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EMMANUEL KANT 
  

_ Emmanuel Kant se născu in Koenigsberg la 1724 
şi muri în acelaş oraş la:1804.  - 

1.„„Biografia lui Kant nu cuprinde:multe date, căci 
n'a fost viață mai monotonă ca acea a marelui jilo- 
zof:german. Toate ocupațiile sale zilnice le începea 

_şi-le sfârşia la date fixe O singură dată s'a abătut 
 de'la această regulă de viaţă. Aceasta a fost după 

- 4762, adică după apariția operelor lui Rousseau şi 
niâit ales a lui Emil. Atunci Kant fu așa de subju- 

:= gat_de scrierile acestuia încât citirea lor i-a turbu- 
= ratzpână şi regularitățile obicinuitelor sale plimbări 
Să zilrice, Biografia lui cuprinde numai istoria vastei 

“sâle. activităţi intelectuale, care i-a făcut renumele 
de mare filosof, de care se bucură în toată lumea... 

Tratatul de Pedagogie de față, nu este un tratat 
„scris de Karit, ci numai niște note pe diferite foi, de 

cari se servea el în lecțiunile_săle_de la “Universi- 
tăte, de câte ori eră'silit, că profesor de filosofie, să 
ție un curs de Pedagogie. Aceste note au fost date 
de Kant puțin înainte de a muri, unuia din colegi, 
lui, Rink, care le ordonă şi le publică la 1803. - 

In tratatul de pedagogie al lui Kant, nu trebue. 
să căutăm—după cum spune Jules Barni, unul din 

“ cei mai buni traducători al operelor lui—un tot ar- 
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" cel puțin: în ceea. ce priveşte educaţia, dintre acești. | 

_ - , . _ . 

4 “EMMANUEL KANT 

monios şi complect, după cum nu trebue să ne.mirăm | | nici de lacunele ce. prezintă. acest tratat şi nici de desele repetiţii-ce se întâlnesc în el; în schimb avem în el o citire pe cât de uşoară şi instructivă pe atât de atrăgătoare şi solidă. o Kant este admiratorul lui Rousseau. Dela apariţia scrierilor lui, bustul Zcestuia fu Singufiit-ornament | al cabinetului de Jicru al niarelui Jilozof _ gerian: Incât să” îti surprindă pe cineva asemănarea de idei, 

doi mari cugetători. ai omenirei. , Dacă publicăm această înteresantă operă, o facen |, Pentru valoarea incontestabilă a ideilor sănătoase ce - confine în privinţa educației şi cari idei ar_ putea -- "să contribue mult. la fegenerarea Şcoalei noastre În traducerea noastră ne-am servit de acea a lui Jules" Barni, ca cea mai bună traducere - franceză. 
  

    
Sumarul analitic şi notele „din 'text sunt de. R. hanin, m. Nae Ea 
"Iaşi, 9 Martie 1912. , a ! , - CI + 6. V. Buţureanu 

Y Di + o Institutor 
Aaa 7 Ă 

DE , 

Li 

, N A



  

„INTRODUCERE 
e:   

Necesitatea educaţiei pentru om şi numai pentru om, : -:. 
Disciplina ne face să trecem . dela starea de animal : 
la cea de-om.— Despre instrucţiune, care se a-' . , să 
daogă la disciplină.— Ce poate educaţia.—ln pro- ; 
-blema educaţiei zace secretul perfecțiunii. naturii o- 
meueşti.— Indeplinirea menirii sale este imposibilă : 
pentru individul părăsit, propriilor . sale puteri. — 
Problema educaţiei este grea.— Arta educaţiei 

„trebue să fie raţională.— Un principiu esenţial este. . '.: 
"de a creşte po . copii, nu după starea actuală, ci. 
după o stare ideală a omenirii.— Nu s'ar putea aş- 
tepta progrese în educaţia publică dela. iniţiativa : E: 

- domnitorilor. decât_dacă educaţia _lor. însăşi . ar fi, ; 
mai.bună;— Direcţia şcoalelor ar trebui să atârno | p 
de oameni luminaţi şi: competenţi. — Despre dife; , 
ritele grade de educație. A SI 

. / Pe . j 

"Omul este. singura. oreatură capabilă :de 
educaţie. Prin educaţie se inţelege îngri-: 
jirile (tratamentul, inteoţinerea) ce reclamă: ! 

pu



6. Emmanuel Kant 

„.. copilăria sa, disciplina!) care-l face om, 
„în sfârşit instrucţia cu cultura 2). Subacest : 
triplu raport, el este copil,—discipol— şi 

| școlar, i. - N 
- Indată ce animalele încep a-și da seamă 

de puterile lor, ele le întrebuinţează regu- 
lat, adică intrun chip care să nu le fie 
vătămător lor înşi-le. Este curios, întvade. . 
devăr, de a vedea cun, de pildă, puii de 
rândunele abia, eșiţi din găoace și orbi încă, știu să “se așeze astiel încât es- . „crementele lor să cadă în afară de cuib.. 

  

1) Disciplină. Prin disciplină, Kant înţelege partea - negativă şi preparatoare a oducației, care înlătură „+ influenţele rele dinafară, care desrobește” sufletul şi-l face capabil de "adevărată moralitate. “În frag- mentele postume ale lui, s'a găsit următoarea . cu. getare: Se zice jîn medicină că medicul nu este de cât servitorul naturii ; acelaş lucra şi cu -mora.. " tistul, Inlăturaţi. influenţele rele dinafară : dâtura va „şti ea singură să găsiască calea cea mai bună.«. . | :) Cultura este partea: pozitivă a educaţiei. Ceea "; ce arta adaoge naturei. Ea este de 2 feluri : liberă, jocul, şi silită : educaţia. Kant mai. dedsebeşte. încă cultura Jizică, care nu-i decât desvoltarea facultăţi: | -„ dor naturale, cum este inteligența şi cultura morală > Câre se raportă la libertate, . x  



“Tratat de Pedeogie ? 
  

Animalele deci: rau -nevog. să. fie îngeri 

jite; învălite, încălzite şi conduse ori apă- 
rate. Cele. mai multe cer, e drept, mâneare, 

nu însă îngrijiri. Prin îngrijiri îrebue să 

înţelegem precauţiunile pe cari le iau pă- 
rinții spre a împiedică pe „copiii lor să dea 

„o întrebuințare vătămătoare puterilor. lor. 

Dacă, spre exemplu, un animal venind | 
pe lume, ar ţipă 'cum fae copiii, el ar că- 

deă.. negreșit prada „lupilor. şi: altor. a- 

nimale sălbatice cari ar r fi atrase de ţipo-. 

„tele sale. a : | a 

-. Disciplina ne faco- să iecaza “dela sta- . 
-rea de animal la cea de om. Un animal 

este numai prin instinctul său tot ea poate - 
să fie ; o rațiune străină a luat pentru el- 

„dinainte toate îngrijirile indispensabile. Dar. 
“omul are nevoie de propria sa rațiune. El 
mare instinct şi. trebue să-şi facă singur 
planul: său, de purtare. Insă, cum el nu 

N 

este. îndată, capabil de această și vine în. 
lume în stare . sălbatică, el are _nevoe de 

ajutorul, altora. m 
“ Specia umană este silită să-şi: însușiască 

ea însăşi puţin câte puţin, prin propriile . 

   



3 Emmanuel Kant 7 
„sale silinţi, toate calităţile --naturale -. cari 
aparţin umanităţii. O generaţie 'face edu- 

„” eaţia alteia. Prima dovadă 'a lucrului aces- | 
tuia se poate - găsi îritro “stare sălbatică |. 

- “sau într'o stare: perfectă 'de civilizaţie ; dar 
în 'acest-al 'doilea caz, trebue să :mai 'ad- 

„mitem încă, 'că omul 'a căzut în urmă în. 
„“stăre de sălbăticie sau de :barbarie. , 

„Disciplina împiedică 'pe '0m de a selăsă 
'să fi6' abătut dela: destinaţia sa, dela uma- 
nitate, de către înclinările': sale : brutale, 
Trebue, de pildă, ca disciplina să-lastâmpere pentru ca-el să nu se arunce în primejdie ca un sălbatie. sau ca un.smintit. Dar dis- ciplina- este numai “negativă, căci ca se 
mărginește a -desbrăcă ;pe 'om de :săl- 
băticia “sa ; instrucţia din contra este partea pozitivă a educaţiei, ai | 

" Sălbătieia „este - independentă .. faţă „de toate legile. Disciplina supune pe om iegilor: umanităţii şi 'începe a-l face 'să simţiască :puterea legilor. “Dar aceasta trebue să se fată de vreme..:. 
„. Astfel, de pildă; se trimit copiii mai întâi i la școală, nu pentru ca să înveţe'aiei cova, îi 

i 
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dar “pentru ca să se obicinuiască a. sta o 
liniștiți. şi. a urma, exact ceea ce li se 'po- | 

| 'runcește, pentru. ea pe urmă să. ştie să 

„tragă imediat folos din. toate ideile. ce le 
Vor -veni. 

„Dar :omul are.. dela: natură 0" aşa. de 
mare înclinare pentru libertăţi . că, dacă 
] am lăsă să se obicinuiască mai întâi mult 

cu dânsa, el i-ar, sacrifică totul. - Toemai : 
pentru aceasta, trebue, după, cum âm mai | 
spus, să recurgem la disciplină, căci, altmin- 
“trelea ar fi foarte greu să-i schimbăm mai pe 
urmă .caracterul Ei se va -dedă - “atunci . 

tuturor .eapriciilor -Nu- sa văzut ca săl-.. 

baticii . să -se_ fi deprins vreodată cu  fe-: 

lul de traiu al Europenilor, ori câț timp. 
-ar-sta în serviciul lor. La dânșii nu este, 
după. cum,, gândese Roușseau T) şi. alţii, 

D Rousseau (I.- -J. ) 1712-1718. Principalele “sale 
: lucrări sunt: — Un răspuns la această "întrebare 

pusă do Academia . din Dijon : Progresul ştiinţelor . 

şi al artelor a contribuit oare a strică sau a purifică 

moravurile ? — Un răspuns la o altă întrebarea pusă 

de aceaş Academic: Despre origina neegalităţii printre * 

oameni ; — la Nouvelle 'Htloise; le Contrat “social ; 

- Pimile ; les Confessions, ș — la Lettre â d'Alambert 

"sur les spectacies ; Pimile (1162) roman osofic



10. “ a. Emmanuel Kant 

„efectul unei nobile aplecări pentru liber- 
tate, ci o oarecare 'aspreală, care - provine 
din pricină că sălbatecul încă nu. sa desbă- 

"rat oarecum de animal, Trebue deci .să ne deprindem de cu Vreme. a ne supune 
. preceptelor raţiunii: Când : omul 'a fost 
“lăsât în - timpul “tinereţii sale să-și facă 
toate Yoinţele şi când nu i s'a împotrivit. . |. “nimeni niciodată întru nimic, el . păstrea- 

„7
 ză 0 oare-care sălbăticie pe tot timpul 

vieţii sale. . -. a = Nuci slujește la nimic să fie menajat “în timpul tinereţii prin: o. iubire maternă exagerată, căci mai târziu “va întâmpină şi „mai multe piedici din toate părţile, şi se va izbi pretutindeni denesuccese cână. va - intră în afacerile lumești. 
Este o greșeală în. eare cădem. de. obi- . 

  

asupra. educaţiei, conţiheă principiile unei: adevărate „ roroluţiani pedagogice. Naturalismul. era pretutinde- nea. opus vechiului , raţionalism. "Răsunetul - acestei . sorieri a fost maro în Franţa unde ridică polemici „vii. Dar în Germania găsi Rousseau discipoli și acolo metoda sa fu aplicată, Printre aceşti discipoli, afară de pedagogi propriu  zişi, trebue citați cei mai mari -. germani de pe atunci; Kant, Goethe'și Schiller, 

 



  

Tratat de zori. aa 1. 

ceiu în educaţia. celor” mari, : aceea 'de-a 
„nu le opune adevărată împotrivire în ti- 

-: nereţea lor, sub pretext că ei sunt des-. - 
tinaţi a porunci. La om, aplicarea ce o 

“are. pentru libertate, . face . să fie necesar. 
a-i lustrui aspreala; la animal, din potrivă, 
instinctul scutește de această trebuinţă. - 

Omul ars nevoie de i îngrijiri și de cul- 
“tură, Cultura “cuprinde disciplina şi instrue- 
"ţia. Nici un animal, „după . câte -ştiu, nu 

are nevoie de cea de a doua. Căci .niei | 
unul nu - învață ceva dela cele ce sunt. 
„mai în vrâstă, afară de pasări cari își 

„învaţă cântecul. Paserile, în adevăr, sunt 
"îavăţate întru aceasta de părinţii lor, Şi e. 
"un lucru mișcător de a vedeă,:ca şi într”o 
şcoală, cum părinții cântă din. toate pute- 
rile : înaintea puilor lor. şi aceştia se si- 
lese să scoată aceleași sunete din tinerile - 
lor gâtlejuri. De vrea cineva să se înere- 
dinţeze că paserile nu cântă , din instinct, r | 
ci învaţă în realitate :a cântă, este: un 

_mijloa hotăritor : luaţi. unor scatiijumă- 
tate din ouăle “lor. şi, inlocuiţi-le cu niște: 
ouă de vrabie, sau amestecați . printre“ 

.
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puii lor, pui de vrabie. Așezaţi. into colivie 
: din care să nu poată auzi vrăbiile de. 
afară; ei vor învăţă. cântecul. scatiilor şi: 
veți aveă astfel vrăbii cântătoare. De fapt "este foarte de mirat; că fiecare. fel de pa- 

„seri păstrează un oare-câre cântee - prinei- 
pal: care - străbate - prin ' toate“ generaţiile; - 
tradiţia cântului. este. cea - mai statornică 

“din lume. P N e 
Omul nu poate deveni 'om decât prin. educaţie. El nu este decât; „ceea ce-l face: "ea. Este de observat că omul nu poate primi această educaţie decât dela: alţi oameni, cari și ei săo fi primit. De aceea lipsa de disciplină și de instrucție - la unii oameni. ii face să fie. niște dascăli foarte răi pentru: - elevii lor. -Dacă o ființă cu o. fire superi- - vară Sar însăreină ' eu educaţia, “noastră, “Sar vedeă' atunci 'eeoa că se. poate “face din noi. Dar, fiindcă 'educaţia, pe de o- parte învăţă pe oameni ceva, și, pede altă parte, "nu face: decât-să desolvte întrinşii unele | calităţi, e cu neputinţă .a' ști până unde “merg dispoziţiunile noastre: naturale. Dacă “cel puţin star face: o experiență . cu ajuto- 
E 
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îul color mari şi întrunind ' puterile mai 
multora, âceasta ne-ar lumină asupra ches- 
tiunii de-a şti până: unde poate merge. . 

omul pe această cale Dar e un lucru tot 

atât: de: vrednic de. observaţie : pentru un 

spirit: speculativ pe cât e de trist pentru 

un prieten al omenirii de.a vedeă că cea - 

mai mare parte din cei mari nu se gân- 
dese decât, lă dânşii, şi nu iauniei o parte 
la importantele experienţe. ce se pot prac- 

"tică asupra educaţiei, cu scop de a sili: 

“natura să - facă un pas mai „mult. Spre 
perfecţiune.» 

“Nu este nimeni care, neglijat în tinereţe, 

să nu fie în stare a vedeă, . când a ajuns 

- matur, în ce anume a fost neglijat, fie în 
disciplină, fie în cultură (căci putem numi 

astfel instrucţiunea). Cel ce “nu este cul- 
__tivat este.brut;. cel co.nu-e disciplinat Să 
"este sălbatic. Lipsa de disciplină este un. 

rău mai mar6 decât lipsa: de cultură, căci 

” sălbăticia nu mai “poate fi- alungată şi O 

” „să de disciplină nu se mai.poate repară. 
“Poate că. educaţia va ajunge mereu mai 

aceasta se poate repară mai târziu, pe când.



427 ERimmanuel Kant 

“bună, şi fiecare din generaţiile ce se vor” 
succedă va face un pas mai mult către 
perfecţionarea omenirii, căci 'în problema 
educaţiei zace marele secret al perfecțiunii 
naturii omenești. De acum înainte se-poate 
apucă această cale căci. astăzi se începe. 
a se judecă: exact şi . a-se zări “limpede 
aceea ce constitue anume o bună educație. E plăcut să ne.gândim că naţura ome- nească va [i mereu' mai bine desvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge ai se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descopere: perspectiva fericirii viitoare 

a neamului omenesc. pa e 
Schița unei. teorii de: educaţie este. un: ideal”) nobil și care nu ar vătămă, întru „nimic chiar când nu am fi în stare a-l realiză. “Oidea nu trebue privită ca o himeră și dată 

  

1) In Critica raţiunii pure (Dialectica transcenden- tală, cart. II, cap. III), Kant defineşte “un ideal zicând că este „perfecțiunea fie-cărui fel de. fiinţe posibile“, Idealurile au “un dar practic şi. „servese. ca temelia posibilităţii unor” actee „.. » Virtutea “şi cu dânsa, înţelepciunea omenească, în toată curăţia „lor, sunt nişte sdei. Dar înțeleptul (stoicienilor), este un ideal, un om caro nu există de cât în gând, dar .. . 
1  
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ca un vis frumos pentrucă. niște piedici i 

opresc realizarea, - 
Un ideal nu este altceva decât concepția 
unei perfecţiuni care nu sa întâlnit încă 
în experienţă. Asifel este, de pildă, ideea 

unei republici perfecte, cârmuită după re- 

gulile justiţiei. Să fie ea imposibilă. din a- 
ceustă pricină ?. Numai trebue mai întâi ca 

ideea noastră să.nu fie falşă, şi apoi să 

„nu fie eu totul imposibil a învinge . toate 

piedicile cari se pot impotrivi executării 

ei. Dacă, de pildă, toată .lumea ar. minţi, 

sinceritatea ar fi oare din această pricină 

o himeră? Ideea unei edueaţii care să des- 
„volte în om toate dispoziţiile. sale. naturale 
esto absolut adevărată. „” 
„Cu educaţia actuală oamenii nu ating da - 

loe ţinta existenţei lor, căci « ce diversitate 

- care se potriveşte în toemai cu ideea - snţelepeiunii. 

După cum ideea dă regula, idealul în asemenăa caz 
“serveşte ca prototip pentru complecta determinare" 

a 'copiei, şi nu avem altă măsură a acţiunilor noastre 

decât purtarea: acelui om dumnezeesc “pe care-l 

găsim în cugetarea noastră, cu care ne comparăm . 

