindi numai prin exerciţiul permanent al binelui şi 

combaterea răului.” Şi defectele numai atunci se pot 

numi viciură, când voința liberă este subjugată de eie. 

In principiu şc6la primară are a face cu naturi încă ne- 

stricate, de aceea să se lase desvoltare literă zale: 

luluă copilului, observându-se numai să nu degenereze, 

şi nimic să nu împedece desvoltarea înclinărilor bune. 

Din fericire binele nare efect izolat, fie-care calitate câş- 

tigată are în urma €i alta, Și influenţa educativă se 

întinde tot mai general de cât sar aştepta educatorul 

numai la anumite ocaziuni. Educaţiunea nu este un lanţ 

de membre izolate; ea semănă mai mult unei forme 

  

4 ă 
1) Dar să nu poruncim nimic, ce ar jigni vre-un sentiment al copilului ! Neascul- 

tarea, nesupunerea atunci nu mai este un defect moral, ci produsul unor procedeuri 

psichologice greşite ! |



Sr 

de cristal, care sub influenţă priitâre sc aseză regulat 

cu tote feţele sale, si de la care trebue să depărtăm 

numai influențarea rea sau împedicătore, spre a sc putea 

păstra forma curată și nealterată. 7 

m e 
Ca şi &menii mari și copiil sunt supuşi la a/ec/e, 

chiar violente câte odată, dar trecttore; de sigur cau- 

sele nu sunt mari, corespundend sferei vieţei copilului. 

Ruşinea, durerea, mâma, frica, Spaima sguduiesc din 

când în când și sufletul copilului. Mâ/irea și nedrep- 

Zalcă le simte copilul tot aşa de adânc şi de amar ca 

şi Gmenii mari, de şi nu sunt tot aşa de duralile, șter- 

gându-se din sutletul lor lesne prin alte impresii noui. 

Liducatorilor se recomandă de a evita excitarea acestor 

afecte şi de a depărta tâtă influența “rea asupra lor. 

De aceea mare prudență în alegerea și aplicarea pc- 

depscelor, fie fizice, fie morale, care trebue să se bazeze 

pe eficacitatea lor psichologică asupra individului, la care 

se simte nevoia de a le apiica. 

Morala socială impune educatorului de a instrui pe 

copil şi în arta de a-şi stăpâni afectele sale, !) prin cari 

ar putea deveni chinuitor altora, Cred că acesta se 

pâte în școlă numai întrulii grad ore-care, Aci este 
rolul. familiei. Și pentru arta cea grea a s/ăfânirel ae 

sine este numai șcdla viefei în stare să complecteze opera. 

Cât nu se perde din instrucțiune cu acestă neinfri- 

nare a gândurilor! Nici nu mai vortesc de perderea 

timpului din causa nezdrăvăniilor, cicălelilor şi altor ne- 

orândueli şi turburări ce isbucnesc ca din senin ! 

i atrăgând aci atenţiunea, să nu presupună cine-va 

că ei mE contradic; acurh vorbesc de zea/fafe nu de 

şcă/a ideală, către care cu toţii aspirăm, vosbesc anume 

de ceea-ce se petrece -acum în șcâla românescă! 
4 

1) Posomorârea, plânsul, râsul etc.
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Putem influenţa asupra culturei morale direct şi in- 
direct. /udirect frin instrucțiune. Influenţarea directă 
este tot aşa de variată precum sunt de variate şi mul- 
tilaterale situațiunile vieţei. 

Spre a ilustra puţin cele dise, să vorbim despre ordze, 
aşa de mult necesară în învățămînt. Pe când educatorul 
obişnueşce pe elev la ordine în obiecte exteridre și 
materiale: cărți, frequentare regulată, punctualitate la 

intrare, el lucreză tot-de-odată şi la fiinţa intelectuală 
şi la cea morală a elevului, negreşit numai dacă se cu- 
n6şce bine de el jocul natural al facultăţilor intelectuale 
şi morale ale elevului său. De a fi regulat şi de a fi 

activ sunt două acţiuni, ce nici nu se pot presupune 
separate: una şi alta este un lucru de obișnuire. !) 

Elevul obișnuit la ordine şi activitate face el, prin el 
însuși, experiență cât de bine-făcătore sunt aceste ca- 
Jități, cât câştigă el prin însuşirea lor. Întrebându-se 
des: ce am de făcut, își aminteşce de supunerea da- 
torită, de pătrunderea lucrului; şi- acestă chestiune va 
deveni pentru el o chestiune de conşciință. Şi consciința 
este aprâpe identică cu iubirea adevărului. Purtarea lui 
fiind corectă, n'are nevoe să ascundă ceva, ori să alerge 

la felurite scuze. Și chiar dacă a greşit, va fi prea mân- 

dru, voit să dic frea demu, să alerge la minciună spre 
apărare : iată-l dar ajuns la simţul de ondre, şi prin acesta” 
la simțul qa/orze?. i 

Dar iubirea de ordine mai are. de tovarăși: ecozoma 
şi curăfenia, care. și ea, curăţenia, negreşit externă şi 
internă, este considerată ca cola esteticului. Vedem 

dar că oidinea este baza tuturor virtuților şi că o ca- 

litaţe se nasce din alta. 
i se se 

Condiţiunile metodei ce trebue să urmeze educatorul 
în formarea acestor ființe mlădidse ce se numesc copii, 

  

2) «LPhabitude, a dit Montaigne, «est la reine et Pemperitre du mandes, -
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sunt depuse chiar în caracterul cducatorului moral, şi 

le putem reduce la aceste dout importante şi indispen- 

sabile calităţi: iubirea şi consegueuța. Din aceste dou 

elemente rezultă afenfumuea neiutreruplă ; din acesta 

tactul fericit, călăuzirea sigură, şi o seriozitate plină de 

iubire şi demnitate. Copilul se va obişnui de a fi con- 

dus cu seriosifate şi blândefe, şi se va simţi bine în 

acestă atmosferă morală, unde totul îi priesce ; şi chiar” 

dacă din când în când va isbucni ușurința naturală satt 

aroganța spumttore, care va cauza negreşit multă su- 

părare, educatorul va învinge totul prin virtutea de 

aur, răbdarea. 
Când totul se face calculat, cu intenţii bune şi bună- 

voinţă, când toţi vor da mână de ajutor: socze/afe, fa- 

mihe Si școlă, lucrând cu toţii în aceeaşi direcţiune, fe- 

nomenele descurajătâre în educaţiune, despre care am 

vorbit, nu vor fi de cât nişce moinente, crzice în a- 

dever, dar trecătore | 

Vig6rea vitală este causa de rieastâmnper, care pre- 

pară instrucțiunei şi progresului regulat multe piedici. 

Urmările uşurinţei sunt: distracţiunea și neatențiunea. 

In contra acestor inconveniente avem să ne luptăm in- 

continui. Gândul, sentimentul, înclinările copiilor trec 

repede de la un lucru la altul, şi anume este dorința 

nemăsurată după joc, care zădărniceşce direcţiunea şi 

atenţiunea spiritului pentru. instrucţiune. De aceea do- 

bândirea și menţinerea atențiunei este una din sarci- 

nele cele mai grele în şcolă. Principiile educaţiunei ȘI 

instrucţiunei ne indică mijl6cele, acestea însă ar rămânea 

fară efect durabil, dacă învățătorul nu și-ar pune în joc 

tâtă forţa sa morală spre a restabili atențiunea necesară. 

Dar înv&ţătorul cu experienţă. şcie, că nu este într'o di 

ca într'alta. Depinde mult cu ce disposiţiuni vin copiii 

la şcâlă şi cu ce s'a ocupat gândul lor acasă, ce au 

vădut şi audit prin stradă. Evenimente particulare ale 
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gilci, așteptarea dilelor libere de şcolă, așteptarea de 
] treceri plănuite, daruri primite sau numai făgăduite, 
jucării felurite; aproj ierca vacanţiei, şi încă alte multe 
și multe lucruri contribuicsc la neatenţiune. Iarăşi greu 
este când şcolarii trebue să urmeze mersul ideilor în- 
v&țătorului un timp mai îndelungat; căci ori-cât de 
interesantă ar fi predarea nâstră, totuşi putem face 
observațiunea neplăcută, când întrebăm "fără de veste . 
pe unul sait pe altul, că za fo? e/czii ue urmeză cu 
gândul. 

Lesne sar putea înşela învețătorul, dacă nu ar cu- 
n6şce pe auditorii săi, vădând pe unii școlari ședend 
liniștiți și țintă la învețător; în aparenţă forte atenți, 
ȘI în realitate cu gândurile aiurea. 