şi după care ne 'judecăm şi ne îndreptăm, dar fără, ! 

va putei atinge vreodată perfecțiunea,“ 
4 

|



16 Einmanuel Kant 

„nu este în: felul lor de a trăi! Nu poate fi 
uniformitate printre dânşii decât atâta timp 
cât ei lucrează după aceleași principii și cât 
timp aceste principii devin pentru -dânşii ” 

“ca și o a doua natură. Putem 'cel -puţin | 
lucră :la planul unei .educaţii .poţrivită -cu. 
ținta ce-şi propune ciheva, şi putem lăsă 

> posterităţii instrucţiuni pe cari le va „puteă 
„realiză . puţin . câte puţin. . Iată, de. pildă 

florile de urechia ursului: când le scoţi dela 
rădăcina plântei, ele au toate aceeaș coloare ; „când dimpotrivă semănăm, sămânţa lor, obţi--.-:: „ nem colori eu totul deosebite şi din cele măi variate. Deci natura a pus în ele Oare: 
cari germeni, şi e destul, pentru a-i. dese ZIP voltă în ele, da a semănă şi a săgi: cum Ă trebue aceste flori. Toţ astfel e şi la omii 

  

„Sunt mulţi germeni în omenire, și nouă” |! ne este dat a desvoltă în mod proporţional _ dispoziţiile noastre naturale, a da omenirii - întreaga ei desfășurare şi a: fage astfel ca -. să ne îndeplinim menirea. Animalele o. îndeplinesc pe a lor în moa spontaneu 'și 
"fără a o cunoaşte. “Omul, din „Potrivă este - |. silit să caute--să:Wrițibgă--pe „a: sa, dar el: 

za ad Lu Ea ne An ps 

(N   > .  
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„are o idee de „dânsa. Indeplinirea - acestei 

meniri este chiar cu' ” totul imposibilă. pen- 
tru, individ. 

* Dacă 'se admite o primă pereche î în adevăr 

cultivată, maitrebue de ştiut cum şi-a format 

copiii. Primii părinţi dau copiilor lor. o... 

desvoltă câteva dispoziţiuni naturale. Dar .. 

i - nu o: poate face decât întiuatât.. întrucât | 

| 
] 

| 

nu pot îi cultiyate toate în acest _mod, căci . 
cele: mai adese ori, pildele nu se oferă co- 
piilor decât din întâmplare. - Oamenii . nu 

Ş. 
-Ş primă pildă ;. aceștia o imită, și . astfel '-se 

Şi 
AY 

      

   

  

nea, de care este “eapabilă natura ome- 

hească; noi înșine, nu 0 posedăm încă cu= - 
ată de tot; De aceea este. sigur că toate- 
Gforțările individuale cari au. ca ţintă cul- 
dura copiilor noştri, nu vor „puteă. face ca 

aceştia să-şi - iadepliniască, “menireaj. lor. -: 
Nu individul, ci numai specia poale ajunge . 

“la această: ţintă. N i 
Educaţia este o artă a cărei practică are ., 

Aveau altădată nici o idee despre. perfecţi- IS 

nevoie de a fi perfecționată de mai multe . - 
generaţiuni. Fiecare generaţie, inarmâtă cu | 

eunoştiințole _Eelor-precedeni e este totdea- A 
 CENTOALĂ 

UNIVERSITARĂ" CA2OL, 1”) 
Nerei
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„una 'mai în măsură de a ajunge la o: edu- 
caţie care să desvolte intro dreaptă pro- 

„porţie, şi potrivit cu ţinta lor, toate dispo- 
ziţiile noastre naturale, şi „Ca să ducă astfel 
tot neamul omenesc lasmenirea sa. 'Pro- 

„ videnţa, a -vrut ea. omul să fie. silit a scoate 
„binele din sine însuși, şi oarecum îi: spuna: 
- „Intră în lume. Am pus în tine tot felul. 

de dispoziţiuni pentru bine. “Ție iţi. este dat . „să le desvolţi,. şi astfel ferjcirea sau. ne- 
fericirea ta atârnă de tine“: Astfel ar puteă "ereatorul să, vorbiască, oamenilor, : - 

Omul. trebue mai întâi să-şi desvolte dis- poziţiile. pentru bine; Providența nu le-a "aşezat îintrinsul gata formate; “ela sun simple .dispoziţiuni, și în ele încă nu se află distineţie, de moralitate. A: se face pe sine mai bun, a se cultivă pe sine, și dacă 6: rău, a desvolta .in' sine moralitatea, iată "datoria omului. Cugetând bina la acsasta, se vede. cât este de. greu. lucru. “Bdueaţia „„8ste deci problema cea mai mare şi cca mai „anevoioasă, ce ne-ar pute fi. propusă. In "adevăr, luminile atârnă :de educaţie, și la . rândul” gi educaţia. atârnă de lumini, .De :  
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aceea ea nu'ar puteă înaintă decât pas-cu -. 
pas, și nu poate cineva ajunge să-şi facă  . 
o idee exactă despre dânsa decât pentrucă -. 

ficcare generaţie îşi transmite cunoștințele - 
celei următoare, care la rândul ei le creşte 

şi:le lasă astfel sporite celei ce-i urmează. 
„Ce: cultură şi ce: experienţă ! :nu - presupune 

-oare această idee? De aceea ea nu puteă 

să apară decât, foarte târziu, şi noi înşine 

nu am înălţat-o încă la cel mai înalt grad 
de curăţie. Chestiunea este de a se ști dacă. . 

„educaţia în individ trebue să imite cultura 
pe care în genere. omenirea o primește dela 
deosebitele generaţii, . 

_. “Sunt două lucruri a cărora descoperită” 
poate fi privită ca cea mai grea pentru 
omenire: arta de a cârmui. pe oameni şi | 
aceea de a-i creşte, şi totuşi se: discută i încă 

asupra acestor idei.. | 
“Deci cu ce vom începe. 4 “desvoltă 

dispoziţiunile omului ? Trebue să pornim. 

- dela starea barbară sau dela o stare deja 
cultivată ?. E greu de conceput o desvoltare 

_ având punctul de plecare în barbatie, (de. . 
" aceea ește atât de greu să-și facă cineva_ 

A Si 2. 
pi
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IN data artei de a scrie,  .: - 

20. Ti Emmanuel. Kant- 

“ o' idee despre cel dintăi'om), şi vedem că, de 
- câte ori a-pornit cineva dela această stare 
„totdeauna a căzut 'din nou. în ea, și au 
trebuit mereu noui silinţe pentru a &și din- 
trinsa. De aceea la popoarele foarte civili- 
zate regăsim vecinătatea barbariei, mărturi- 
sită de cele mai vechi: monumente scrise, pe. 

„cari ni le-au lăsat ;:— şi ce grad: de cultură 
„Nu presupune. oare! scrierea ?.. E atât de 

„- adevărat, în “cât din punctul. de vedere a] civilizaţiei; s'ar putea pune începutului lumii 
- 

Fiind că dispozi ţiile noastre naturale nu se: desvoltă :dela „sine, ori-ce educaţie este o artă. Natura nu ne-a dat peutru aceasta nici un instinet. — Origina, precum și mer- „Sul. acestei arte, „este. sau mecanică,') Pa A E , . o Pia 

  

-qa Mecanism, Iecanică, — Kant ţine de'rău aceste cuvinte. O educaţie mecanică nu eşte. întemeiată la. * "educator pe nici.un principiu, şi nu face: apel la nici. „un principiu la elov. Kant compară purtarea unui om crescut mecaniceşte. cu un joc de păpuşi: unde totul se mişcă bine, dar unde star. cântă în Zadar. viaţa sub figuri. (Critigae de la Raison pratique, cart. “II, "cap. II, $ 9.)- 

!   -
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fără plan; supusă împrejurărilor date, sau - 
raționată. Arta educaţiei nu. rezultă ms- 
caniceşte din împrejurările în: cari învăţăm - 

“din experienţă dacă un lucru oarecare ne” 
este vătămător sau folositor. Orice artă-de 

" acest fel, care ar' fi pur. mecanică, ar con- - 
. ţineă multe greşeli. și lacune, pentrucă nu : 
ar urmă nici un plan. Trebue deci ea arta 

i educaţiei, ca “pedagogia” să” fie raţională | 

- pentru ca natură | omenească să se poată» . - 

desvoltă în aşa chip ca să-și poată înde- -, 

plini destinaţia; Părinţii cari au primit ei 
înșiși o educaţie, “sunt deja niște modele --. 

_ dupii cari se: iudreaptă copiii. Dar pentru 
a face' pe aceștia mai buni, este de -trebu-. 

inţă. a face din pedagogie un studiu ; alt-. 
fel nu este nimic de sperat. dela. dânsa, 
și educaţia este. incredințată unor: oameni . 
cu-o educaţie rea. In arta educaţiei, ştiinţa 
trebue substituită mecanismului ; ; fără care 

să răstoarne ceeace ar îi clădit: alta... o 

“Un principiu de pedagogie pe care'ar trebui. 

“mai ales să-l aibă în vedere oamenii cari fac E 

"lucru, ea'nu va fi niciodată o 'sforţare | 

„ continuă, şi O generaţie ar puteâ-prea bine
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“planuri de edueaţie, este că copiii nu trebue 
crescuţi după. staraa de față a neamului 
omenesc, ci după o stare mai bună, posi- bilă în viitor, adică după. ideea omenirii 
și a intregei sale nieniri. Acest principiu | „este 'de. o mare însemnătate, Păcinţiinu- şi „ erese de obiceiu copiii decât în. vederea | „lumii actuale, aşa stricată cum e. Ei ar trebui dinpotrivă să le dea 0. educaţie mai! bună; pentru ea din ea să rezulte o: stare mai bună în viitor. Dar .aiei se iatâlnese două piediei: 1? părinţii 'mau de. obiceiu. grijă decât de un. lucru, acela ca copiii “lor. să-şi croiască "bine .calea în lume, şi. 2% domnitorii nu consideră pe. supuși de „cât ca nişte unelte pentru, planurile lor,. | „ Părinţii sa gândesc la casă și domnitorii „la Stat. Şi unii și alţii nu-și. propun ca țintă ultimă . binele - general și perfeeţia - "la care omenirea este destinată. Bazele unui . "plan de educaţie trebue să aibă un caracter - - osmopolit. -Dar binele - general este oare - 0 idee care. să poată f vătămătoare bi- . „ nelui "nostru particular ? De loe! Căci, cu. . “toate că sar păreă că trebue să-i facem sacri- --  
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ficii, lucrăm încă şi mai mult pentru binele | 
stării noastre actuale. Şi câte consecinţi 
“nobile nu. urmează de- aici! O educa-. 
ție "bună este isvorul intregului bine în 
lume. Germenii: cari se 'află în om tre- - 

bue să se desvolte din ce în ce mai.mult; 
căci în dispoziţiile. naturale ale omului nu 

„este un principiu al răului. Singura pri- 
cină a răului, este că natura nu e adusă. 

la nişte regule. In om nu sunt germeni da 

cât pentru bine. - 

."Dela cine trebue așteptată îmbunătățirea 

“stării lumii ? Dela domnitori sau dela su- - 

- puşi? Trebue oare ca aceştia să se. imbu- 

| nătățiască moi întâi pe dânșii și să facă . | 
"jumătate din cale eșind înaintea guverne- . 

“lor. bune? Dacă această îmbunătăţire tre-. 
"bue să vie dela domnitori, să se înceapă 

"deci a li se da a educaţia mai bună; căci 
prea mult timp sa comis greşala de a nu - 

„li: so împotrivi în timpul tinereţii. Un 

| arbore dare crește izolat în mijlocul unui 

“câmp nu creşte. drept şi îşi întinde ramu- 
rile în lături; din potrivă, acela care crește ». 

în. a. mijlocul unei păduri, oreșto drept din
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pricina impotrivirii "ce-i opun arborii vecini, 
și el îşi caută deasupra lui aerul și soarele. 
Tot asemenea şi eu domnitorii. Dar e şi miai 
bine ea. jei .să -fio_ crescuţi de vreunul 

- din supuşi decât „de egalii lor. Binele nu 
„poate fi-aşteptat de: sus decât întrucât edu- 
caţia va fi: mâi bună acolo. Trebue. deci să 
ne bizuim . mai, curând: pe silinţele par- 
ticularilor deeât pe concursul domnitorilor 
după cum gândiă Basedow.!) şi alții ; căe 
experiența ne învaţă că aceştia au în edu- caţie mai puţiu în vedere binele lumii decât „al Statului lor, și nu văd în ea decât un. mijloc de 'a-şi ajunge scopurile. Dacă dau bani pentru acest obiect, ei își rezervă drep- tul de a eroi planul care le convine. Acelaș | 'lueru este pentru tot ceeaca privește 'eultura “spiritului şi pentru dezvoltarea cunoștințe- 

A 

  

1) Basedow (J. Bernard), 1723—1790. — După ce a - profesat morala şi literele în Danemarca, el se apucă de pedagogie şi propuse. un sistem de educaţie in- spirat de Rousseau Fu ajutat de .prinţul' de Anhalt, Dessau şi. la 1774 întemee la Dessau o şcoală model. sub numele de Plhilanthropiion. Principalela sale lu... . crări pedagogice sunt: Despre educaţia "prinților şi Culegere de cunoştinţi necesare instrucţiunii tinerimei.  
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. lor omeneşti. Puterea și banul i nu 19 4 pro- 

cură, cel-mult le înlesnește ; dar le-ar putea. 

procură; dacă Statul nu ar percepe impozite . . 
numai în interesul cassei sale. De aceea Aca- | 
demiile nu au făcut aceasta până acum, și 
astăzi sunt mai puţine semne ca ele. săi în- 

ceapă a o face. 

lată pentruee direcţia școalelor. nu ar 
trebui să atârne decât de judecata eunoscă- 

torilor celor mai. luminaţi. „Toată cultura. 
începe dela ela particulari : și pornește dela dânşii 
“Spre ase  împrăștiă, Natura omenească nu se 

"poate apropiă puţin. câte puţin de ținta sa 

decât mulțumită silinţelor persoanelor. cari 
“sunt iăzestrate cu sentimente destul de în-. : 
tinse pentru a se interesă, de binele lumii 

“şi. cari sunt capabile de a “concepe o stare 

-mai bună ca posibilă in viitor. Totuși mulţi 
din cei mari nu-și. consideră 'oarecum po- . . 
poarele decât ca o parte din regnul animâl 
şi nu.au alta în vedere :decât înmulţirea 

" -lor. Cel mult, dacă le dorese o oarecare inde- - 

-mânare; dar numai pentru a puteă face din - 

“supușii 'lor nişte unelte mai potrivite pentru 

planurile lor. Particularii trebue, fără indo-.
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ială, să aibă și ei în vedere maj întâi ţinta naturii fizice, dar trebue să se gândiască „mai ales la desvoltarea omenirii şi să ve- gheze ca ea să devie .nu:numai mai înde- mânatecă, ci şi mai morală şi, ceeace e mai Sreu, ca posteritatea să poată: merge mai departe decât au mers ei înșiși. 
Educaţia trebue deşi: 1% să disciplineze pe oameni. A-i disciplină, înseamnă a căută 

mai în a-i desbrăcă de sălbătăcia lor. _ 2 Ea trebue să-i cultive. Cultura cu- 

———__ 
1) Indemânarea (iscusinţa) — Indemânârea ' este cunoștința mijloacelor Proprii spre a atinge unele sco- puri. Prudenţa este arta de a se sluji de această cu- noştinţă. Nici una nici âlta nu se ocupă de valoarea „ Bcopului co esto de atins. 

"prinde instrucțiunea şi deosebitele Învăţă= - 
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asupra nici unui scop, dar lasă imprejurări- | 

lor această grijă... ' 
“Unele arte sunt bune în toate cazurile, _ 

de pildă a citi şi a serie; altele nu sunţ bune 
“decât în ce priveşte unele'scopuri, cum este 
arta muzicală, care face să fie iubit acelă 

"care -o posedă. Iscusinţa e - oarecum nes- 
fârșită, din cauza mulţimei seopurilor « ce- și 
poate propune.cineva. 

-8%-Mai trebue de. veghiat ca. omul să 
 dobândiască prudența, 1) ca să știe a tei 

1) Prudenţă. =— ' Regulile interesului sau maximele 
prudenţei reprezintă nevoia. practică :a unci oare- 

caro actiuni ca mijloc pentru un oarecare alt lucri 

„dorit, In aceste regule, nu avem a.ne întrebă dacă 
scopul ce ni-l, propunem este bun; sau rău; nue 

vorba decât de ceeace trebue făcut peniru al atin ge- 

Preceptele pe care le urmează medicul î care vrea să- ş 

“vindece radical, bolnavul şi acele pe care le urmează 
otrăvitorul care vrea să omoare un om cu sigaranţă. 

au pentru amândoi o valoare egală în senzul că ele - 
să le servească 'de o potrivă la atingerea scopului 

lor, În tinereţe, fiindcă nu ştie cineva nici 0dată.ce . 
scop va avei de urmărit în cursul vieţei, părinţii E 

caută a face pe copii să înveţe multe lucruri ;. ci 

caută să le dea iscusință pentru tot felul de scopuri; 

şi chiar această grijă este atât de” mare la dânșii... 

7
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„în societatea semenilor. săi astfel ea Să. so 
- facă iubit şi să aibă influenţă. Aici își are lo- 

cul acel fel de cultură care se numește civili- 
„zaţie. 2) Ea cere oarecare maniere, politeţă 

“Și acea prudenţă care face că. te poţi sluji de 
"toţi oamenii pentru propriile tale scopuri. Ea 
se regulează după 'gustul schimbător al fie- 
cărui veac. Astfel acum câţiva “ani erau 
încă la preţ ceremoniile în societate. 

4 Trebue însfârşit de veghiat asupra 
1. 

  

încât de' obiceiu neglijează țdo a formă şi de a în- “dreptă judecata copiilor lor chiar asupra valorei lu- crutilor ce-şi vor pufei propune ca scopuri. In genere. ” formula prin care își poate cineva reprezentă oare- care lucru dorit, este un "proverb popular: „Qui vent la fin veut les moyens“, (Kant, . Y'ondements-de la: metaphysique des mocurs), | De N In Traitâ de pedagogie (Despre educaţia practică) cuvântul prudență are ui sens mai restrâns şi mai “precis. El arată: arta de a aplica la om. iscusinţa ncastră, adică do a ne servi de oameni pentru pro- : priile noastre scopuri. a ă a 2) Civilizație. — Acest cuvânt esto -luat de mai „multe ori într'an senz activ, Acestaeste o formă de „educaţie, sau mai bine de cultură, care se „regu- lează după gustul schimbător 'al fiecărui veac. . *  
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, moralizărei. 1): In adevăr nu e destul ca 
"omul să fie propriu tuturor felurilor de sco- 
puri; mai trebue încă să știe a-și face o ma: 

e 

ximă de a'nu alege: decât 'seopuri” bune, | 
Scopurile bune sunt acule care sunt neăpă- 
rat aprobate de fiecare şi care pot în acelaș” 
timp fi nişte scopuri pentru fiecare. 