% 
4 pt 

pa AP. d 

Să treceni acum să vorbim și de spiritele răsvrăti- 
tore, destrăbălate, în contra cărora nu folusesce nimic, 
nici chiar cele mai aspre mijlâce de corecțiune. Impulsul 
înnăscut spre escese, turburare și nesupunere:strică ne- 
contenit hotarul disciplinci, putendu-se forte nemerit a 
se aplica la aceştia versul lui Iloratius: 

« Naturam expelas furca; lamen usQue vecurrel» !). 
Câte-odată, se mai observă la aceste subiecte turbu- 

rătore încă și cragimea şi plăcerea de a chinui animalele, 
Dacă acestă crudime e numai ca oi urmare a manifes- 
tărilor de desgust a 6menilor spre o: anume specie de 
animale, atunci se va perde cu timpul acestă crugime; 
iar dacă provine din instinctul înnăscut, atunct ni se 
presintă problema cea mai grea a educațiunei. 

AcElaș lucru este șz ca copii? cari fară. Dacă ac- 
ţiunea lor nu este din deprindere rea, ci causată de: 
excitarea tolnavă nervâsă, nu putem face alt-ceva de 
cât să-i supraveghem necontenit și să regulăm impulsul 
activităţii lor. - | 

) -Inţelesul liber al acestor vorbe este ; adaterelul poți să-l alunză cu jorța, e! 

Zarăți se va dvi - : ,



Pentru aceşti copii, cu purtări rele permanent, !) me- 
toda recomandată a blândeței nu mai este suficientă. 
Aci numal o personalitate înzestrată cu energia voinţei, 
consequenţă în tote actele, cu raţiunea limpede şi sânge 
rece, cu răbdare şi Iubire sufra-umană, ar putea Să- 
vârşi vre-o minune | 

.!. 

apa Tata 

Cât de diferit se manifestă firea în sanii copilărici, pe 
timpul frequentărei la şcolă, ca: modestia, bunătatea 
naturală, iubirea de aprâpele, supunerea voi6să, fami- 
liaritatea, încrederea în învăţător. întrun cuvint acestă 
purtare în adevăr copilărescă, plină de naivitate, este 
cam de regulă proprie numai şcolarilor din cursul pri- 
mar. Cu vârsta se împuţineză aceste calități interesante 
şi plăcute, cu t6tă înmulţirea cunoşcinţelor şi influinţa 
cducaţiunei din şcolă. Şi inimele june lasă tot mai puţin 
să străbată în afară biândețea și frăgezimea sentimeri- 
telor, Causa o găsim în frecocifafea desvollărei fzsice, 
în modul desvoltăvel cugelăvel și a sentimentelor, prin- 
cipalmente însă în influența mediului încunjurălor. *) 

Este timpul a încheia şirul reflexiunilor și observă- 
ziior nostre pedagogice asupra 7uivzdualr/ăfiă. Un ultim 
cuvînt de rezumare credem că şi-ar mai avea încă locul. 
Ceea ce 'este pentru agricultorul harnic, dibaciii și-pre- 
vedetor cultura câmpului seu, este şi pentru educator 
siguranța în frzceferea nature? copilului. Din t6te punc- 
tele de vedere şi pentru unul și pentru altul este o sar- 
cină și o problemă grea, în' a cărei deslegare, ge /ânzgă 
0 fregătire prealabilă, ajută mai cu semă ocasiuuzle 
favorabile, şi o freguentare mai intimă cu lumea. 

Ferice de învățătorul, care a şciut să se indentifice cu 
spiritul artei de a se conduce şi de a preda în şcolă, 

/ 

1) Ta. articole speciale vam vorbi despre scolele de corecțiune, despre fiinţa, modul 
de organisare şi importanţa lor. , . 

2) Ciae ar putea, tăzădui înrturirile funeste ce ati asupra tinerimei exemplele rele, Ziz 
Jamilie, societate şi şcoki ? ! : 

că 
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în mod inteligent şi uman, având totdeauna în vedere 
individualitatea, aşa de mult variată a copilăriei! Despre 
el s'ar putea “dice ceea-ce plin de satisfacere dicea 
Cicerone despre Isocrat: 

« Că îndemna pe unul cu pinleniă şi velinea pe altui 
cu hăful. (De Orat. III, 9). 