Educaţia morâlă este prea mult neglijată. — Despre 
„".oxperienţă în materie de educaţie. 

Omul poate: fi sau bine dresat, 2) cioplit 
'iostruit întrun - mod cu totul. mecanic, 
“sau poate fi: luminat cu adevărat. Se dre- 
sează cai, câini. și se pot -dresă şi oamenii. 
„Nu este destul a dresă pe copii, ei trebue : 
mai ales să inveţe a cugetă 3). 'Trebue să a- 

1) Alorală, Moralizare, Moralitate.:— Moralizare ' 
“însamoă lucrare, şi morahtatea stă în a lucră numai 
după ideea datoriei. Iată, după Kant, criteriul prin. 

: care sa" poate cunoaşte. că ideea “datoriei se “poate 

„+ MAŞINĂ, 

„aplica unei :acţiuni::„„Lucrează după o aşa regulă 
încât să poţi vrea ca ea să fie o leme universală“, 
„ 2) A dresa. — Kant face să, se ' observe că acesst 

“cuvânt vine din englezescul to dress (a -îmbrăca). A -, 
ceasta implică caracterul cu totul exterior al acestui 
fel de educaţie... <<: . 

* 8) A cugeta -(a.gândi).— A cugeotă, pentru Kanto 
însamnă a legă particularul de general. A-şi cugetă 
cu adevărat acţiunile, va fi deci a le legă de'prin- 
cipiilo de la care ele derivă. So. înţelege din aceasta 
ce înseamnă a lucră ca o ființă cugetătoare, şi nu ca o 

n
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| vem în vedere principiile din 'care derivă 
„toate acţiunile. - Se vede deci câte lucruri 

cere o adevărată educaţie. Dar în” edu- 
caţia privâtă, condiţia a patra, care este 

„„ cea mai importantă, este de  obiceiu. des- 
„tul de neglijată; :căci se predă copii- 
lor aceea ce este privit. ca esenţial, şi 
sa lasă predieatorului moralizarea. Cu toate 
acestea cât de important este de a învătă 

-" pe copii. să urască viciul, nu numai pentru 
singurul motiv că D-zeu a oprit aceasta, 

„ci pentru că prin el iasuși.:e de disprețuit ! 
„Căci altfelei se lasă ușor a fi târâţi pe căi rele, 

„gândind că aceasta ar puţeu fi ingăduit dacă 
* Var fi oprit de D-zeu şi că acesta ar putea ., 

- “prea bine „să facă o escepţie în favoarea. 
-lor,. D-zeu, care: este „fiinţa.cu deosebire 

„Sfântă, nu. vrea de cât ceea ce e bun: el. 
„ . Vrea ea noi să practicăm virtutea pentru 

"ea însăși și nu pentru că ocere el. 
> Noi trăim într'o epocă de diseiplină, de cultură şi de civilizaţie; dar care nu este. "încă aceea. a moralizării. In starea actuală - "a luerurilor, se poate. spune că fericirea Statelor creşte odată cu nefericirea” oameni-  



  „eva bun. . 

y - . . — 
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lor. Şi rămâne încă de ştiut dacă nu am 
fi mai fericiţi în starea - barbară, în care. 
nu se află cultura care 'există la noi, de 
cât în starea noastră actuală. Căci cum se. 
“pot face oamenii mai fericiţi, dacă nu sunt, 

„ făcuţi morali şi mai înţelepţi ? Cantitatea 
răului nu va fi” "scăzută. 

Trebuese infinţate mai întâi „scoli, experi- 
mentale înainte de a intemeiă” iă şcoli normale. 
Ore 

Educaţia şi instrucţia nu trebue să fie pur -, 
mecanice, ci îvebue să se sprijine pe prin- 
cipii. Totuși ele nu-trebue. să fie nici o. 
afacere -de pur raţionament, ci și, în unele “ 
cazuri, un mecanism. ln: Austria mai nu: 
sunt de cât școli normale,stabilite pe un 
plan în potriva căruia s'au ridicat: cu drept 
cuvânt multe obiecţiuni $ şi căruia i se puteă 
reproşa mai ales că nu este de cât; un-me- 

intrebuinţau oameni cari "nu fuseseră în 
aceste școli. Asemenea : preseripții . arată; 

_canism orb. “Toate celelalte școli trebuiau - 
să se reguleze după acestea, şi chiar nu se 

cât de mult se amestecă guvernul i în aceste 
mita Zarea 3 7 pm 

lăciri, şi e e cu neputinţă ca, cu 0'aseme- - 

nea constrângere, să se poată. ajunge la 
*
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De obiceiu îşi inchipuie unii că nu este 

- nevoie 'a se 'face. experienţe în materie de 
„educaţie, şi că -numai cu simpla .raţiune se 

„poate judecă: dacă un lucru va.fi bun sau 
nu.. Dar ei se amăgese mult întru aceasta, 

şi experienţa ne învaţă că, încercările noas- 

tre au “produs adesea efecte.cu .totul opuse .- 
acelora. -pe.care le. aşteptam. Se vede . deci 

că experienţa, fiind aici necesară, nici o 

generaţie de, oameni nu poate eroi un plan 
„complect de educaţie. Singura şeoală, expe- 

rimentală care 'a început oarecum -a des- 
- ehide caleu a fost Institutul din, Dessau.1) 
„Cu toate defectele numeroase ce-i sar puteă 
reproşă,. care. se, întâlnese * în toate încer- 
cările, ce: se fac, trebue. să i sa. acorde acea 
glorie că nu a încetat de a provocă noui în-. 
„cereări. A fost. întrun chip oarecare. șin-. 

- gura şcoală în ..care învățătorii au avut. 
libertatea de a lucră - „după propriile lor. 
„metode . şi: 'planuri, și unde au. fost. uniţi. 
între dânșii, procura. și cu toţi învățații . 

Germani. i . 

  

1) Dessau. — Capitala ducatului do Anhalt-Dessau, E « | , v : N Ta 
E _
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Despre cultura negativă şi pozitivă. — Despre 'cdu: 
caţia privată şi publică.— Cât timp trebue să du- | 
reze educaţia.—- Despre supunere.— Cum:să se: 
împace cu libertatea. a 

Educaţia cuprinde îngrijirile pe care le 
cere copilăria și cultura. Aceasta, este, 10 ne- 
gativă: ea este atunci disciplina, care se. 
mărginește a. împiedică greşelile, 20 po- - 
zitivă: adică instrucţia şi direcţia!), şi 
din acest punct de vedere ca merită nu-. 

- mele de cultură. . Direcţiunea este aceea 
ce servește! de călăuză în practica 'luerului : 

„p& care vrea “cinevă să-l înveţe, De aici 
deosebirea intre preceptor, care e numai 
un profesor, și guvernor, care este un di-" 

rector”), Cel întâiu dă numai educaţia, 
- şeoalei; al doilea pe aceea ă vieţii. 

  

| 1) Direcţiune, Director. — Kant 'spune el însuşi 
că „este ceeace serveşte drept călăuză în .practica 
Iucrarilor pe care vrea cineva să le înveţe. [Ea se 
rapcartă la prudenţă, pe când instrucţia se rapoartă : 
la ştiinţă: sau la iscusinţă (Vezi acest cuvânt). Intro... - 
direcţie şi instrucţie este aceeaş antiteză ca şi între. 
practică şi teorie. In zilele noastre cuvântul director 
este. luat în sensul de director de conştiinţă. Sensul - 
lui Kant este mai larg. i 

2) Guvernor. — Guvernorul creşte,.pe când pre 
Ceptorul  instrueşte. El este adevăratul . educator. 
(Vezi cuvântul Director). _: aa 3 

-
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Prima epocă la elev este aceea în care 
el trebue să arăte supunere și o ascultare 
pasivă, a doua este aceea în care este lăsat 
să facă uz de reflecţia . şi libertatea sa, 
dar. cu condiţie să le supună unor legi. În 
cea dintâi este constrângere mecanică; în 
a doua, constrângere morală. 

Educaţia este sau privată: sau . publică. 
Ceu din urmă nu se. rapoartă decât la în- 

” vățământ, și acesta, poate rămânea totdea- 
una public. Practica preceptelor este lăsată 
câlei dintâi. O educaţie publieti compleetă 
este aceea care întruneşte următoarele lu- 

„eruri: instruoţia şi cultura morală. Scopul 
ei este de a provocă o bună educaţie pri- 

„Yată. O şcoală în care se practică aceasta, 
"se numește un institut de educaţie.- Nu pot 

să fie multe institute de acest fel, și ele nu ar puteă primi un număr mare de elevi; 
„căci sunt foarte costisitoare şi. numai în- 

fiinţarea lor cere mulţi bani. Cu aceste in- . N 

stitute- este. ca şi -cu arsenalele și: spitalele. 
Clădirile, pe care le cer, şi leafa directorilor, 
a supraveghetorilor și a-slugilor, iau jumă- 
tate din banii destinaţi acestei întrebuin- 

„Vri, şi e dovedit că, dacă acești bani ar fi 
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: daţi săracilor în casele lor, ei ar fi mai bine 
“ „căutaţi.“ E greu şi de obţinut dela cei bogaţi - 

să-și trimită copiii în aceste institute. | 

' Scopul acestor institute publice este per- 
fecţionarea . educaţiei 'casnice. Dacă părinţii, 

'sau cei. ce le. vin în. ajutor în educaţia co-. 

piilor. lor, ar fi primit ei.inșiși o educaţie 
bună, cheltuiala acestor institute ar puteă 
să nu mai fie necesară. Acolo trebuese fă- - 

“cute, încercări și formaţi oămeni şi de. acolo . 

Ya. .puteă eşi după aceea: o bună „educaţie 

casnică. -. 
Educaţia privată este dată s sau de părinţi 

“înşişi, sau—când-din întâmplare aceștia nu 
au timpul, capacitatea sau gustul, —de către” 
alte persoane care'lo servesc ea ajutoare 
în schimbul unei: retribuţii. „Dar această e- 

ducaţie dată astfel de niște ajutoare, pre- .: 
zintă inconvenientul foarte grav că, 'autori- 
tatea, se află împărţită întra părinţi şi învă= 

țători. Copilul trebue să se, poarte după pre- : 
ceptele învăţătorilor săi şi trebue să mai ur- 
meze şi dapriciile părinţilor săi.. Intro edu-! 
cație de acest fel, este nevoe ca: părinţii: 
să-și dea. toată autoritatea lorinvăţătorilor: 

- | +
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". Dar până la ce punct educaţia privată 
este ea de preferat - educaţiei publice, sau 
a doua celei dintâi? In genere . educația 
publică pare mai avantajoasă decât edu- 
caţia casnică, nu numai în, privinţa iscu- 
sinţei, ci și în privinţa adevăratului caracter!) 

  

„_1) Caracter. — Kant defineşte caracterul: „Un 
"mod de afi consecvent, stabilit pe nişte maxime ne- 
strămutate“. (Critique de la Raison pratique, Me- 
“thodologie). . | i o 

„A 'avea 'caracter în mod absolut, înseamnă a po” 
sedă acea proprietate a voinţei prin care omul se 
ataşează de nişte principii practice pa caro şi le-a 
stabilit în mod nestrămutat din propria sa minte, Deși 
uneori: aceste principii pot fi falşa şI vicioase, cu 

"toate. acestea dispoziţia” voinţei de a lucră în genere 
- după niște principii fixe (şi fără a sări când ici, când 
colo, ca muştele), este ceva vrednio de stimă şi care 
merită cu atât mai mult admiraţia cu cât se fntâl- 
neşte mai rar, 

„Nu este vorba aici 'do ceeace face natura din om, - "ci de ceeace omul face din el fasuși; 'ceea ! co este opera naturoi este efectul temperamentului (şi: omul esto atunci în mare parte pasiv) ; 'dar' omul nu 
are caracterude cât în ceea ce face el însuşi, 

„Deci cu-d reptate principiile e are “privesc ' carac-  
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al unui cetăţeân. . Educaţia, casnică, de- 
_parte de a: indroptă- defectele “familiei, le 
sporește. 

Cât timp trebue să dureze educ. at Până 

terul sînt Tofţișate întrun mod. nogativ, Ele sînt 
- următoarele : ” 

a) A nu greşi contra adevărului : cu - nepăsară ;. a- 

îi prin urmare măsurat la. vorbă, pentru. a nu îndură 

ruşinea anti. contraziceri. i Ță 

BA nu fi profăcat; adică a păreă î în: fată însu- 

fleţit de sentimente bune şi, pe de altă parte, a so 

arătă răuvoitor. .. -. . N 

c) A nu-şi călcă făgăduelile (permise) ; ; ceea ca 
implică până și. necesitatea de a cinsti o amintire 

a unei prietenii astăzi ruptă, şi anu abuză, de. în- 

crederea şi de deschiderea inimei altora cătră noi. 

„d) A nu legă, intimitate cu' nişte oameni care * cu- 

getă răa, şi, amintindu-ne . de nosecitur ex. SOCIO : 

„ete. (1) să nu avem cu dânșii decât: ât legături | "de a- 
faceri. - - 

e) A nu se îngriji. de judecata superficială: ș şi rău 
voitoare a altora; ar fi și o slăbiciuns de a-i imită, 

In plus, teama de anu fi la modă, -care este un 
lucru trecător și schimbător, trebue să fie moderată; 

şi dacă moda a luat o mare înrâurire, ea nu trebue: 
să-și exercite cel puţin domnia asupra moralităţei 
(Anthropologie, partea a doua). 

0) Prov erb analog, cu al nostru : „Spune: mi cu cine, 

-te aduni“, o.
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la epoca înţeare natura însăşi a vroit ca 
omul să se conducă singur, până când se 

„dezvoltă întinsul instinctul sexului, până 
când poate el insuși să devie tată şi să fie 

„.. lă rândul său însărcinat a face o educaţie, 
adică cam până la şeasesprezece ani. După 
această epocă, s6 mai poate încă alergă 
după ajutorul unor învățători cari să conti- 
nue a-l cultivă şi a-l supune unei discipline - 
secrete, dar! nu -mai este a i se da o edu- 

: m „ E a ““caţie regulată. | Ă 

Supunerea elevului este sau "pozilivă, 
—in senzul că el trebue să facă ceea ce-i 
este prescris, fiind-că nu poate judecă prin . 

el însuși şi fiind-că există încă întinsul 
facultatea de: imitație ; —sau negativă, in 
senzul că el trebue să facă ceea ce dorese 
alții, dacă vrea ca la rândul lor aceștia să. - 
facă ceva, pentru a-i plăceă. In primul caz. 
el este expus a fi pedepsit; în al doilea 

"anu obţine ceea; ce doreşte; deși: poate 
„cugetă. deja, el se află sub atârnarea -plă- 
„cerei sale. e 
„Una din cele mai mari probleme ale -e- 
ducaţiei este de a:impăcă. sub o constrân- a

 
e
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- gere legitimă supunerea cu “ facultatea de 
a se servi de libertatea sa. Căci constrân- 

gerea este necesară. Dar cum să fie -cul-. : 
tivată, libertatea prin constrângere ? Trebue 
să-mi deprind elevul a îngădui ca libertatea 
sa să fie supusă unei . constrângeri, şi.in .. 
același timp să-l învăţ ca el însuși să facă 

“ua uz bun:de dânsa.” Fără aceasta nu ar 

fi întinsul. de cât pur “mecanism; omul. 
lipsit de educaţie nu știe să se servească: 

de libertatea sa. E-trebuitor ca el să simtă 

de timpuriu împotrivirea neevitabilă a s0. 
cistăţei, pentru: ca să înveţe “cât e de'greu 
să-și poarte singur. de . grijă, să îndure 
lipsa şi să “dobândească ce-i trebue. ca: să E. 

fie neatârnat. DI 
'Trebua observate': aici următoarele regule: 

1) Copilul să fie lăsat liber chiar din pri=: 
ma sa copilărie şi în toate: momântele 

(atară -de imprejurările când îşi poate. 
vătimă lui însuși, cum 'este de pildă când 

pine mâna pe un instrument: tăios), dar, 

-cu condiţie -să nu pună el: singur ! piedică 
- libertăţei altuia, cum este de pildă. când . 

În, sau” când veselia. sa se manifestă” într- 
LI
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un. mod prea zgomotos, incomodând pe cei- 
lalţi. 2) Trebue: să-i arătăm ex nu-și poate .. 
ajunge scopurile de cât cu condiţia de a-lăsă, 
pe ceilalii să le ajungă și ei pe ale lor, de 
pildă: nu. se va face nimic plăcut: pentru 
dânsul dacă și el nu face ceea 'ce se do- 

-Teşte; că trebue să se înstruiască, - ete,. 3) . 
Trebue să-i. dovedim 'că constrângerea. ce. : 

“i.s8: impune are ca scop a-l învăţă să facă - 
uz de propria sa libertate,: că-l cultivăm 
ca să poată fi liber o dată, adică -să se. „lipsească de ajutorial altuia. Acest din ur- 
mă;punct este acela care loveşte mai târ- 

__Ziu spiritul copiilor :-ei nu fac de cât foar- 
te târziu această reflecţie, că. vor aveă, 'de: - pildă, odată a se ocupă ei singuri: de în- (reținerea :lor. Ei gândese că le va fi întot- 
deauna ca în casa. părinţilor, unde li se qă 

"mâncare şi băutură. fără ca ei să aibă-a. 
se ocupă de 'aceasta. Deci,. fără a aveâ. această: idee, copiii, mai cu: seamă fiii de. prinți, rămân. toată. viaţa lor  copii,- ca și locuitorii din Otabhiti. Aici” negreşit educa. ţia publică are cele mai mari avantaje: ea ne învaţă a cunoaște: măsura: puterilor. 

. 
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noastre și. hotarele e ce ne impune dreptul al- 
tuia. Aici nu ne bucurăm de nici un privi- 

legiu, căci pretutindeni. se. simte împotri- 

virea, şi nu ne deosebim de cât prin me- 
ritul nostru. Această educaţie este cea mai 
bună icoană a vieței de cetăţean. 

   



Tratat. 

Deosebirea dintre educaţia fizică şi educaţia practică; 
„despre diferitele forme de cultură. 

) ” . - 

Pedagogia sau Ştiinţa educaţiei este sau 
“Ţizicăb, sau practică). Educaţia. fizică 
este aceeape care omul o impărtășeşte cu' 
animalele, adică îngrijirile pe cari. le cere. 

__ Educaţia practică sau morală este aceea 

+ 2) Fizie. — Acest cuvânt care vine dela grecescul 
yît6 (natură), are la Kant un 'sens etimologic. F- 
ducaţiunea fizică se rapoartă la natură, adică la corp 
şi la inteligenţă, dar nu la'moralitate, care trebuo să so 
„adauge la natură. o 
9). Practic,—Se numoşte practic ceea ce se rapoartă 
la libertate. „Educaţia practică nu 'se rapoartă numai 
la ccea ce numim astăzi simţul practic, Ea cuprinde: 
1) iscusința ; 2) prudenţa ;. 3) moralitatea (Tratat de. 
pedagogie, Despre educaţie practică), Ea este “mai 
ales educaţia morală,
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i-a cărei cultură omul are nevoe să o pri- 
mească pentru a puteâ trăi sau-a fi liber. _ 
(Se numeşte practic tot ce are legătură cu - 

libertatea). Ea este educaţia personalităţii, 
educaţia unei fiinţe libere, care-și „poate 
purtă de grijă ŞI- şi poate ţineă locul î în so- 

cietate, dar care este capabilă şi de a aveă 

prin ea însăși o. valoare interioară. 
Potrivit cu: aceasta; educaţia se compune: 

1) din cultura scolastică!) şi ' mecanică, 
care se rapoartă la iscusinţă : ea este atunei 

didactică 2) (aceasta este opera profesorului); 

  

1) Scolastie, — “Cultura scolastică (de la latinescul 

schola) nu 'este altă decât instr ucţiunea. - : 

2) Didactic, Prin cultură didactică Rant înţelege î în-. 

vățământul. De aceea. această cultură, zice el, este. 

opera profesorului şi întru aceasta ea ge deosebeşte 

de cultura pr agmatică care se rapoartă Ia prudenţă 

„Și care este opera guvernorului (vezi cuvântul Pru- 

i” denţă). Cultura didactică ca însăşi: se poate a în 
diferite chipuri. Sau profesorul vorbeşte înaintea ele- 
vilor cari se mulțumesc a-l ascultă, sau el îi întreabă 
pentri a-i face să descopere sau să examineze - ceea. 

ce vrea el să-i înveţe, DE IE -
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'2) din cultura pragmatică, 1) care se'ra- 
poartă la prudenţă (aceasta este sarcina gu- 
vernorului); 3) din cultura morală, care 
se rapoartă-la moralitate. Mă 

Omul are. nevoie de cultură scolastică 
sau de instrucţiune pentru a fi capabil. de 
a-și atinge toate scopurile. Ea îi âă.o valoa - 
re ca individ: “Cultura 'prudenței îl pregă- 
teşte pentru starea. de cetăţean, căci--îi dă 
o valoare publică. „El: învaţă. astfel tot. 
atât de bine -a duce' societatea civilă la 
scopurile sale ca și a se. conformă ei. Cul- tura morală în sfârşit îi dă o valoare care 
priveşte spacia omenească întreagă. 

Cultura scolastică . este cea “mai ..veche. 
In adevăr, prudenţa presupune în totdeauna 

  

1) Pragmatic. Cultura: pragmatică sg rapoartă: la prudenţă, în sensul cel mai restrâns al acestui cuvânt, | 

noastre scopuri. Un pasaj din Anthropologie (pattea doua), lâmureşte sensul' acestui cuvânt. „Dintre toate fiinţele vioţuitoare. cari - locuese pământul, omul este: 

- adică la arta do a ne servi de oameni pentru propriile . 

capabil de a cârmul lucrurile prin" nişte dispoziţiuni * tecnice..., de a cârmui pe ceilalţi oameni prin nişte 
dispoziţiuni pragmaticecare cotisistă în a trage folos de la ceilalţi oameni pentru propriile sale scopuri, şi de” a lucră asupra sa însaşi prin nişte dispoziţiuni 2norale. -
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„iseusinţa. Prudenţa este“ talentul de a-și . 
„întrebuinţă bine iscusinţa Cultura morală 
intru cât se sprijină pe principii, pe cari. 

omul singur trebue să le zăriască, este: 
cea din urmă; dar întru cât se sprijină 
numai pe bunul simţ, ea trebue practicată 

dela inceput, chiar în educaţia fizică, căci 
altfel multe: defecte Sar înrădăcină - atât: 

de tare în cât ar face zadarnice: toate si- 
inele” şi toată arta educaţiei. Cât despre - 
iscusință și prudenţă; timpul trebue urmat. 

în totul. A se arătâ'în copilărie iscusit, 

prudent, răbdător, fără răutate,. ca un om; 
nu preţuește mai mult.decât de a “păstră 
în- vrâsta. matură senzibilitatea unui copil. p.



A — Despre educaţia fizică. 

Dospre educţia fizică propriu zisă.— "Despre alăp- , 
- tarea maternă.— Despre temperatura care convine 
copilului. — Despre feşe. — Despre legănare. — 
Cum că nu trebue. să ne jucăm cu copiii şi nici 
să le intrăm în voe.—-A. lisă pe copii. să înveţe 

. singuri a umblă, de pildă, şi în genere a-şi exer- 
cită "toate “puterile lor.— A împedecă naşterea o- 
biceiurilor. (deprinderilor).— Nici educaţie . gâlce- 
vitoare; nici multe dezmierdări. —'A nu lipsi de 

„mijloace artificiala şi pentru educaţia inteligenţei. 
Despre. jocuri. — Despre, atitudinea - ce convine. 
copilului. 

“Deşi .cel' ce întreprinde c o.  căucaţie i în ca. ȘE 
- litate de guvernor nu ia destul de timpuriu 
direcţia copiilor pentru a le puteă da în-. 
grijirile şi îi ce privește educaţia lor fi- . 

“zică, are totuși nevoie să ştie tot ce este ne-. 

“cesar a se face în materie de educaţie 
dela înce put până la sfârşit... Chiar 
atunci când un guvernor nu are afaco de - 
cât cu niște copii mari, se poate întâmplă 

“să vadă născându-se alţi copii în familie, . 
„ dacă prin buna lui purtare a meritat 

| si fie confidentul părinţilor, âceștia îl. con- 
sultă asupra educaţiei fizice a copiilor lor; 
adeseori el e singurul invăţat al. casei. 

" Guvernorul are navoie deci de cunoştinţe Si 
şi âsupră acestui lucru. 

e
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Educaţia fizică nu consistă numai - din 

îngrijirile date, fie de părinţi, fie de doici, 

fie de păzitoare. „Hrana pe care- natura a 

destinat-o copilului este laptele mamei sale. 

[i o prejudecată a crede .că copilul îşi 

suge oare-cum sentimentele sale împreună 

eu laptele matern, deşi se. aude adesea 

zicându-se: Ai supt aceasta cu'laptele ma- 

mei tale. Dar e foarte important: pentru 

mamă -şi pentru copil ca eu însăși să alăp- 

“teze. Totuşi aici trebuese admise excepţii, în 

“-: umele-:eâzuri grele, pricinuite de o stare , 

de boală. Altădată se credeă că cel întâiu. 

lapte pe care îl dă mama după. naştere și 

cară seamănă cu zerul, este vătămător co- 

pilului. Dar Rousseau atrase cel întâiu. a-. 

tenţia medicinei asupra chestiunei de a se 

şti dacă acest dintâiu lapte nu ar fi. bun . 

şi pentru copil, fiindcă natura nu a făcut 

nimic în zadar. Și s'a aflat în „adevăr că 

acest lapte alungă cât se poate.do bine ne- 

"eurăţeniile pe cari le conţine trupul noului 

născut, sau aceea ce medicii numesc me-- 

coniu, şi. că astfel e foarte bun pentru copii. - . 

Sa ridicat chestiunea de 4 se şti dacă 

e
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“copiii pot fi hiăniţi și cu. lapte de animal. 
„. Laptele tuturor. animalelor - erbivore sau 

cari trăiese. cu vegetale, se închiagă foarte 
repede [când -i se 'adaogă vreun acid, de 

“pildă acid tartric, sau chiag din stomac de 
vițel, Deci, când mama sau doiea, s'au hrănit 
„mai multe zile numai cu vegetale, laptele”. - 
„lor se închiagă tot atât de bine ca şi laptele 
“de. vacă, ete.;. dar. dacă: reîncepe a. mânecă 
“carne câtva timp, el se-'face din.nou tot 
atât de. bun ca mai înainte; De aici sa. 
dedus. că. ceea ce conveneă mai. bine copi- . a - 4 .: , A. 'lului, eră ca mama sau doica să mănânce | 

„carne în:timpul cât alăptează. Când copiii 
„varsă laptele pe care Pau supt, se vede că 
el este închegat. Acidul care se află în sto- 
macul lor trebue deci să închege laptele . 
mai mult încă decât toate celelalte, pentrucă : 
altfel laptele. de femee nu' ar avea, deloe 
proprietatea de a se'închegă. Cât de contrar - 
nu ar fi deci pentru sănătatea lor de ale 
dă lapte care să se închege chiar dela sine! 
“Dar se vede după celelalte naţiuni că totul nu atârnă do asta. Tungușşii 1),.de pildă, nu 

1 Tunguşii, — Popor din Rusia Asiatică 
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„mănâncă. aproape decât carne, şi ei sunt 
„oameni voinici și sănătoși. :Dar toate: po- - 
„poarele de acest'fel nu trăiese mult, şi uri- 
cine. poate ridică, fără multă greutate, pe un 

- tânăr zdravăn. care -la vedere nu ar păreă. 
„atât de. uşor. “Buodejii, dia: potrivă, dar cu: 
deosebire . naţiunile . Indiilor, mai nu .mă- 
nâncă carne, și totuși: oamenii- ceresc acolo 

-foarte bine. Se “pare: deci că.totul atârnă. 
de sănătatea -doicei, şi că coâ. mai bună 
hrană este aceea cu care îi merge-ei. „mai - 
„bine. . | Da 

Aici se aşează chestiunea. de a şti. ce se 
va alege pentru a hrăni. pe. copil: când 
laptele mamei va încetă; De câtva timp, Sau - 

încercat. tot felul de ferturi, dar nu e bine - 

„de dat! "copilului dela început . alimente de 
acest fel. Trebue evitat mai. cu seamă a i 
„se da lucruri picante, ca vin, mirodenii, sare, 

ate. De altfel nu. e: de mirat că “copiilor le: 

plac atât de mult aceste lucruri. . Pricina 
este că ele dau “senzaţiilor lor încă sucite 

„0 excitare şi o animaţie, care 'le este plă- 
„cută, In. Rusia copiii moştenese negreșit
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dela mamele. lor, cărora le place a bea 
- rachiu, acelaș. fel de gust, şi se observă că 

Ruşii sunt. sănătoși și voinici. De sigur că 
acei cari suportă. acest regim trebue să fie 
de o constituţie tare, dar şi: mulţi mor din- 
tre acei. eo ar fi putut trăi dacă nu -l-ar fi 
“urmat. In adevăr:o escitaţie prematură a 
nervilor .aduce.. multe: turburări.  'Trebue 
chiar a aveă' grijă să nu se dea copiilor: bău- 

._turi sau alimente prea « calde, căci aceasta 
îi slăbeşte.. SE 

Afară" de aceasta e de observat că copiii 
nu trebue îmbrăcaţi prea călduros, căci 
sângele lor este: prin el însuși mai cald de 
cât al 'adulţilor,: "Căldura sângelui la copii 
“este de 110%) Farenheit, şi sângele adulţilor 
nu are de cât 90%).. Copilul se înăbușe în- 
tr-o atmosferă unde oameni mai: în vârstă 

„se simt bine. Locuinţele răcoroase fac-in 
genere pe oameni voinici. Chiar : pentru 

adulţi nu este bine să se imbrace prea căl- 
duros,'să se âcopere, să se” obişnuiască 
cu băuturi prea calde. Da aceea trebue de 
'dat copiilor aşternuturi răcoroase şi vârtoase, 
Băilo reci sunt și ele bune, Nu trebue ic ia-
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: trebuințat nici un escitant; pentru a provo- 

că pofta de -mâncare la copil; trebue din 

potrivă ca:pofta de mâncare să fie efectul 
activităţii şi al ocupaţiei. Nu trebue lăsat - 
ca copiii să capete obiceiuri de acele curi 

"mai târziu devin 'trebuinţe, Chiar în 'ceea 

-- ee este bine, nu-ţi întrebuinţă arta “în a-i 
. face, să facă toate din obişnuinţă. 

“ Popoarele barbare nu. cunosc, întrebuin- . 
“țarea feșelor:. Sălbaticii din America, de 

! pildă, sapă pentru copiii lor gropi în pământ 

și le căptuşesc -fundul .cu praf de copaci 

„bătrâni, pentru, ea urina şi exerementele să - 
“fe absorbite, și pentru ca, astfel: copiii 

să poată rămânea useaţi, și-i acopăr cu 
frunze ; dar ei lasă pe copii. liberi să-și. 
întrebuinţeze membrele. Dacă: învelim 2. 
copiii ca pe niște „momii,, aceasta, este 

numai „pentrueă. ne. este nouă mai în- 

demână, pentru. fi scutiţi de a veghiă 
ca ei să nu' se schilodească, şi toemai ace- 
asta se şi întâmplă cu întrebuinţarea feşe- 
lor, De altfel feșele sint foarte dureroase chiar 
pentru :copii și îi aruncă într'un fel de des- . 
perare - impiedicându-i de a se „servi de 

1 
ț
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„ „> membrele lor. Atunei credem: că cu câteva 
vorbe le putem potoli țipetele. Dar să in- 

„ velim astfel pe un.om nare şi, veţi vedeă dacă nu ţipă şi el și dacă nu cade și el 
în supărare și disperare. | 
In genere trebue să: observăm că prima educaţie trebue să fie pur negativă, adecă că nu trebue să adăugăm nimic la precauţiu-. 

„nilepe cari le-a luat natura, ci să ne mărgi- nim întru a nu-i distruge opera. Dacă în educaţie este'vreo artă îngăduită, este aceea care are de scop a împuterniei pe copii.—Fe- șile trebuese lepădate deci. Dacă totuși vrea -Cine-va 'să ia: oareeari precauţiuni, ceea ce este mai potrivit este un fel de cutie prevăzută la partea de sus cu niște şireturi, Italienii: se servesc” de, aceasta 'şi'o numese „ areuceio. Copilul stă to timpul în această! „cutie şi e lăsat acolo chiar! “când s6 alăp- „tează. Prin aceasta, se împiediaă: chiar ca „ mama, adormind noaptea în timpul alăptă- rii, să-și înăbușe copilul. La noi, mulţi copii mor astfel. Aceaştă precauţiune este deci. preferabilă feșei, căci copiii. au astfel -mai' multă libertate, şi ii împiedică: de a | 

Se |
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se diformă. aupă cum 'se întâmplă adesea 
cu feșele. , 

Un alt obiceiu în: prima oducaţie, este 
de a legănd copiii. Mijlocul cel mai simplu 
este acel pe care-l întrebuinţează unii ţărani. 

| Ei. atârnă cu frânghii leagănul de nişte - | 
grinzi, şi n'au de cât'să împingă: 'isagă- 
nul se leagăriă singur. Dar, în genere, le- 
gănatul: nu este bun: Chiar la: persoanele: 

- mari se vede că legănatul produce amețeli şi 
- vărsături. Copiii sunt ameţiţi astfel: pentru  - 
ca să nu -ţipe. Dar ţipetele:le sunt folosi- - 

„toare. 'Eșind din sânul mamei unde nu - 
S'av'bucurat de loc de aer, ei respiră ațunei 
primul lor aer. Cursul. sângelui “schimbat - 

„ astfel, produce într'inșii o senzaţie dureroa- - 
să. Dar cu'ţipetele lor ei înlesnese desvol-. 

târea părţilor lor interne și a canalelor din 
trapul lor. Se face un rău serviciu copiilor 
căutând a-i potoli de îndată . ce ţipă, de 
pildă cântându-le:ceva, după cum fac de 
obiceiu- doicile, etc; Aceasta este de ordi- 
nar la: copil prima sa depravare ; căci, . 
atunei când vede că “totul se 'supune la - 

țipetelo- sale, el le repetă mai des. “
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Se poate zice eu drept cuvânt că copiii 
„oamenilor de rând sunt mult mai rău eres- 
cuţi decât ai celor mari; căci oamenii de rând - 
_se joacă' cu copiii: lor, ca niște momiţe. Ei . 
cântă. în faţa lor, îi îmbrățișează, îi sărută, 
dansează cu ei. Ei cred că lucrează în in- 

teresul lor.atunei' când aleargă la. ei. de 
îndată ce ţipă, jucându-i, ete; dar în felul 
acesta copiii ţipă şi. mai des. Când, . din 
potrivă,-nu te: ocupi de ţipetele lor, ei se 
liniștese.. In adevăr nu este nimeni care să , 

„se ostenească ;în zadar. Dacă îi: deprin- 
dem să-și vadă toate mofturile satisfăcute, 

„pe urmă “va fi prea târziu pentru. a le 
„zdrobi. voinţa. Lăsăţi-i să ţipe că „se. vor 
„obosi singuri de aceasta. Dar. dacă ta su-. “pui tuturor .mofturilor lor în prima lor - 

„- tinereţe, le perzi cu aceasta inima, și mora- 
Vvurie, Da 

Copilul, negreșit, nu are încă nici o idee - despre moravuri, dar i se strică dispoziţiile 
naturale în senzul că mai în “urmă tre- „bue să-i aplici pedepse aspre pentru â re- 

- pară răul. Când, mai târziu, vrei să dezveţi. 
"pe: copii de a-și "vedeă ” îndată 'satisfăcute 

x
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- furie de care ai crede că nu: sunt în stare 
- de cât oamenii mari, şi care nu rămâne fără. 

efect de cât pentrucă. le lipsese_ puterile. 
Si „Atâta timp cât le este destul să-ţipe pentru -. 