In privinţa ajutorului pozitiv, ce educatorul trebue să 
dea pentru desvoltarea zp7vzdzalrtă/eă şi când şi cum 
să-l dea, merită a fi citate vorbele lui Schiller din 
/Vallenstein, ca un adeverat simbol pedagogic pentru 
tote popârele și în tote timpurile: 

«Este o plăcere, Cum Aeşieptă, cum întăresce, cui 
animeză fotul împrejurul lui, cum fie-care pulere se pro- 
nunfă, Cum fie-care devine mal strălucit în apropierea 
luă. Din fie-care face să 1esă pulevea sa proprie, o 
cultivă, lasă pe fie-cine să râmâie ce este, vegiieză a4- 
înal să Jze în fot-d'a-una ia locul potrivil». !) 

  

1) « Piccolomini» I act, scena 4 unde Max se exprimă către Questenberg în pti- 
vina lui XVALLENSTEIN»,
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DEPRINDEREAI 
Un despot va exista în totdeauna, care va domina 

omenirea, şi încă cu o putere nemărginită, precum a 
domnit de la începutul lumii: acest domn absolut este 
deprinderea. 7 

In faţa puterii sale chiar voinţa cea mai tare a cedat. 
Ea nu cunâsce deosebire de virstă, de sex, de posi- 
țiune, de ranguri sociale. Cu forţa a tăcut legi la po- 
pore întregi şi reguleză viaţa fie-cărui individ. Ea este 
care schimbă în sclav pe omul cel mai liber şi pe sclav 
îl face nesimţitor la afăsare. Ea tace să progreseze 
virtutea ; dar durere, tot ea face să înainteze şi viţiul. 
Aliatul ei credincios, ba putem dice chiar basa exis- | 
tenței ei, este fufu/. Nu cunosc un singur om, care 
cel puţin în trecăt, să nu fi stat sub farmecul er. Ea 
scie să ne încunjure cu lanţurile ei, ni le face pe ne- 
simţite plăcute, în cât nică nu ne gândim să ne aparăm 
de ele; şi ca să ne scăpăm de ele, ar trebui o luptă 
Şi O energie de voință extra-ordinară. 

  

1) Acest articol sa publicat pentru prima ră în revista : «Iar&țămiatul primar», 
anui 1895, numerele 1 şi zi
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Puterea deprinderii o recunosciră şi cei vechi. Plu- 
tarch dice chiar că: « /77Zufea mu e de câ 0 lungă 
deprindere.» In timpurile mai noui, educatorul Campe 
ne arată în al săi </Aobipsorz» o iconă forte vie despre 
influența deprinderii. Cei mai mari poeţi din tote tim- 
purile vorbesc de asemenca de puterea deprinderii : 
Schiller, în «<Mortea li Ilalieustein,» actul Î, scena 7. 
se exprimă : 

Din but este omul formal, 

Și doica Jui este deprinderea.“ 

Şi Goe/he face pe Zigmout în ultimul act să exclame: 

«Dulce vicţă ! Deprindere frumâsă și plăcută 
a existenţei şi a. faptelor, de tine să mă 
despart 5) 

Să examinăm puțin mai de aprope acestă putere 
mare internațională, care nu întycbă pe ce treptă de 
cultură este poporul, ce limbă vorbesce, dacă se bucură 
de progresul intelectual, sau vegeteză încă în starea 
primitivă ca animalele. Abia născut copilul—om este. 
deja supus puterii ef. Prima hrană, laptele matern, dc- 
vine deprindere. Când schimbarea de alimentare se pote 
face, fără a se periclita organele cele fragede, încet— 
încet trebue să deprindem “copilul cu altă hrană. Cu 
cât el se măresce, cu atât i se dă şi deprinderii o în- 
tindere mai mare. Dupe ce copilul a; făcut sute de în- 
cercări zadarnice de a se ridica în picidre, de a se ţine 
în echilibru, de a face câţi-va pași, numai atunci se 
obişnuesce să umble. Nerăbdător, cere când una, când 
alta ; dacă i se refusă, atunci r&utăciosul micuț se mânie, 
ţipă, diua şi nâptea, fără să-i i „pese că turbură liniştea 
părinţilor. ; Si dacă l-am lăsa în voia lui, ar deveni în 
adevăr chinul “tuturor din prejurul șăil. 
Nu voim de loc să -atingem seatitnentul mamelor 