- _a obţine .tot ceea ce. vreau, si domnese ca 
| niște adevăraţi despoţi. Când această domi- : - 

| » nație încetează, ei sant firește supăraţi. ȘI .. , 

chiar oamenii: mari, când au fost în pose- ; 

siunea-unei. mari puteri, nu e oare pentru - 

! ! dânșii dureros să: se vedă deodată si- 

| ' iţi să se desveţe de ea? e 

Mă In “timpul: primelor trei. luni ale. 

| "anului lor dintâi, copiii nu au vederea for-. 

| toate mofturile, ei arată în 'ţipetele lor o 

mată. Au ei senzaţia luminii, dar nu pot 

| deosebi obiectele unele de altele.. Poate 

| cineva să se încredinţeze uşor de aceasta 

arătându-le vre-un obiect strălucitor: ei nu-l 

“urmărese cu ochii. Impreună cu vederea 

sa Gesvoltă și facultatea de a râde și de a. 

“plânge. ŞI, când copilul a ajuns la această 

- "stare, el ţipă cu reflecţie, ori cât. de întune- 

cată dr fi această reflecţie. El crede totdea- 

* una că cineva vrea să-i facă rău. Rousseau _ 

observă că atunci când cine-va lovește i în
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-mâna unui copil cam de șase luni, el ţipă 
ca şi cum i-ar fi: căzut un; cărbune aprins "-"pe mână. EI ii adaopă în adevăr v idee de 
ofensă. Părinţii vorbese'. de obicsiu-- mult 

"de a zdrobi: voinţa copiilor lor. Dar nu este - nevoe a li se zdrobi voinţa dacă nu au fost 
alintaţi la. început. : Cea dihtâi “origină a răului, este de-a te face robul : voinței. lor “și de a-i lăsă să creadă că pot obţine totul 

„cu țipetele lor. E foarte greu, mai târziu, a repară . acest TĂU, 'și cu greu isbutești.  - Poţi să faci pe copil. să stea liniştit, dar el își” rumegă durerea şi-şi hrănește şi „> mai'bine ciuda sa lăuntrică- Astfel îl obiş- 
nuești cu prefacerea şi Cu emoţiile lăuntrice. De pildă, e foarte ciudat “ca. niște. părinţi după ce şi-au bătut copiii cu vergi, să pre- „tindă ca aceștia să le sărute mâinile. Ei sunt astfel obișnuiți eu: prefacerea și cu:falsita-: tea. Vergile nu sunt un dar atâţ de frumos pentru care copilul să arate -multă recuno- știnţă, şi e uşor să-și facă  cine-va o idee - „cu ce inimă sărută el mâna co i s6 dă... 
„Pentru a învăţă pe copii să umble, se întrebuințează cordoaie Şi scaune cu roti-
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fe. Dar nu-e oare ciudat. a vreă să în-. . 
veţe cine-va pe un. copil să-umble? Ca. 
şi cum un om n'ar „puteă să „umble fără 

_a'fi învăţat. Cordoanele sunt mai ales foarte”. - 
'primejdioase.: Un seriitor. se plângeă odi- 
nioară că pieptul” ii:este ingust şi atri- 

buiă aceasta cordoanelor ; eăci,: fiindcă co- 
pilul apucă și “culege: tot, el. se lasă. cu 

pieptul 'pe cordoane. Dar. fiind-că „pieptul 
încă nu este larg, el se. cufandă şi păstreză |. . 

în.urmă “această formă. Cu. toate: aceste 

mijloace, copiii nu învaţă a umblă cu atâta 
siguranță ca atunci 'când învață a umblă 
singuri. Luerul : cel 'moi bun este. de ai 
[ăsă. să se târască pe jos până: când, puţin: 

câte puţin, încep a umblă singuri. Se poate. 
căptuși camera -cu cuverturi de lână, ca să 
nu se-loviască şi: să nu cadă rău, | 

Se spune de obiceiu că copiii cad apăsat,. 
Dar, deși se. „poate uneori să nu cază apă- 

sat, -nu.e rău: 'să cază: -câteodată. Ei 

învaţă- atunci mai bine încă să- -şi păstreze 

echilibrul şi se-silese a faca.ca căderea lor. 

să nu fie priraejdioasă. Li se pune de o- 

- po
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biceiu. aceea ce- se chiamă bureleţi!),. care 
"- sunt destul de. proeminenţi pentru ca co- 
„_pilul să nu poată -cădeă niciodată cu 0- 

brazul în:jos.: Dar e o educaţie . negativă: 
aceea, care consistă în a întrebuinţă instru- 
mente artificiale acolo unde copilul le are. 
pe: cele nâturale. La el instrumentele na- 

“turale sunt mâinile, pe cari 'copilul le ţine: 
” înainte 'când cade. Cu cât se întrebuinţează 
mai mult instrumente avtificiale, cu: atât . 
mai puţin se poate lipsi . omul de, instru- 
mente mai târziu. NR > 
“În genere.ar fi mai: bine. a “întrebuinţă 

la început mai puţine. instrumente, și a 
lăsă -mai mult ca copiii să înveţe singuri ; - 

„ar învăţă atunci mai sănătos multe: lucruri, 
Sar puteă, de pildă, ca copilul să înveţe. 

“singur a scrie. Căci unul .a "putut - face a- | 
ceasta odată, și această descoperire nu este . 

- îm adevăr aşa de grea. Ar fi. destul să se. . 
spue.odată copilului care vrea. pâine: Ai: 

„puteă tu să.o inchipuieşti ? EI ar desemnă 
o figură! ovală. I sar Spuns atunei, că, nu 

  

- 1) Un fel de pălării ce se: pun copiilor penteu 4 a-i 
E împedegi să nu- şi i stâlcească faţa când cad. (Nota tr).
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“se poate ști dacă a vrut să reprezinte pâine 
sau o piatră ; el s-ar, încercă astfel să facă 

„pe:B, şi în felul acesta și-ar face sie-şi pro- 
-priul său. alfabet, pe care. în urmă l-ar - 
puteă schimbă cu alte semne... | 
„Sunt copii cari se nase cu unele bete: . 

şuguri, Atunei nu avem mijloacele de a - 
_ îndreptă aceaste forme vicioase. IE dovedit 

"prin cercetările unui mare număr de scri- 

itori. învăţaţi că corsetele în asemenea ca: 

zuri nu pot. fi de, nici un ajutor, ci servese 

numai a. agravă răul, împiedecând eireula- 
ţia singelui şi a zemurilor, precum și des- 

voltarea. atât de necesară a părţilor exte- 
rioare și interioare ale corpului.. Când co- 
pilul. stă -liber, el. tot îşi exercită „trupul, 

dar un individ care “posedă un corset, când 
„îl leapădă este mult mai slab. decât cel care 
'a purtat niciodată. Sar. face poate -un . : 
lueru folositor acelor. cari nu Sau născut. 

drepţi, așezându-le - o greutate mai „mare 

în partea unde mușchii lor sunt” mai pu- 

ternici, Dar. şi aceasta este foarte primej- 

dios, căci care om se poate lăudă că res- 
tavileşte echilibrul ? Cel mai. bun lucru
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„este 'ca copilul să se exerciteze singur şi 
să stea intro! poziţie, chiar dacă ar fi du- 
roroasă, căci întru aceasta maşinile nua- 
jută la nimic, 

Toate aceste aparate artificiale sunt „cu 
"atât mai rele cu cât ele merg în potriva 

scopului ce și-l propune natura la “fiinţele 
organizate şi cuminţi : ea cere să li se lase .. 
libertatea de a invăță să se slujească de pu- 
„terile lor. 'Tot ce trebuie să „facă educaţia 
este să impedete pe copii să devie “prea 
„moi. Tăria este opusul molieiunii.: Riseăm 
prea mult vrând a deprinde. pă : copii cu 
toate. Edueaţia Rușilor merge. foarte : de- 
parte în sensul acesta. De aceea şi: mor 

“la dânşii un număr mare de copii. Obiceiul 
este o întrebuințare sau o acţiune care _a 
devenit o irebuință prin deasa repetiţie a 
acestei întrebuințări sau a acestei acţiuni. 
Copiii nu se deprind cu nimic mai ușor 
decât cu'lueruri picante pe cari trebue ne- 
greșit să evităm a le da, ca, de pildă tutun, 
rachiu. şi băuturi calde. In urmă e foarte 

"greu a-i desvăţă, și aceasta pricinueşte la 
început" oarecari incomodităţi, pentrucă' în-
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irebuițarea repetată . aduce : o. sohiinibare în în 
'funcţionările trupului nostru,- | 

Cu cât un om are obiceiuri mai. multe, 
cu atât e mai puţin: liber și independent. 
Cu oamenii-.e ca și cu animalele; ei păs- 
trează mai târziu: o' oarecare aplicare spre 
lucrurile cu :cari s'au obişnuit de timpuriu, 
-Trebue deci impedieaţi copiii de'a :se de- 
“prinde cu ceva, şi a nu. lăsă. să se nască 
în ei nici.un obiceiu. -- 

i Mulţi. părinţi vor : să-și doprindă copiii 
cu toate.. Aceasta nu- e bine. Căci natura 

omenească în: genere, și în special aceea a 
diverși-or indivizi, nu: se împacă cu toate : 
şi mulţi din copii rămân cu încercările fă- 
cute. Vrea cineva, de pildă, ca . copiii -să : 
poată dormi și:să; se poată deşteptă la ori- 

-c8 oră, sau să mănânce. ori când. Dar tre- 

buie, pentru a puteă suportă - aceasta, : un 
regim. special, un regim care să fortifice 
corpul și care să repare răul ce face acest 

sistem. .De altfel găsim 'în. natură multe 
-exsmple de periodicitate. Animalele au'și 
“ele timpul lor.hotărit pentru somn. Omul 

ar trebui de asemenea să se deprindăa
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- rească trupul în funcțiunile sale. Cât. des- 
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“unele ceasuri, ca să nu: stinghe- 

„pre celalt lucru, care este ca copiiisă poată 
mâncă în. ori-ce tirnp, aici nu se poate eită 

„pilda animalelor. Căci, fiind-că, hrana pe . 
care o iau animalele erbivore, de pildă, este 
puţin hrănitoare, la ele a mâncă este o o- 
cupaţie ordinară. Dar pentru om este foarte 

” “folositor să mănânce întotdeauna la ceasuri 
hotărite. Unii părinţi vor de asemenea ca | 

„copiii lor:să poată . îndură căldurile. biari, 
mirosurile urite, toate zgomotele, ete. Dar. 
aceasta nu este câtuşi de puţin trebuitor; 
totul e. să nu. capete nici un obiceiu.. Și 
pentru aceasta, e bine să punem copii în 
situaţii deosebite. -:.  -... 
„Un aşternut vârtos'e mult mai sănătos 
decât unul moale. In genere: o educaţie as- 
pră servește mult a întări trupul. Prin edu. 
caţie . aspră înţeleg numai -pe aceea! care 
face ca cineva : să nu: se deprindă a a- 
veă toate : comodlităţile.. Nu lipsese pilde 

„vrednice. de observat pentri întărirea a- 
cestei aserţiuni ; dar, din nenorocire, ele ru 

N
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sunt văzute, sau, pentru a vorbi mai lim=. 
pede, nu vrea nimeni să le vadă. 

Ini ceea ce priveşte cultura spiritului, care 

fizică,. trebue mai ales să se observe ca 

disciplina să nu trateze pe copii ca pe niște | 

“- robi, şi să se facă în așa chip ca copiii să-şi 

simtă totdeauna libertatea, dar așa încât să 

nu vatăme p& a nimănui ; de ''unde : ur- 

| mează că trebuese deprinși a întămpină. și” 
împotrivire; Mulţi părinţi refuză totul co-. 

_piilor lor, ea să le exercite! astfel răbdarea,” 
Și. le cer lor. mai multă răbdare decât câtă 

au ei înşişi: Aceasta; este. crud. Daţi copi- 
lului ce-i. este trebuitor, şi apoi spuneţi-i : 

«ţi ajunge». Dar este absolut necesar, ca 
aceasta să fie irevocabil. “Nu luă de fel în 
seamă, țipetele' copiilor, şi nu le cedă nici 
o dată, atunci când ei cred că pot să-ţi 
smulgă ceva prin acest mijloc ; dar. ceea 
ce-ţi cer prieteneşte, dă-le, dacă aceasta le” - 

va prii. Se vor obişnui, astfel a fi sinceri; 
“și, fiind că nu.vor supără pe nimeni cu 

țipetele lor, fiecare în schimb - va fi bine 
dispus faţă de dânșii. Providența pare în 

se prea poate. numi întrun mod. oarecare: şi” 
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adevăr că a dat copiilor o față râzătoare 
pentru ca să .poată ademeni pe oameni.: 
Nimiea nule “face mai rău de cât o dis- 
ciplină care îi necăjeşte și îi înjosește pen-. 
tru a le zdrobi voința. O - Sa 
„Li se spune de obiceiu: „Vai! nu ţi-e ru- 
şine? Asta "nu-i frumos !* ete; Dar ase- menea expresii. nu ar trebui să se” în-' 

„ tâlnească în - prima. educaţie. Copilul nu 
„„ are încă nici o noţiune despre rușine și 

despre cuviinţă; ol" nu are a ioşi, el nu 
trebue să roșească, și va deveni și mai 

„„Sfiieios. EI va fi incurcat in faţa celorlalţi şi lesne's6 va ascunds' câna' îi va vedeă. 
“De aici se-naşte în el 0 rezervă rău înţe-. leasă şi o prefacere' ne la locul ei. Nu mai. - îndrăzneşte să ceară nimic, și totuși ar trebui „Să poată cere totul ;'el își ascunde sentiinen. tele și se arată în' totdeauna altfel "de cum este, pocând ar trebui să poată spune totul cu sinceritate, In los de'a f totdeauna. pa. lângă părinţii săi, el se aruncă în braţele slugilor celor mai binevoitoare. Glumele și necontenitela dezmierdări nu. sunt mai bune de cât această educâţie gâl- 

„]
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_cevitoare. Aceasta întăreşte pe copil! în 
voinţele sale, îl face. falș, şi, descoperin-: 
du-i slăbiciunea părinţilor săi, il. face să. 
“piardă respectul ce le.datorește. Dar, dacă 
a crescut în așa fel in cât nu: poate obține 
nimie prin țipete, el va fi.liber fără-a fi 
obraznie și. modest fără a fi sfios. Un 
obraznie nu poate fi suferit. Unii.oameni 
au o figură obraznică în cât te aştepţi tot- 
“deauna la vreo 'obrăznicie ; în 'sehimb sunt 
alţii: pe cari privindu-i ii judeci incapabili 
de a spune o obrăznicie cuiva. "Te poţi a- 
rătă totdeauna sincer numai: să arăţi și o * 
oarecare bunătate. Se zice adesea de cei 
mari că au un aer cu totul regal: Dar 
aceasta nu este decât 0 oarecare. privire 
obraznică, cu care sau obișnuit din tis - 

“nerețe, pentrucă. nimeni, nu Ii s a impotrivit 
niciodată; - 
Toate : acestea fac parte, - “Breşto, “din 

cultura negativă, In adevăr, multe din' slă- 
biciunile omului nu provin din faptul că - 

„nua fost învățat nimic, ci din pricină că 
i. Sau comunicat impresii falșe. Astfel 

„de pildă, doicile sperie pe copii cu. pain=. 
= -
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jenii, cu broaștele râioase, ete. Copiii ar pu: 

teă căută negreșit să prindă painjenii, după 

cum prind şi alte lucruri. Dar, fiindeă doi- 

eile. îşi arată pe faţă spaima, cum zăresc 
un “paianjen, ace astă -spaimă se comunică 

şi copilului prin o simpatie oarecare. Mulţi 

“0 păstrează toată viaţa și rămân întru a- 

„_ceasta totdeauna copii. Căci păinjenii sunt 
negreșit primejdioşi pentru muște, și. muș-. 

cătura lor e veninoasă pentru dânsele, dar 
omul nu are a se teme de dânşii. Cât des- 
pro broasca râioasă, aceasta e un animal 
tot atât de inofensiv ca şi o frumoasă broască 

„verde sau ori care alt animal. - 

Partea pozitivă a educaţiei fizice. este 
cultura. Prin aceasta se deosibeşte omul de: 
animal. Ea constă mai ales în exerciţiul 
facultăţilor spiritului său. De aceea părinţii 
trebue să procure copiilor, lor ocazii favo- 
rabile. Cea dintâi ŞI cca mai principală re-- 
gulă aici este de a se lipsi, pe cât se poate, 

„de orice instrument, Aşa se lipseşte cine- 
va mai întâi de cordoane şi: de scaune cu 
rotiţe, şi copilul so lasă să se târască pe 

7
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jos, până când învaţă singur a umblă, căci 
astfel va umblă și mai bine. Instrumentele 
in.adevăr dărâmă îndemânarea naturală. . 
Aşa ne servim cu o fringhie pentru a mă-: 

sură o:întindere oarecare, dar putem tot 
așa de bine izbuti la aceasta numai cu 
vederea ; ne. servim de. ceasornie pentru a 

determină timpul, dar ar fi deajuns să 
cercetăm poziţia soarelui; pentru a cunoaşte _ 

în ce regiune este așezată o pădure ne ser- 

vim cu compasul, dar putem află aceasta 
prin poziţia soarelui . în timapul zilei şi a 

stelelor noaptea. Să adăogăm chiar că, în 
loc de a ne servi de o luntre pentru a 
umblă pe apă, putem înnotă. Vestitul Fran- 
klin!) se miră că nu toţi oamenii învaţă un. 
lucru atât de plăcut și folositor. El arată și. 

) Franiilin (Benjamia) 1706 1790. — Om: politie- 
al Statelor-Unite, care laă o mare parte la Declararea 
independenţei şi avu cinstea să-şi reprezinte țara în 
Franţa.—Fizician învăţat care a recunoscut identita- 
tea-trăznetului şi a fluidului electric şi a inventat pa- - 
ratrăznetul. —Moralist cu un adânc ' simţ practic. şi 
autor al unui mare număr de serieri populare printre 

cari La Science du Bonhomme Richard. 