1) Pe Schiller şi Goethe noi îi considerăm ca mari pedagogi ai lumii. Şi necon- 
tenit vom utilisa ideile lor, care sunt veşnice adevăruri, - ÎN 
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tinere ; în hatârul lor să admitem excepțiuni. Şi o fac 
bucuros, căci mare stimă am eii de adeveratele mame. 
Cu drept /'ene/on a dis, că numai prin bune mame 
se va regenera neamul omenesc. Însă tocmai duisele 
mame să nu uite că zeufatea este cam regulă generală 
la aceşti 7722c2 cosmofolifi. -O povaţă seriosă mă simt 
dator să dau, de alt-fel o povaţă pe care o simte fie- 
cine că este forte importantă. Cât se pote de timpurii 
trebue să luptăm în contra acestei 7e44ă/?, şi trebue să 
deprindem copilul cu supunerea necondiționată, chiar 
de la început. Supunerea este una din deprinderile cele 
mai grele, dar și din cele mai importante, fiind-că su- 
punerea la voința altora trebue să însoțescă pe om în 
tot drumul vieţei sale, cel puţin în anumite casuri ; şi 
dacă nu s'a obișnuit cine-va cu ea din copilărie, cu atât 
mai grei îi va veni mai târziu. Urmările amare singur 
el le va ispăși | | 

Dacă copilul s'a iniţiat și s'a deprins cu supunerea 
la voinţa părinților, /Asândr-i-se însă individuahitalea 

„Jud să 1 se desvolfe bey, atunci tâte faptele lui i se vor 
regula după poruncile şi sfaturile lor. Când mai târdii 
va sosi timpul să iasă de sub tutela părinţilor, cu greu- 
tate şi cu regret se va desface de starea care-i devenise 
o deprindere plăcută şi va trece în cercul unor de- 
prinderi noui, adică să cugete şi să lucreze sfon/an. 

În educaţiune deprinderea, jocă un rol fârte însemnat. 
Se scie, că totala educaţie a tinerimii se baseză pe 
exemplu, 1nSlruive şi deprindere. Indatorirea acesteia 
din urmă este să obişnuiască copilul numai cu ceea-ce 
este bun şi să-l desvețe de defecte. Pomuşorul încli- 
nând să crescă strâmb, pote fi îndreptat numai până 
când seva este încă tînără, căci până atunci el este încă 
mlădios; tot aşa şi deprinderile se fac şi se desfac mai 
uşor în tinerețe. Bogata și armoni6sa nostră limbă are 
o mulţime de exemple în acestă privință. Aducă-și 
cine-va aminte de ingeniosele diceri și proverbe ale 
poporului nostru.



Nimic nu e mai vătămător de cât dea r&sfăţa tine- 
rimea, înțelegând prin acest r&sfăţ obișnuirea cu traiul 
bun în ori-ce privință, care ar putea pricinui cu tunpul 
neplăceri fisice, ori psic/ice durerese. Câţi copii, res- 
fâțați în copilăria lor, n'am văzut: noi, cari apoi în șcâla 

viefei au trebuit să facă cunoscință și cu partea cea 

aspră a deprinderi. | 
E ciudat, că usul limbei în cele mai multe casuri, | 

când întrebuințeză cuvîntul defrindere, îi dă un înţeles 
rea, în cât însemneză mai în totdeauna înrădăcinarea 

adâncă a defectelor: defect din deprindere, beţiv din 
deprindere, cartofor, mincinos, înşelător, linguşitor, hoţ 

„din deprindere. De ast-fel de defecte morale cu mare 
anevoință se scapă omul; iar de unele, dacă rtul este 
înaintat, aprâpe în totă vița va fi stăpânit. Și ce stare 
vrednică de plâns!—La sus numiții: beţivi, cartofori, 
mincinoşi, înşelători, linguşitori hoţi, etc. etc., viţiul, 
crima, chiar, găsesce Gre-care motivare în defrznaere, 
prin starea patologică în care se află' omul prin însu- 
şirea răului. Nu este vorba aci de scuzarea acestor 
vițiuri, ci de constatarea unor fapte. Deprinderea la r&ii 

este mai uşoră şi mai generală de cât deprinderea la 

bine ; asemenea şi germenul ră care dormiteză în om 

se deșteptă mai lesne de cât cel bun, Acesta ne pro- 

DEză şi -expresiunea : făcar ain deprindere, dar nici O 
dată nu se dice viz/ute din deprindere ! 
— Expresiunea ce o audim câte odată «om a/ defrin- 
devil» pâte cuprinde în sine ori laudă, ori dojană:: o 

putem aplica la un om care e deprins cu regularitatea 

cea mai punctuală, cât şi la unul cu totul contrariti. 