+ 
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“un: mijloe uşor dea învăţă singur a înnotă. 
“Dă drumul unui. ou întrun râu în care, 
stând în picioare pe fund,. să-ţi fie cel pu- 

-- ţin capul afară din apă. Caută atunci să-l 
“aputi.  Plecându-te, faci să ți se ridice pi- 
cioarele în sus, şi, pentru ca apa să nu-ţi 
intre în gură, dai capul pe spate, și ai toc- 
«mai poziţia trebuitoare pentru a înnotă; Nu . 
mai: ai atunci de câta întrebuință mâinile, 
și înoţi. “Esenţialul. este de-a cultivă în- 
dămânarea naturală. Adeseori o sim- 

-“plă îndieaţie este de ajuns: adeseori co-. 
pilul singur este destul. do inventiv și îşi 

„ făureşte singur instrumente. . - 
Ceea co trebue observat în educaţia, fi- 

zică, prin urnlare în cea care privește cor- . 
„Pul, aceea.se rapoariă fie la întrebuinţarea 
mișcării voluntare, fie la aceea a organe- 
lor simţurilor. Ceea ce” importă în primul 
caz esto ca în totdeauna copilul să se 

„ajute singur. Pentru aceasta el are nevose 
"de putere, de indemânare, . de iuțeală, de 
Siguranţă. Trebue de pildă să putem trece- 
prin trecători inguste; să n urcăm. pe înăl- 
țimi abrupte, de unde se vede prăpastia -
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înaintea noastră, să. umblăm pe o podea 
! care: se elatină. Când un om nu poate face 
|. aceste lueruri, el:nu este tot ceea ce trebue 

să fie. De când Philanthropinon-ul*) din 

Dessau a dat pilda, s'au făcut multe încer- 
cări de acest fel-asupra copiilor în celelalte 

i institute. E mirat cineva când citește cum 
'Elveţienii se deprind din copilărie a se 

„urcă pe munţi şi cât de sprinteni sunt, cu 

„ câtă siguranţă străbat prin trecătorile cele. 
mai înguste şi sar peste prăpăstii, după ce 

| au văzut dintro privire că vor izbuti. Dar 

| cea mai mare parte din oameni se tem de 
o închipuită cădere : şi această teamă le pa- 

realizează oarecum membrele, în așa chip» 
în cât pentru. dânşii ar fi o adevărată pri- 

 mejdie de a încercă așa ceva. Această frică 
L crește de obiceiu cu vârsta, și se găsește 

„ mai ales la oamenii care lucrează, mult cu 
: creerul.: - 
| - Asemenea încercări asupra unor copii nu 

sunt în realitate prea primejdioase. “Căci 

i 
! 

| 

, 

  

5) Phiilanthropinon — Şcoală model și care armă- 

reşte un' scop filantropic, întemeiată la Dessau « de 

„ Bassedow,
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si sunt, relativ cu puterile: lor, mult. mai 
ușori, și nu cad cu atâta greutate. Afară 
de aceasta, la dânşii oasele nu sunt: atât 
de ţapene, nici aşă de fragile după cum a- 

„Jung la bătrâneţe. Copiii îşi încearcă sin- 
guri puterile. Ii vezi. adesea, de pildă, că- 
țărându-se, chiar când nu au o țintă hotă- 

„Tâtă. Alergarea este o mișcare folositoare 
şi care împuternicește corpul. A sări, a ri- 
dică, a trage, a aruncă, a asvârli spre o 
țintă, a alergă, și toate exercițiile de felul 
acesta, sunt minunate. Dansul regulat: pare 
că convine: mai puţin copiilor propriu -zişi. 

E'xereiţiul care stă în a aruncă departe 
şi a“ atinge o ţintă aro ca efect şi dea 
exercită simţurile, în special vederea. Jocul 
cu mingea este unul din cele mai bune! 
“jocuri pentru copii, pentru că e însoţit de 
o alergare folositoare. In genere, cele mai - 
bune jocuri sunt acelea cari, afară de în-; 
demânare, pe care o dezvoltă, mai sunt și. 
exerciţii. pentru simţuri, de pildă acelea cari 
exercitează vederea de a judecă exact dis- 
tanţa, mărimea și proporţia, a află poziţia 
oenșilor după regiuni, lucru în care soa-: 

4 

|
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rele trebue să ne ajute, -ele, Acestea sunt 
exerciţii bune. De asemenea 'imagina- 
ţia locală, vreau-să zie îndemânarea de a 

_reprezentă toate in locurile care în adevăr 
, au fost văzute, este un lucru foarte de fo-- 

los; ea ne dă depildă mulţumirea de a ne 
regăși din nou întro pădure, prin obser- 

| varea copacilor pe lângă cari" am mai îre- . 
i eul Tot astfel este și cu memoria locală. 
(memoria localis), cu ajutorul“ căreia știm 

'nu numai în care cărţi am citit un lucru, 
dar chiar în care loe al acestei cărți. Ast- 
fel muzicantul îşi are pipăitul în minte, 
pentru ea. să nu aibă nevoie a-l cătă. E 
de asemenea, foarte folositor de, a cultivă 
urechea copiilor. şi a-i învăţă astfela deo-; 
Sebi dacă un lucru este aproape £ sau de- 
Parte şi în care parte este. ' 

1 Jocul de-a baba oarba al copiilor eră cu- 
| noscut încă la Greci; eiil numiau pviyâu sai” .. 

de. În genere, jocurile copiilor sunt foarte 

universale. Acelea' cari se intrebuinţează 
în Germania, sunt întrebuințate şi în An- 
glia, în “Franţa, ete. Ele îşi au principiul 

E intro. oarecare înclinare a copiilor; baba, 
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oarba,d6 pildă, se joacăiîn dorința dea şti cum 
„ar puteă ei să se ajute, când ar fi lipsiţi: de 
„vreunul din simţuri. Titirezul este un joe 
particular ; totuşi aceste! feluri - de jocuri 
copilăreşti procură oamenilor materie. de 
cugetări ulterioare şi sunt câteodată oca- 
ziuni de descoperiri importante, Astfel Seg- 
ner!) a seris o disertaţie asupra titirezului, 
și titirezul a procurat unui căpitan de co- 
rabie englez ocaziunea d& a inventă o o- 
glindă cu ajutorul căreia se poate măsură 
pa o corabie înălțimea stelelor. 
Copiilor le plae instrumentel> zgomotoase, 

„de pildă, trâmbiţe miei, tobe mici, ete. Dar 
instrumentele nu au nici o valoare, căci îi 
fac plictisitori, Ar fi mai bine totuși dacă 
sar învăţă să taie singuri 0 trestie, ; în Care 
să poată suflă. 

 Serâneiobul este și el o mișcare. bună; 
chiur adulţii se pot servi de dânsul pen- 
tru sănătatea lor; numai „că copii trebue 

  

1) Seguer (Jean-Anărede), 1701-1779, —Naturalist 
şi matematician german, cl a fost succesiv profesor, 
la lena şi. la „ Goetingen. 

Pe
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a
a
 
2



  

Tratat de Pedagogie 73 

supraveghizaţi, pentru că : mișcarea poate 

' A prea iute. Zmeu! este de asemenea un 

“fos inofensiv. EI cultivă îndemânarea, căei 
ridicarea zmeului atârnă de.o poziţie oare- 
care faţă de vânt. 

In interesul acestor jocuri, copilul se lip- 
„sește de alte trebuinţe și învaţă astfel pe 
; nesimţite a-și impune alte privaţiuni şi din 
cele mai grave. In plus el se deprinde ast- : 
fel cu: o ocupaţie continuă, dar jocurile 

"sale nu trebue nici să fie curate' jocuri; ele 

trebue să aibă un scop. In: adevăr, cu cât. 
corpul său se împuternicește şi se întăreşte 

în chipul acesta, cu atât el se pune la a- 

dăpostul “urmărilor “dezastroase ale moli- 
ciunii. De aceea gimuastica trebue să se 

mărginească a călăuzi natura; ea nu tre- : 
'bue să caute ajutoare silite. Disciplina este 
aceea care trebue să aibă întâietate, și nu 

instrucția. Nu trebue uitat nici că formăm 

pe copii pentru societate, atunci când le, 
“cultivăm corpul. Rousseau zice: „Nu veți 

izbuti niciodată a face înţelepţi, dacă nu 
faceţi mai întâi ștrengari,* Mai curând faci
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dintrun copil deştept un om de treabă, de 
cât dintrun obraznie un băiat diseret,. Co- 
pilul nu trebue să fie supăraţor în soeie- 
tate, dar nici nu trebue să se amestece în 
toate. El trebue să se arate prietenos: cu 
cei cari îl chiamă, fără a f supărător ; 
sincer, fără a fi obraznic. Mijlocul de a-l. 
aduce la această țintă, este de a nu strică 
nimic, a nu-i da idei de bunăcuviinţă care 

„nu l-ar face decât sfios şi sălbatee, sau 
"care, pe de altă parte, i-ar da ideia de a-și. 
da importanţă. Nimic nu este mai ridieul 
pentru un copil de cât o prudenţă de om 
bătrân sau o proastă presumpţie. In acest 
din urmă caz, datoria noastră este dea 
arătă cu atât mai mult copilului toate defec- 
tele sale, dar având şi grija dea nu-l 

„prea face să simtă dominaţia noastră, pen- 
tru ca să se formeze prin el însuși, 
ca un om care trebue să trăiască în so- 
cietate; căci, dacă lumea este destul de ! 
mare. pentru dânsul, trebue: să fie şi el. „+ mare pentru ceilalți, 

a



i , A - Tratat de Pedagogie | 75 

“muște care-l svpărase mult şi. pe.care o 
lasă să scape pe fereastră; „Du-te, animal 

i răutăcios, lumea e' destul de mare pentru 
. mine şi pentru fine.“ Fiecare.ar puteă luâ 

aceste cuvinte drept deviză.-Noi nu trebue 
| să ne cădem silă unii altora, lumea este 

| 
y 

E . Toby. în Tristiara Shandy 9 zice unei 

  

destul de mare Pentru noi toţi. 

  

« 'Caltara liberă şi “eoltura şcolari — Despre 1 muncă.—. 
„i Despre ierarchia facultăţilor în: educaţie. —Caltura 

| memoriei.— A se uni'în instrucţie ştiinţa și pu- 
[i terea.— “Despre gramatică, - 

_- Ajungem acum la cultura sufletului, care” 
|. so - poate numi întru câtva şi cultura; | 

fizică. - Trebue' bine deosebite natura 
|; şi libertatea. A da legi libertăţii este cu 
| totul altceva decât a cultivă. patura. Na- 

țura corpului Şi. aceea a sufletului se îm- 
. pacă întru atât că, cultivându-le, trebue să 

le împedicăm de a se strică, și că, arta- 
adaogă cevă unuia ea și celuilalt. _ 

  

y 
“Tristram Sandy Vi Viaţa și operile lui: Tristram 

.. Shandy (în 9 vol.) de Sterne (Laurence) 1719—1768. 

7
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„Inteun sens oare-care, putem numi, deci 
» fizică, cultura sufletului,: tot așa ea şi pe 
aceea a corpului. : ia 

Această cultură fizică a sufletului se deo- 
sebește de cultura' morală întrucât se ra- 

-- poartă la natură, pe când cealaltă se ra- 
poartă la libertate. Un om poate fi fizice- 
şte_ foarte cultivat : . şi poate aveă; spiritul. 
foarte împodobit, dar să fie lipsit de cul- | 
tură morală și să fie un om răutăcios, 

” Trebue de deosebit cultura Azică de cul- 
- +ura practică, care este pragmatică sau 

morală. Aceasta din urmă are mai curând 
ținta de a moraliză pe om decât a-l 
cultivă. i i | 
Vom împărţi cultura fizică a spiritului 

în liberă: şi școlară. Cultura liberă nu este 
“întru cât-va decât un joc, pe când cultura 
școlară este o afacere serioasă. Cea dintâi este accea care are loe în mod natural la 
elev; în a doua, el poate fi considerat ca supus unei constrângeri. "Te poţi ocupă ju- cându-te, aceasta sa num şte a-și ocupă timpul liber; dar te mai poţi ocupă și si- 

,
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lit, şi aceasta se 'numește a munci. Cul-. 

tura școlară va fi deci o muncă pentru .co- 
pil, și cultura liberă un joc. .... 

. S'au schiţat, diferite planuri de educaţie 

pentru a se căută, ceea ce este foarte lâu-. 

dabil,. care este cea mai bună metodă de: 
educaţie. S'a- imaginat,. între altele, să se - 
lase pe copii să înveţe toate, ca într'un joe. - 
Lichtenberg,!) întrun număr din Magasin. | 
de Goettinguc:) îşi bate joe de cei: co vor, 
să caute a face pe copii să facă toate 

sub formă de jocuri. pe când ar trebui de- 
prinşi foarte de timpuriu - cu ocupaţii se-., 

Tioase, fiindcă vor trebui într'o zi să in- - 

tre-in viaţa serioasă. Aceasta produce un. : 

efect foarte rău. Copilul trebue să se joace, 
trebue să-şi aibă ceasurile de reereaţie, dar. 

trebue să înveţe a munci. 'B bine negreșit 
a i se exercită indemânarea, ca şi a-i 

"cultivă spiritul, dar aceste două feluri. de 

1) Zichtenberg (G.- - Christ.) 1742— 1799, — - Profesor - 

de fizică la „Goettingen și seriitor satiric, - 

3): Goettingue.— Oraş din regatul Hanovra. Univer-. 

sitate vestită, întemoiâtă la 1135 de Goorgoal IL: lea, 

și numită Georgia Augusta. .
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cultură trebue să aibii ceasurile lor deose- 
„„ bite. E însă o nenorocire destul de mare 

„pentru om de a fi atât de aplecat spre lene. - 
Cucâts'a dedat mai mult acestei ineclinări, 
cu atât îi este în urmă mai greu să se ho- 
tărască a' munci. - 

-In muncă ocupaţia nu este plăcută prin 
ea însăși, ci -ne apucăm de dânsa având 

„alteova in vedere. Ocupaţia jocului este 
plăcută în sine, fără a fi nevoe să-ţi pro- 
“pui o ţintă. De voim să ne plimbăm, plim- 
barea însăşi este ţinta, şi de aceea cu cât - 
drumul e mai lung, cu atât ea ne este mai 
plăcută. Dar dacă vrem: să.-ne. duceră 
undeva, înseamnă că societatea care se 
află acolo, sau orice alt lucru, este ţinta : 
drumului nostru, şi atunei alegem bucuros. 
drumul cel mai seurt. Cele de mai sus se 
aplică jocului de cărţi. In adevăr este ciu- 
dat'a vedeă cum: niște. oameni cuminţi 
sunt capabili să şadă şi să: amestece: 
cărțile ceasuri întregi. Aceasta ne arată că 

"oamenii nu încetează atât de ușor de a fi 
copii. Căci cu ce este mai superior acest - 
joe jocului cu mingea al copiilor ? E drept



Tratat de Pedagogie - - '79 
  

că persoanele mari nu umblă călare pe bețe, 
dar nui mai puţin adevărat că au alţi cai.. 

Este de-cea mui mare importanţă de a 
invăţă pe copii să muneciască. Omul este 
singurul animal hărăzit muneei. La în- 
_cepui îi trebue multă pregătire pentru 

a ajunge să “se. bucure de ceea ce-i este 

trebuitor pentru conservarea sa. Chestiunea 

„de a se ști dacă Cerul nu sar fi arătat mult 
mai binevoitor cătră noi, oferindu-ne toate 
lucrurile gata pregătite, așa incât să nu mai 
avem nevoie să muncim, această chestiune 

trebue negreșit. rezolvită in mod negativ, 

“căci omului îi trebuese ocupaţii, chiar 

de acele cari presupun 0 oare- care con- 

strângere. 'Tot atât de falș este a-şi închi- 

pui-că, dacă Adam și Eva ar. fisrămas în. 

_raiu, nu ar fi făcut alta decât să şează 

împreună, să cânte cântece pastorale şi să 

- priviască frumuseţea naturii. Trândăvia 

i-ar fi chinuit tot: așa ca pe ceilalți oa- 

meni. 
: Trebue ca omul | șă fo! “ocupat în așa. 

chip încât, plin de ecopul (ţinta) pe care . 

il are inaintea ochilor, să nu se: simtă el
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“însuşi şi cel-mai bun repaus pentru dân- 
sul ste acel care urmează muncii. Tre- 
bue. deci deprinși copiii să munciască, Și „unde' mai .bine decât la şcoală se poate cultivă înclinarea către muncă? Şcoala este o cultură silită, A-] deprinde să pri- "Yiască totul ea un: joc, înseamnă -a face copilului un foarte rău serviciu. 'Trebue fără îndoială, să-și aibă orele de recreaţie, dar trebue să-şi aibă şi ceasurile de muncă. Dacă la început nu vede folosul acestei „constrângeri, îl: va recunoaște mai târziu. „Ar fi; în genere, a se da copiilor obiceiuri „de curiozitate indiseretă, vrând mereu să - răspundem la toate întrebările lor: Pentru ce. aceasta ? La ce bun? “Educaţia trebue să fie silită, dar aceasta nu Înseamnă. că „ca irebue să trateze po “copii ca pe niște robi. N ai 
In ceea ce priveşte libera cultură a fa- „ -eultăţilor Spiritului, trebue do: observat ca „ea să continue mereu, Eu trebuie să aibă cu deosebire în vedere facultăţile superioare, Se vor cultivă în acelaș timp și cele „inferioare, dar numai în vederea celor supe- 
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+ „rioare, spiritul, de pildă, în vederea inteligen- 

„| ţi. Regula principală de urmat aici, e de 

“anu cultivă în mod izolat nici o facultate 
: pentru ea însăși, ci de a cultivă pe fiecare 

“în vederea celorlalte, de pildă imaginaţia 
„în folosul inteligenţei. 

| Facultăţile inferioare mau prin ele în- 
| săși nici o valoare. Ce este, de pildă, un - 

ţ 

| ; judecată!) ? Bl nu e decât un lexie viu. 

i. + Acest fel de vite din Parnas?) sunt de alt- 
fel foarte folositoare; căci dacă ele însăşi 

„nu pot produce nimie cuminte, ele aduc 
materiile cu cari alţii pot face ceva bun. 
— Spiritul nu face "decât prostii, când nu 

':8 însoţit de judecată. Priceperea?) este cu- 

"-1) Judecată.— A judecă, pentru Kant, înseamnă a 
subsumă, adică a: face să treacă.un obiect sub un 

concept. „Aceasta este o carte“. Eu subsumez o-. 
bicctul, pe care îl arăt prin „aceasta“, sub conceptul - 
„carte“. — Judecata arată întrebuinţarea “ce trebue 

de făcut cu' priceperea, adică a: conceptelor sau a 

generalului.. 

2) Parnas. —Maunţi din Grecia, unde „Fabula spune 

că eră reşedinţa lui Apollon şi a Muzelor. 
3) Priceperca, —-. „Priceperea este cunoştinţa gene-. 

. rolului“ „ (Tratat de Pedagogie). 

om care are multă memorie, dar puţină.
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noştința generalului. Imaginaţia!) este a- - 
pliearea generalului la particular, Raţiunea:) 
este facultatea de'a vedea legătura gene- 
ralului cu particularul. Această cultură li- 
beră îşi urmează cursul ei cu începere din 

“copilărie” până în momentul când încetează: 
pentru tânăr orice fel de educaţie. Când, - 
de pildă, un tânăr vorbeşte de-o regulă 
generală, îi poţi face să citeze cazuri luate 
din istorie sau din Fabulă, în care ea este 
deghizată, pasagii din poeţi, în care ea este 
exprimață, și să-i dai astfel prilejul de a-şi: 
exercită spiritul, memoria, ete. 
" Maxima tantum seimus quantum. me- - 
moria: tenemust?), își are negreşit adevărul, . - 

. ———_—_—_— 
” 

1) Imaginaţie.—Acest cuvânt este luat de ant în- 
trun sens particular și precis.: „Imaginaţia este a- 

„plicarea generalului la particular.“ (Tratat de Pe. 
dagogie), . o i 

2). Raţiune.— „Rațiunea este facultatea de a vedea 
legătura generalului cu particularul“, (Tratat de Pe- 
dagogie). - | Se ştie că Kant deosebeşte raţiunea speculativă şi „ratiunea practică, Rațiunea speculativă este raţiunea - „în legătura sa cu facultatea de a cunoaşte. Rațiunea practică este raţiunea în legătura sa cu voinţa. 3) „Știința noastră so măsoară după memoria noastră, .
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Și de aceea, cultura memoriei este foarte ne- 

„ „Cesară, Lucrurile 'sunt astfel făcute în cât 

i priceperea urmează. mai întâi. impresiunile 

-simţitoare şi pe cari: memoria trebue să le 

păstreze. Aşa se întâmplă; de pildă cu lim- 

bile. Le poate cineva învăţă urmând me- 

“oda formală!), sau prin conversaţie, şi . 

această din urmă metodă este cea mai bună 

în ceea ce privește limbile vii. Studiul cu- 

-vintelor este de sigur trebuitor,' dar. copiii 

le învaţă mult mai bine. ațunci când le 

întâlnese întrun: autor pe care-l eitese. 

Trebue ca tineretul să-şi: aibă munca sa 

fixă şi hotărită. 'Tot asemenea se învaţă 

mai cu seamă geografia prin mijlocul unui - 

oare-care mecanism. “Memoriei îi place cu 

1) Formai.— Acest cuvânt joacă + un mare rol i în fie 

losofia Kantiană care pretutindeni opune forma—ma- . ! 

teriei, Dar e luat întrun sens cu totul special în ” 

două pasagii ale Tratatului de Pedagogie. In pasa- 

giul în care, în ce priveşte limbile, IKant scrie ceea | 

ce D-l Barni a tradus astfel : „Ele pot fi învăţate ” 

urmând o, metodă formală,“ această metodă. formală 

ar consistă în a învăţă limbile în mod artificial şi. 

prin regule. 
Intr'on alt pasagiu, Kast numâşte dorinţi formale. 

"pe acele cari nu se rapoartă la un obiect material. Așa 

e dorinţa de libertate, dorinţa de putere, ete.
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deosebire acest mecanism, şi întro mulţime - de cazuri el este și foarte folositor. Până acum nu s'a găsit încă nici un mecanism propriu a înlesni studiul istoriei ; s'au făcuţ încercări cu niște tablouri, dar se pare că Hu au prea dat rezultate. Istoria este un mijlot foarte bun pentru a exercită price- perea șia judecă bine. Memoria este foarte „trebuitoare, dar nu-e:bine să se facă din | „ea un simplu exerciţiu - pentru copii, de „_Pildă, a-i face să înveţe pe de rost. discur- „Suri. In tot eazul, "aceasta nu . serveşte decât să le dea mai “multă. îndrăzneală, şi de altmintrelea, declamaţia este un lueru care nu convine decât oamenilor. Aici in- „tră toate lucrurile pe cari nu le învață cineva decât în vederea unui viitor. exa- „men sau pentru a le uită în urmă, în fu- “turam obliviohem. Memoria nu trebue să fie ocupată decăt de lucruri . pe cari sun- tem interesaţi. a le păstră și cari au legă- tură cu viaţa reală, Cetirea romanelor este un lueru foarte 'rău Pentru copii, pentrucă ele nu servesc decât a-i desfătă în mo- mentul când le citese, Ea slăbeşte memoria; 

a 
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Ar fi în adevăr ridieuil să le ţii minte şi 
să le povesteşti altora. Trebue deci luate 
toate romanele din mânile. copiilor. Cetin- 
du-le, ei işi fue înşi-și: în roman un ro- 

-maân nou, căci aşează altfel împrejură- 
- rile, şi lăsând astfel să le rătăcească min-. i 

tea, so hrănesc cu himere.. 
“ Distracţiile nu“ trebuese niciodată tole=- 

“rate, cel puţin: la școală, căci ele sfârșese 
prin.a degeneră întrun fel de apucătură, 
întrun fel de'obiceiu. De aceea cele mai 

frumoase talente se pierd la un om care 

e supus distracţiei. Deşi copiii se distrează 

în reereaţiile lor, ei se reculeg în curând 

din nou; dar îi:vezi adesea distrași, când . 

"meditează: (pregătesc) vre-o „poznă,. "căci . 

"se gândese cum să o: ascundă sau cum să 

o repare. Ei atunei nu' aud decât pe ju- 

mătate, răspund pe dos, nu știu ceeu ce 

citesc, “ete. : i 

Memoria trebue cultivată de timpuriu; 

_dar având grija să, eultivăm î in acelaş timp 

inteligența. 
Memoria va fi cultivată: :- 1* dându-i de 

ţinut minte cuvintele cari intră în poves- -- 
7 

N
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tări; 2" prin cetire şi scriere; copiii trebue învăţaţi să citească din minte şi fără aju- „torul silabisirii; 3* prin limbi, pe cari eo- piii trebue să le înveţe auzindu-le, înainte de a ajunge a le citi; Ceca ce se numeşte” un orbis pictus, când e făcut cum se cu- vine, aduce atunci cele mai mari - servicii, 'și se poate începe cu botanica, cu mine- ralogia, şi cu: fizica. generală. Pentru a fi- gură obiectele despre cari elă tratează, 
trebus învăţat a desemnă, a modelă, şi pentru acestea. este nevoe de matematici. -. Primele cunoștinţi științifice trebue să aibă - mai cu seamă ca obiect geografia, tot așa ca și matematieile şi fizica. Povestirile de „călătorii, explicate eu . planșe și hărţi, vor duce apoi lă geografia polițică. Dela “sta- . - Tea actuală a suprafeţii pământului ne vom "urcă la starea sa primitivă, şi vom ajunge la geografia şi la istoria veche, ete. Să 

Dar trăbue să- căutăm s uni pe nesim- - ţite în instrueţia copilului ştiinţa. și pute- rea. Dintre toate științele, matematieile par a fi singurul mijloc de a. atinge perfect 

- 
i 

n
 

—
—
_
—
 

i 

—
—
—
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acest scop. Afară de aceasta, ştiinţa trebue 

unită eu cuvântul (ușurința de a se expri- 

“mă, arta de a spune bine, elocvenţa). Dar 

trebue ca copilul să mai înveţe a deoşebi 

“perfect ştiinţa de simpla părere şi de ere- - 

- ainţă. Astfel se va formă un spirit just, şi 

un: gust just și el, dacă nu fin şi delicat. 

Gustul co se va cultivă va fi mai întâi a- 

cel: al simţurilor, mai cu seamă al văzului, 

şi în “sfârşit acel al ideei. a 

“Prebue să fie reguli pentru tot ceea ce ; 

poate cultivă priceperea. E foarte folositor . 

chiar a'le abstrage, pentru ea priceperea să | 

nu purceadă mumai:intrun mod mecanic, 

ci să aibă conştiinţa regulei pe care o 

urmează. a - 

E foarte bine să strângem regulile in. . 

anumite formule şi să le îneredinţăm ast- 

fel memoriei. Dacă avem regula în me- 

moria noastră, şi dacă uităm să o aplicăm, 

nu. Vom: întârzia cel puţin .să 0. regă- 

sim. Chestiunea este aici a se şti dacă 

trebue să începem prin a studiă regulele 

in abstraclo, sau dacă nu trebue să le în- 

Pui
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vățăm decât. după ce le-am deprins uzul; sau trebue să facem să meargă . împreună - regulele şi uzul? Numai această din urmă procedare este înțeleaptă. In celălalt caz, u- zul rămâne foarte nesigur, cât timp nu am ajuns la regule: Mai trebue uneori să rân- duim regulile pe clase, căci nu se. pot ţine minte, când nu au legătură intre ele. Gra- matica va apucă deci înainte în unele pri: vinţi în studiul. limbilor. | 

Cultura generală şi cultura particulară a facultăților „ Spiritului.— Despre hărţile geografice.— Cel mai “bun mijloc de a înţoleze, este de: a face.—Metoda Socratică.— Cum că cultura sensibilităţii trebue să „fie negativă.— Despre răbdare.— Cum trebue să "ne purtăm cu copiii tineri. — Despre” spiritul de ordine.— Despre Supunere,— Despre pedepse, — „Despre sociabilitate.— “Despre dispoziţia tempe- „Tamentului care convine copilului. 

Trebue să mai-dăm și o idee sistematică despre tot scopul educaţiei şi despre modul de a-l atinge. - a | 1” Cultura generală a facultăţilor spiri- "tului, care trebue bine deosebită de cultura, particulară. Ea are ca scop îndemâna-. rea și” perfecţionarea ; nu că ea ar în- 
az    
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văţă pe elov cova deosebit, dar ea fortifică 

facultăţile spiritului său. Ea este: 

-_a) sau fizică. Aici. totul atârnă de prac- 

tică şi: disciplină, fără ca, copilul să aibă 

nevoe a cunoaşte vreo maximă 1). Ea este 

pasivă pentru discipol are trebue să ur- 

'meze îndrumarea altuia. „Alţii se gândesc 

pentru dânsul. a 
b). sau morală. Ea nu se sprijină atunci 

pe disciplină, ci pe maximo.. Totul - este 

„pierdut, atunci când: vrem să o întemeem 

pe pildă, pe ameninţări, pe pedepse, etc. . 

'Ba nu ar fi atunci decât curată disciplină. 

'Prebue 'să facem în aşa chip ca copilul să 

lucreze bine după propriile sale maxime și 

nu din obişnuință, şi să nu facă numai bi- 

nele, ci să-l fâcă pentru că este binele. 

- Căci toată valoarea morală a acţiunilor stă 

în maximele binelui. Educaţia fizică şi e- 

dueaţia morală se deosebese intru aceea că 

cea, dintâi este pasivă pentru elev, pe când 

  

1) Maximă.— Maxima unei acţiuni este intenţia lu« 

minată care prezidează la această acţiune, este for-.. 

mula care o dictează: A lucră după maxime este 

"contrariul lucrărei mecanice. Inseamnă a lucră ca 

fiinţă 'raţionabilă.
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a doua este activă, EI trebue să vadă in | totdeauna principiul acţiunii și lanţul care '. o leagă de ideea datoriei. | 2% Cultura particulară a facultăţilor spi- rilului. Aici se. aşează cultura facultăţi- lor de a cunoaște, a simţurilor, a imagina- „- ției, a memoriei, a. atenţiunei şi ceea ce se „numește spirit. Noi am -mai vorbiţ! de cul- "tura simţurilor, de pildă, despre văz. In - | "ceea. ce priveşte cultura imaginaţiei, trebue să observăm un lucru, anume că copiii au o imaginaţie extrem de puternică, şi că ea nu are nevoie să fie trasă și întinsă mai - - “ mult prin povești. Ea are mai curând ne- voie să fie cârmuită Și supusă. la nişte re- guli, dar nu trebuie din această pricină să 0 lăsăm cu totul neocupată. | 
Hărțile geografice. au ceva care seduce pe toţi copiii, chiar pe cei mai “mici. Când. : sunt obosiţi de oricare alt studiu, ei mai învaţă încă ceva cu ajutorul hărţilor.. Şi a. „ceasta este o foarte bună distracţie pentru copii, în care imaginaţia, fără a se rătăci, găseşte să se' oprească asupra oarecăror
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figuri. Sar pute, să-i. facem, în. adevăr să” 

inceapă cu geografia. 1 sar adăogă în a- 

celaș timp figuri de animale, de plante; 

etc., destinate a însufleţi : geogrufia. Istoria _ 

ar veni mai târziu. OC 

In ee priveşte atenţia, trebue de observat 

că ea are nsvoie să fie în genere fortificată. 

A legă eu putere gândurile noustre 'de un 

object este mai.mult o slăbiciune a simţu- 

lui nostru intern decât un talent, care simţ; . 

se arată în acest caz nestrămutat şi nu se | 

lasă a fi aplicat unde: vrem. Distracţia este. 

“ dușmana oricărei educaţii. Memoria presu- 

“ “puns atenţie. - E 

In ceeace priveşte facultățile superioare. . 

ale spiritului, întâlnim aici cultura pri- 

“ceperii, a judecății şi a raţiunii. Pătem 

începe prin a formă, oarscum în mod pa- 

„siv, priceperea, cerându-i pilde” care să se. 

“aplice: la regulă, sau din - potrivă, regula 

care să se aplice la pilde particulare. Ju-. 

“decata arată întrebuinţarea . ce. trebue să 

facomi din pricepere. Este trebuitor a în-.- 

țelege ceea ce învăţăm sau ceea ce se spune - 

“şi să nu repetăm nimic fără a înţelege.
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Câţi citesc şi ascultă unele lueruri pe cari le primesc fără a le inţelege ! :Aiei tre. bue să ne amintim -deosebirea dintre ima-: gini și lucrurile însăși, 
Rațiunea ne face 'să vedem principiile, „Dar trebue să ne gândim că aici. este 

„rijată. Deci ea nu. trebue să _vreă în tot- dauna a raţionă, ei trebue să ia seama să nu raţioneze prea mult. asupra! lucrurilor cari întrec ideile noastre. Aici încă nu este 

„une practică supusă imperiului și diregţi- unei ei. - A cae 

Cel mai bun mijloc de a cultivă facul- tățile Spiritului, este de a face singur toţ ce vrei să faci, de pildă să Pui în practică regula gramaticală p8.- care ai învățat-o. Inţelegi o hartă Beografică, mai ales atunci a când o poţi execută singur. Cel mai bun „mijloc de a ințelege, este de a face. Ceea „ce înveţi mai cu temei și nu uiţi, este



N 
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: ceea ce . înveţi oarecum prin . tine “însuţi. 
“Totuși sunt puţini oameni cari 'să . fie 

in stare a face aceasta. Ei se numesc 

pe grecește wrodidvuroL. | 

In cultura raţiunei trebue de procedat în 
chipul lui Socrate!. Acesta, în adevăr, care : 
îşi da numele de moaşă a spiritelor audi- 

torilor săi, ne dă in dialogurile sale, pe 
cari Platon? ni le-a păstrat” oarecum, pilde 

1). Socrate, Metodă socratică, 410—400 înainte 'de 
Christos — vestit prin revoluţia filozofică pe care o 

îndeplini, — şi prin moartea sa. El ferise pe contim- 

poranii săi de speculaţiile în cari se pierdeă ştiinţa de 

atunci, şi „readusese filozofia cerului pe pământ”. 

Metoda sa constă şi se rezumă în maxima: Cunoaş- 
te te pe tine însuţi, po care nu încetă de a 0 repetă. 

Și învăţă pe alţii să se cunoască, să citească în ei 

înşişi punându-le întrebări iscusite. Această intero- 
gare este accea ce se numește metoda socratică pro- 

priu zisă. El susţinea că practică aceeaşi meserie ca 

şi mama sa, care eră .moaşă, şi că moşeă spiritele.— 

_ Cei mai vestiţ: discipo iai săi sunt Xenophon şi Pla- 

ton. Dac totuși filozofia . grecească, şi chiar toată fi- 

lozofia omenească purcede dela. dânsul, căci ela 

fost întemeetorul moralei ca ştiinţă, 
2) Platon, 429 sau. 430-—8347 sau . 348 înainte de 

Christos. El este. ce: mai vestit «discipol al lui Socrate 

"a cărui doctrină o expuna, . refleotată şi interpretată 

- de propria sa cugetare, în nişte elocvente şi poetice 
- Vi A | Ă 

dialoguri.  - 
4...
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despre “mijlocul de. a face chiar pe nişte 
„persoane mature să scoată unele idei din 
propria lor rațiune. Sunt multe puncte a- 
supra cărora nu este nevoe ca copiii 
să-și exercite spiritul. Ei nu trebue să 
raţioneze asupra oricărui: lucru. Ei nu au nevoe să cunoască motivele tuturor lu- 

dar, îndată ce este vorba de datorie!), tre- : bue să le facem cunoscute principiile ei. 
Totuși în genere e mai bine să facem astfel ca să scoatem dela dânșii cunoștin= țele raţionule decât să le introducem noi. 

  

1) Datoria, — Reproducem aici an rebumit pasaj din Critigue de Ia Raison Pratique, nu numai pen- trucă e renumit, ci: pentrucă face să se înțeleagă bine înaltul senz în care se ia acest cuvânt: datoria, “ „Datorie! cuvânt mare şi măreț, tu care nu aini- mic plăcut şi măgulitor şi ordoni Supunerea, fără a : întrebuinţi totuşi, pentru a zdruncină voinţa, ame- . , nintări apte a aţâță în mod natural desgustul . şi groaza, ci mărginindu-te a propune o lege, care de la sine se introduce în suflet şi îl sileşte -la res- pect (dacă nu în totdeauna la ascultare), şi inaintea căreia tac toate aplecările, deşi ele lucrează pe în- fundatele împotriva ei, ce obârşie este - vrednică de tine ? Unde so poate găsi origina nobilei tale tulpini, „ Care respinge cu mândrie orice alianţă cu aplecările, acea rădăcină în care trebue aşezată . condiţiunea. | neapărată a valoarei pe care oamenii şi-o pot da lor -înșile ? (Partea I-a cart. |).  - Cu 

| | 

| cerurilor cari contribue la educaţia lor; . | 

e  
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: Metoda socratică ar trebui să serviască 

ca regulă - metodei catehetice!). Ea este, 

ce-i dreptul ceva lung, şi e greu a o di- 

rijă astfel ca, trăgând cunoștinţi din .spi-. 