Cu cât individualitatea este mai puternică, cu cât se 
distinge mai mult omul prin voinţa sa și prin putinţa 

de a săvârşi ceva bun, cu atât el va fi mai puțin stă- 

pânit de puterea  deprinderii, negreşit a deprinderei 

spre r&u. 
Domeniul stăpânirii deprinderii variază în “întindere 

„la diferiți individi. Sunt Omeni, cari se simt nefericiţi, 
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dacă împrejurările fac să li sc schimbe câtuşr de pu- 
țin modui lor de traiit. Aceste paluri-—maşine suler. 
dacă trebuc să se, secole vre-o dată mai de dimincţă, 
sati dacă sunt nevoiţi să se culce mar târdiu, ori să 
se priveze când-va de repausul de după masă. Schim- 
barea orei mesei, schimbarea hranei, ori a băuturii obiș- 
nuite, acâsta o simt şi o consideră et ca un mare sa- 
crificiă; şi dacă ar trebui să-și schimbe locuinţa, să 
întrepuindă vre-o calătorie, forte cu grei se pot ho- 
tări să-şi părăsescă pentru cât-va timp obiceiurile fa- 
vorite ; unii chiar cad într'un fel de stare maladivă. 

Aceşti Gmeni prosaici sunt adevăraţi sclavi ai de- 
prinderii ; şi privindu-i ar crede că mai lesne s'ar 
opri maşina întregului lor organism, de cât să se 
abată din mersul obişnuit. Cu tâte acestea și la ase- 
menea Gmeni păre-că s'ar putea aplica frasa obișnuită : 
«(a urma urmelor se deprinde omul cu ori-ce» ȘI că: 
“îuvă/ul are şi dese»; dar n'am putea în general 
susține acestă tesă, | | 

Nu există o localitate cu Gre-care schimbare climatică ; 
nu există ocupaţie, hrană sai băutură, la care omul 
nu Sar putea obişnui, în cas de nevoie. Mat mult încă, 
nu există o privaţiune, o nenorocire, o stare durerâsă 
fisică sau psichică, la care nu s'ar obişnui individul, când. . 
va sci să „se lupte cu el însuși și cu mediul.. încunju- 
rător. Dar și aci dascălul cel mat bun este fmful ; si 
aci tot junimea se deprinde mai repede şi mai uşor 

„de cât be&trâneţea. Cel ce s'a născut în bogăţie şi în 
„lux și apoi, prigonit de sârtă a sărăcit, trebuind acura 

să se deprindă cu nevoia şi lipsa, mult mai îndelungat 
timp îi va trebui să uite cea perdut, să-și uite nefe-. 
ricirea, de cât săracul care nici odată n'a cunoscut dile 
mai bune și deprinderi mai plăcute 

Tot aşa și orbul din nascere nu consideră ca o ne- 
norocire mare lipsa vederei, ca acela care din vre-o 
întîmplare nenorocită a devenit orb. Viaţa pentru el nu 
mai are nici o val6re, și trebue tot nunial prin luptă  
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să ajungă să se deprindă şi cu orbirea. Precum. am 

v&dut în unele ţeri, că locuitorii munţilor s'au deprins 

să mănânce arsenic; cum fumătorii pasionaţi sc deprind 

cu otrava, ce ar putea fi primejdiosă vieţel aceluia al 

cărui organism tener n'ar fi preparat la acesta, tot aşa 

corpul omenesc se pote deprinde a suporta dureri ŞI 

bâle. Insă, precum am dis la început, deprinderile ne- 

înfrânate pot degenera într'o stare maladivă. Exemple 

avem destule; să se gândescă cine-va la delir re- 

mens, la morfiomani, la cleptomani și la câte altele. 

Şi iarăși, precum trebue să se deprindă cel favorisat 

odată de noroc, când sârta apoi îl lovesce, cu sărăcia 

şi nenorocirea ; tot aşa trebue să se obişnuiescă gradat 

săracul, când îi suride un noroc neaşteptat. 

Când după o bâlă îndelungată dobândim iarăşi să- 

nătatea, deprinderea se face în mod natural, chiar în 

convalescență. 
| 

Ajungem în fine la chestiunea: ce nu pote fi obiect 

al deprinderi ? Destul de precis resumăm r&spunsul în 

aceste vorbe : totul ce este antipatic naturii sau indi- 

vidualităţii omului şi tote acele sentimente unde avem 

anume în vedere szpfazza sa antipatia, cum at fi a: 

miciția și iubirea, precum și contiariul lor. În punctul 

întâi ar fi imposibil ca un om să devie prin deprin- 

dere artist, când i-ar lipsi ori-ce talent și simţ pentru 

artă, musică, pictură, etc. Omul de o natură şovăitore, 

timidă, nici odată nu se va deprinde cu tăria sufletescă 

şi energia în acţiunile sale; violentul nici o dată,. în 

mod absolut, cu blândeţea, nici prostul cu prudența. 

_ Tot aşa este cu sentimentele strâns legate de natura 

omului. Fiind-că în trăsuri generale privim deprinderea 

în tâtă sfera ei, nu ne vom oprim numai la cele ar&tate. 

Trebue să vorbim şi de un alt fenomen important al 

vieţii omului. Nu putem lăsa să nu vorbim de farmecut 

tinereţei! | | 

Se pâte ore ocoli să nu dicem un cuvinț de amorul 

e



ale 

curat, îngcresc, ce sc iVesce pe neașteptate și nechemat, 

în primăvara vieţii ? 
«Atât pentru flăcăi, cât si pentru fete amorul nu 

este o glumă, un libertinagiti, ci o „simţire duiosă, a- 

mestecată cu dulceţă şi tristeță şi care se arată în cân- 

tece de o poetică metancolie... Depărtat şi de sensua- 

litatea brutală şi de subtilități vaporose, acest sentiment 

naiv, sincer, caută fericirea presentă în satisfacerea unei 

afecţiuni legitime.» !) 
Ori cât de mare este puterea deprinderii, amorul 

insă stă în afară de domeniul puterii ei. Nu ne putem 

închipui iubire din deprindere, precum nu ne putem 

închipui amiciţie, vrăjmăşie din deprindere. Cu acesta 

însă nu voim să dicem că doi 6meni trăind necontenit 

unul lângă altul nu sar putea obişnui unul cu altul; 

nică acesta, că după ce traiul împreună s'a făcut o de- 

prindere plăcută, n'ar putea iarăşi aceşti doi Gmeni să 

se desobișnuiască şi să se înstreineze unul de altul. In 

casul din urnă ajută și o despărţire de o durată mai 

lungă ; desobișnuirea se va face mai repede sai mai 

greu, dupe gradul simpatiei reciproce. | 
Fără nici o discuţie, un rol însemnat îl jâcă deprin- 

derea în căsătorie; şi n'ași dice prea mult, dacă ași 

afirma că ea înlocuesce de multe ori dragostea, ba că 

formeză, din nenorocire, la unii chiar singura legătură 

între accă, în cari s'au stins tote sentimentele, pe.care 

se pâte fonda unirea a dout fiinţe. Facendu-se aşa 

numita căsătorie de convenicuțe sociale, sati din consi- 

' deraţiuni materiale, deprinderea va ţine locul dragostei 

- conjugale ce a lipsit chiar de la început, în cât se nasce 

un raport reciproc de idisfeusabihtațe, care în multe 

casuri se ia drept iubire. | 
Toc:nai contrariul se observă la căsătoriile fo date 

pe dragoste. 

1) Vedi disertaţia Domnului Gheorghe Adamescu: „Poesia populară Română“ 

pagina 24; de asemenea scrierea Domnului ]. Crăciunescu: 

«Le peuple roumain d'apris ses chaata pationaux. pag. 128.
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Cu cât soţii de la început au simpatic mai mare 
unul de altul, cu atât sentimentul pote să perdă din ce 
în ce din intensitatea lui. Se pote schimba într'un caracter 
nobil, constant, chiar adânc; însă acestă ardore, acest 
dor, acestă plăcere, cari sunt semnele cele mai inve- 
derate ale iubirii, se vor micşora din ce în ce prin pu- 
terea deprinderii, printr'o suflare rea, omoritore. 

Acei ce voesc să-şi conserve mult timp fericirea lor 
conjugală trebue necontenit să se lupte în contra de- 
prinderii sfre zndeferență, la care se ajunge prin între- 
ruperea desă a traiului obișnuit, prin petreceri, voiajuri, 
despărțiri pe un timp Gre-care, și alte împrejurări, pe 
cari omul ce voesce să-și aibă fericirea casnică netur- 
burată, e dator să le înlăture. 
- Un interes deosebit se cuvine să avem de deprin- 
derile vechi, și anume nu a 7paividz/a2 în parle, ci a 
fofdrelor—dalinele strămoşesri—, cari ad devenit “un 
drept al obiceiului. Aceste datine nu sunt create de o 
poruncă expresă, nici de o putere legislativă ; ele s'ai 
născut vin consciința poporului, continuă prin g/ și se 
transmit şi generațiunilor viitore. Obrcezarze juridice, 
cărora li se atribue adesea-ori putere, de lege, sunt de 
multe-ori o /ege nescrisă, care mai cu cleosebire, dacă 
se restrânge întrun cerc mai mic, ni se invederează 
calitățile ori defectele deprinderilor omenesci. 

Resumând, defrinderea constrânge libertatea voinţei 
omului, formeză «ca/egoricul imperativ», dupe care 
omul îşi reguleză viaţa ; adesea tâmpesce sentimentele 
Şi calitățile nostre, coborând pe om din desăvârşirea 
firei sale, la un nivel mai jos, câte odată chiar la qe-' 
radare ! 

În nici un punct nu putem asemăna pe om cu cele- 
l-alte animale ca: în deprindere. lDeprinderea însă stă- 
pânesce animalele, cu un despotism mai nețărmurit de 
cât pe om. Mii de exemple s'ar putea cita. 

- Câte-va însă sunt de ajuns spre a lămuri aserțiunea 
nostră, Dacă vitele se întorc sera de la pășune la un
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timp hotărit; dacă turma, fără călăuză își găsesce dru- 
mul spre sat; dacă fie-care vită își scie poteca obiş- 
nuită spre staulul ci, numai deprinderii i se datoresce 
acesta. Cine n'a observat, călătorind cu trăsura, că caii 
se opresc de la sine pe la dnumite puțuri, pe la câr- 
ciumi, la cart de obiceiu s'a oprit mai înainte vizitiul, 
ori stăpânul lor ? 

Un exemplu tipic de puterea deprinderii, în bine, ne 
dă anecdota din istoria Poloniei: « Ca/u/ /u7 Ceoscinsco». 
Dar şi câte năravuri p'au unele animale numai din de- 
prindere | 

Calul se obișnuesce atât de mult cu stăpânul său, în 
cât începe să necheze când stăpânul lui, ori vizitiul 
intră în grajd ; e adevărat însă că fârte iute se pote 
deprinde şi cu un alt stăpân. | A 

Mai mult de cât tote animalele, câinele este supus 
“deprinderi, observând totdeodată . şi deprinderile  sta- 
pânului său. Dacă câinele se obişvuesce cu regula casei ; 
dacă ocupă cu plăcere în tot-deauna locul destinat, în 
timpul mesei; dacă latră şi dă din câdă când stăpânul 
scu își ia pălăria şi voesce să iasă din casă; sai dacă 
salută cu semne vidibile de bucurie când stăpânul său 
Vine acasă, tote, astea se baseză pe deprindere. 

Cunosc un' cas, în care deprinderea se întinde pe un 
spaţiu exact de timp. Un câine însoția regulat dimincța 
pe stăpânul s&u la biuroi, apoi se întorcea acasă; la 
ora. 12 fix, în fie-care di, da de înţeles servitorului prin 
lovituri în ușă, că voesce să iasă, se ducea țintă 

„la biuroul stăpânului, ca împreună să mergă de acolo 
„la birt, 

Cum Gmenii se deprind cu câinii şi câinii cu Omenii, 
ne arață nenumeratele manifestări de durere, când unul 
perde pe altul! Cine pote uita: « Câinele so/datulu?», 
de Gr. Alexandrescu? Ne coprinde de duioşie devota. 
mentul s&rmanului animal, care mâre pe mormîntul 
stăpânului său! Aci nu se pote ăplica expresia : <a774-
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jiial supus deprinderii»,. întrun înțeles "înjositor, căci 

deprinderea coprinde aci: devotament, statornicie,  fi- 

delitate. 
Când vor putea domni în lume aceste frumose vorbe: 

devolameul, salovnicie, fidehlate ?... Numai atunci vor 

eși ŞI scepliciă moderm şi pesimiştii din starea lor vejnic 

plângătăre !.. ă 
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