-ritul unuia, să poţi: învăţă ceva pe ceilalţi. 

Metoda -mecaniceşte catehetică este bună 

şi în multe știinţi; de pildă în învăţămân- 

tul religiei revelate. In religia universală | 

“din potrivă metoda socratică trebue între- 

buinţată. Dar pentru ceea ce trebue pre- 

" dat istoriceşte, metoda mecanică „catehe- 

tică este preferabilă. 

  

1) Catehism, Metodă ' catehetică, — Un catehism 

este o carte care procedează prin întrebări şi Tăs- 

_pansuri. Şi metoda catehetică este. aceea în care 

dascălul nu se mulţumeşte să vorbiască singur, ci în- 

treabă pe auditori. Dar această „metoâă se subîm- 

parte şi ea. Sau dascălul se încredinţează numai prin 

întrebări că memoria copilului îi esto bună;. și în: 

“cărţi alternarea întrebărilor şi a. răspunsurilor nu 

este decât un procedeu pentru a fixă luarea aminte 

si a uşară memoria. Aceasta este ceea co Kant nu- 

meşte metoda mecaniceşte catehetică. Ea este aceea - 

a catehismelor noastre” religioase.—San dascălul se. 

adresează în adevăr minţei copilului şi se sileşte să 1 

facă a descoperi în el însuși şi prin el însuși aceea 

ce vrea să-l înveţe: aceasta” este metoda socratică. 

“Kant a dat el însuşi un exemplu al acestui învăță- - 

mint catehetic, aşa precum îl înţelege el, în Doc- - 

irina virtuţii (Metodologie). -
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"Tot: aici trebue "aşezată şi cultura sen- 
timentului plăcerei şi a durerii. Eu trebug 
să fie negativă; sentimentul nu trebue mio- 
leşit. Inclinarea către moliciune este mai . 
“rea pentru oameni decât: toate relele vie- 
ţii. E deci foarte irportant a învăţă de 
timpuriu pe copii să muncească, i 

Când ei nu sunt încă afemeiaţi, le place 
în adevăr distracţiile amestecate cu obo- | 
seli și' ocupațiile care cer oare-care desfă- 
șurare de puteri. Nu trebue să-i facem 
“mofturoși în privinţa desfătărilor lor și să-i 
lăsăm să şi le aleagă. Mamele alintă de 
obiceiu pe copii intru aceasta şi în general 
li moleşese.. Şi totuşi se. observă: că copiii» 

"+ mai ales băeţii, iubese mai mult pe taţii de 
cât pe mamele lor. Aceasta poate proveni. 
din pricină că mamele nu-i lasă să sară, 
să alerge întro parte și în alta,, ete, și . . 
aceasta de teamă să nu -li se întâmple vre-un - 
accident, Tatăl, din potrivă, care îi duje-. 
neşte şi îi Date chiar când bu au fost cu- 

“minţi, îi duce câteodată pe câmp, și acolo: 
ii lasă să alerge, să se joace şi să se zbu- 
ciume, după cum se cuvine la vârsta lor,: 

Na
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Unii cred că exercitii răbdarea copiilor | 
- făcându- -i să: aștepte ceva mult timp.. To- . 

tuşi aceasta nu ar trebui să fio necesar, 
Dar ei au nevoie de răbdare. când sunt 

  

bolnavi, ete. : Răbdarea este dublă. Ea con- | 
sistă, sau a renunţă la ori-ea speranţă, sau 
a căpătă din nou curaj. Cel: dintâi fel de 
răbdare nu este necesar, când -cineva -nu 
doreşte decât ceea ce. este cu putință; 

cea de a douao poate aveă cineva oricand, 
când nu doreşte decât ceea ce este. drept. 

Dar, în timp de boală, pierderea speranţei 

este funestă pe cât e de folositor curajul la 
„restabilirea sănătăţei. Acel :icare esto. in 
stare să dea dovadă .de curaj. în pri- 
vinţa, stării sale fizice sau „morale nu re- : 

„nunţă la speranţă, a 

Nu trebue nici. să facem. pe > copii să E 
sfioși. Aceasta, li se întâmplă mai cu seamă - 
când li se adresează cuvinte batjocoritoare 
sau când sunt dese ori umiliţi. Aici trobuese 
mai ales reprobate aceste cuvinte . pe 'cari 
mulți părinţi le adresează . copiilor. lor: 
Vai, nu-ți este ruşine? Nu vedem pentru 

! 6
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ce le-ar fi copiilor rușine, când, de pildă, 
„ei îşi bagă degetul în gură, etc. Li se poate 
spune că nu se face aceasta, dar nu trebue 
niciodată rușinaţi. decât când mint. Natura 
a dat omului roșeaţa rușinei pentru ca să 
se trădeze când minte. Deci dacă părinţii 
nu ar. vorbi niciodată despre ruşine copi- 
ilor lor:decât când mint, ei ar păstră tot 
timpul vieţii lor -acea roșeaţă în privinţa 
minciunii. Dar dacă îi facem să roșească 
neîncetat, le vom. da astfel o sfială care 
nu-i va părăsi, : . 

Nu trebue, după cum s'a spus mai sus, 
să zdrobim voinţa copiilor, ci numai să o 

dirijăm în aşa chip în cât să ştie a cedă 
numai piedicelor naturale. La început: co- 
pilul trebue să. asculte orbește. Nu e firâse 
“ca el. să poruncească cu ţipetele sale, şi ca 
cel puternic să cedeze celui slab. Deci nu 
trebue niciodată să cedăm ţipetelor copi- 

"ilor, chiar în prima lor tinerețe, și să le 
lăsăm acest mijloc dea. obține ceea ce 
vreau ei. Părinţii se înșeală de obiceiu în- 
tru aceasta, și cred că vor puteă mai târ- 
ziu să repare răul, -refuzând copiilor lor
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tot ceea ce cer. Dar e foarte absurd să li 
se refuze fără motiv ceea ce ei aşteaptă de 
la bunătatea părinţilor lor, numai pentru 
a-i face să simtă o împotrivire și pentru : 

“a le arătă că ei sunt cei mai slabi. 

Copiii se strică .când sunt lăsaţi să facă 
-tot ce vreau, și sunt foarte rău crescuţi 

când le prevenim voinţele şi dorinţe- 
le. Aceasta se întâmplă de -obiceiu, 
cât timp copiii sunt o jucărie pentru 

“părinţii lor, mai cu seamă atunci când in- 

cep a vorbi..Dar această indulgență -le pri- - 
cinuește o mare pagubă pentru viața lor. 
-Prevenindu-le voinţele îi. împiedicăm ne- 
greșit ca ei să-și arate nemulţumirea, dar 
în urmă ajung şi mai ciudoşi.- Ei nu au 

“ învăţat încă cum trebue să se poarte. Re- 
"gula care trebue observată în privinţa co- 

- piilor chiar din prima lor tinereţe, este de - 
a alergă în ajutorul lor, când ei ţipă şi 
când credem. că li se întâmplă ceva rău, 
dar să-i lăsăm să ţipe, când ei nu fac a- 
ceasta decât: din supărare. Şi o purtare de 
felul acesta trebue so.urmăm necontenit 

- mai târziu. Impotrivirea: pe care o înţâl-
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nește copilul in acest caz, este cu totul na- 
turală, şi ea. este curat negativă, fiindcă 

nu facem alta. decât refuzăm a le cedă. 

“Mulţi copii, dinpotrivă, obţin. dela părinţii 
lor tot ce dorese, recurgând la rugăminţi. 
Dacă îi lăsăm să obţie totul prin ţipete,. 

'ei ajung răutăcioşi; dar, dacă obţinem totul 
„prin rugămințţi, ei devin blânzi. Afară, doar 
dacă nu avem vre-un.motiv puternic pen- 

“tru a proeedă altfel, trebue să -cedăm ru-,- 

-găminţii copilului. Dar, dacă avem moti- 
„- vele .noastre. pentru a ru. cedă,: nu . trebue 
-să ne mai lăsăm . ademeniţi. de.multe ru- 
-găminţi. Orice: refuz trebue: să fie irevoca- 
“bil. Acesta este un mijloc fără greş de a 
nu'aveă. nevoie să refuzăm des. ! 

- Presupuneţi că ar fi în. copil, ceea ce to- 
“tuși nu se poate admite decât foarte rar, | 
-o înclinare naturală către nesupunere; cel | 

-mai bun lucru este, atunci când eopilul 
-nu face nimie pentru a .ne „face: plăcere - 
“să nu facem nici noi nimie pentru dânsul. 
-Zdrobindu-i voinţa, îi inspirăm sentimente 
slugarnice ; împotrivirea naturală, din con- 
ră, produce supunerea.
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Cultura morală trebue sti se întemoeze 

pe maxime, nu pe o disciplină. Aceasta im- 

piedică defectele, cea dintâi formează fe- 

lul de'a cugetă. Trebue să facem; astfel ca 

copilul să se deprindă a lucră după niște. 

maxime a căror dreptate să o vadă el în-. | 

suși. So vede lesne că e greu de produs 
acest. efect. la copiii mici, și că cultura 

miorală 'cere multe lumini din partea. pă- 
rinţilor și a dascălilor. - 

Când un copil minte, de pildă, nu trebue 

să-l pedepsim, ci să-l-- tratăm cu “dispreţ, 

să-i spunem că “nu-l vom crede pe _viitor,. 

ete. Dar, dacă îl pedepsim când face ru, 

şi îl recompensăm când face bine, el face 

atunci binele pentru cu să fie bine tratat; 

şi, când mai târziu va intră în lume. unde 
lucrurile nu se petrec astfel, dar unde poate 
face binele sau răul fără a primi răsplată 

sau pedeapsă, el riu se va mai gândi de 
cât să-şi croiască. calea şi va fi bun: sau 

“rău, după cum i se va păreă unul sau al- 

tul mai de folos. 
_ Maximele trebue să iasă dela om însuși. 
'Trebue căutat de timpuriu a introduce în
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„eopii prin cultura morală ideea de ceea cs 
este bine sau rău. Dacă vrema să întemeem 
moralitatea, nu trebue să pedepsim. Mora- 
litatea este un lucru atât de sacru și atât 

” de 'măreţ încât nu trebue să o coborăm până 
la a o pune pe aceeaş treaptă cu disciplina, 
Cele dintâi sforţări ale culturii morale tre- 

-bue să tindă la formarea Gâracterului. Ca. . 
racterul consistă în obiceiul de a-lueră după 

„niște maxime. Mai întâi 'sunt maximele 
şeoalei și mai târziu acele ale omenirii. La 
început copilul ascultă de niște legi. Masi- 

„mele sunt și ele niște legi, dar subiective; 
'ele derivă chiar din priceperea omului, Nici 
o călcare a legii șeoalei nu trebue să ri- 

: mână nepedepsită, dar pedeapsa* trebus să 
fie totdeauna potrivită eu greșala. 

Când vrem să formăm caracterul copii- 
„lor, este foarte: importânt să lo arătăm în 
„toate un oarecare plan, oarecare legi, pe cari să le urmeze întoemai. Aşă, de pildă, 

„le hotărim un timp pentru somn, un timp 
pentru lucru; unul pentru recreaţie ; acest 
timp odată, hotărit; nu mai trebue lungit *
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„sau scurtat. In! luerurile indiferente, alege- 
"rea „poate fi lăsată copiilor, : nvmai să ur- 

meze în totdeauna a observă lucrul din care: 

și-au făcut odată o lege. Nu trebue cercat 
să dăm unui copil caraoterul unui cetăţean, 
ci al unui copil. . 

': Oamenii cari nu şi-ar fi propus s unsle re- 
“gule nu pot inspiră multă încredere; ade- 
-sea se întâmplă că.nu ţi-i poţi tălmăci și 

nu știi niciodată sigur ce să crezi de dânșii, 

- B drept că adese-ori blamezi pe oamenii 
cari lucrează totdeauna după regule, de 
pildă pe omul care are în totdeauna. un 

ceas și un timp hotărât pentru fiecare 
treabă ; dar adesea şi acest blam este ne- 

drept şi această regularitate este o dispo- 

ziţie favorabilă caracterului, deşi ea paro 
o jenă. - : 

“Supunerea este înainte: de tâate o trăsă- | 
tură esenţială a caracterului unui copil, cu 
deosebire a unui școlar, Ea este dublă ; mai 
întâi este o supunere (ascultare) la voinţa 
absolulă' a celui care dirijează ; ; dar e şio „ 

(ascultare) supunere unei voinţi privită ca



104: „Emmanuel Kant 

cuminte şi bună. Supunerea poate veni pe 
la constrângere,. ea este atunci - absolulă, 
sau dela incredere, şi atunci ea este vo- 
luntară. Aceasta din urmă este foarte im- 
„portantă, dar cea' dintâi este. foarte trebui- 
toare; căci ea pregătește pe copil la înde- * 
plinirea legilor pe cari va trebui să le exe- 

„cute mai târziu ca cetățean, chiar „atunci 
când ele nu i-ar plăceă. 
“Copiii trebue să. fie supuşi unei oarecare 

„legi a necesităţii. Dar această lege trebue 
să fie o lege universală, şi trebue uvulă 
în totdeauna în vedere în şcoli. Dascălul nu - 
trebue să arate nici o predilecție, nici-o 
preferinţă pentru un copil între mai mul ţi, 
Căci altfel legea ar înceată de a mai fi uni- 
versală: De îndată ce copilul vede -că toţi 

“ceilalţi nu. sunt supuși aceleiași reguli ca 
dânsul, el devine răzvrătit. 

Se spune în totdeauna, că toate lucrurile” 
trebue prezentate copilului în așă chip, în 
cât elsă facă totul prin inclinare. În multe. : 
cazuri negreşit aceasta e bine, dar sunt. 
multe: lucruri cari trebue să le fie prescrise 
ca nişte datorii, Aceasta le va fi mai târ- 
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ziu de cel mai mare folos în tot timpul E 
„xieţii” lor. Căci în sarcinile publice, în lu- 
" crările cerute de funcțiunile ce avem de în- 
deplinit, şi în multe alte cazuri, numai da- 
toria ne poate conduce și nu. înclinarea. 
Chiar când sar presupune că copilul -nu 
vede datoria, tot ar fi mai bine să i se dea 

ideea. de datorie și de altfel el vede foarte. 

bine că are datorii ea copil, deşi vede mai 

greu că el are datorii ea om. Dacă ar pu- 

*_teă să vadă şiaceasta, ceea ce nu se poate 

decât cu vrâsta, supunerea ar fi încă și mai 

perfectă.  . A 

Orice căleare a unui ordin la un copil 
este o lipsă de supunere (ascultare), care 
atrage o pedeapsă. Chiar când călearea unui 
ordin nu este decât o simplă neglijenţă, pe- 
deapsa nu este. nefolositoare. Această pe- 
deapsă este sau [izică sau morală. 
“Pedeapsa, este morală atunci când se jig- 

nește înclinarea noastră de a fi onoraţi și iu-.. 

"Biţi; acest ajutor al moralității, de pildă când 
umilim- copilul prin faptul că îl primim în- 
tun mod foarte rău. Trebue, pe cât so poate,
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întreţinută această aplicare. De aceea, acest 
fel de pedeapsă este cel mai bun, căci ea 
vine în ajutorul moralității; de pildă când 
un copil minte, o privire de dispreţ este v 
pedeapsă indestulătoare, și aceasta este cea 

„ mai bună pedeapsă. Ri 
Pedeapsa fizică. consistă sau în a refuză | copilului aceea ce dorește, sau în aplicarea 

unei pedepse oare-care... Cel dintâi fel de 
pedeapsă este. vecin eu - pedeapsa morală, | 
și este negativ. Celelalte pedepse trebue 
să fie aplicate cu precauţiune, ca să nu 
rezulte din ele dispoziţii slugarnice (indo- 
les servilis). N ue bine să împărțim copiilor 

- răsplăţi, aceasta ii face interesaţi, şi pro- -   
duce întrinşii dispoziţii mercenare. (n doles mercenaria). e 
Afară de aceasta, Supunerea este sau a co- - pilului, sau a adolescentului, Lipsa de supu- „ ere este în totdeauna urmată de pedeapsă. Sau această pedeapsă este o pedeapsă eu to-- 

„tul naturală pe care omul şi-o atrage prin pur- 
tarea sa precum este de pildă boala ce şi-o a- 
trage copilul când mănâncă prea mult: şi a- 
cest fel de pedeapsă este cel mai bun, căci o-. ,



, 

  

Tratat de_Pedagogie 107 

mul o sufere toată viaţa sa, şi nu numai 

în timpul tineraţii. Sau pedeapsa este 
“artificială. Trebuinţa de a fi stimat este 
un mijloe sigur de a face ca pedepsele să. 

"fie durabile. Pedepsele fizice nu. trebue să 
servească decât a remediă insuficienţa pe- 
depselor morale. Când pedepsele morale nu 
mai au efect și când alergăm la pedepsele 
fizice, trebue să renunţăm a formă prin: 
acest mijloc un caracter bun. Dar la în: 
ceput constrângerea fizică serveşte a re- 
pară la copil lipsa de reflecţie. 

Pedepsele pe cari le dăm cu semne de 

mânie, dau greş. Copiii nu văd în ele de. 
cât efectul patimei altuia, şi nu se consi- 

deră ei înşişi decât ca nişte victimeale a-. 
cestei patimi. In genere trebue de făcut aşa, 

“ fel ea ei să vadă că pedepsele ce li se dau 
au ca scop final îmbunarea lor. E absurd : 
de a cere. dela copiii pe cari îi pedepsim, 
să ne mulţumiască, să ne sărute mâna, 

ete; aceasta înseamnă a vrea să facem: 

dintrinșii. niște fiinţe: slugarniee, Când pe-. 
depsele fizice sunt: des repetate, ele produc 
nişte caractere foarte. nesupuse și când pă-
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rinţii î își pedepsesc copiii pentru egoismul | 
lor, ei îi face încă şi mai egoiști. — Și nu 

- în totdeuuna cei mai răi oameni sunt acei 

cari sunt-fuarte nesupuși, ci adesea aceştia 

se supun lesne unei observaţii bine,făcută. . 
Supunerea adolescentului este deosebită 

„de aceea a copilului. Ea.consistă in supu- 

merea la regulile datoriei. A face ceva din 
„datorie înseamnă a se supune raţiunii. E 

“osteneală: pierdută. a vorbi copiilor de 
datorie: Ei nu o văd mai la urmă decât: 

ca un lucru a cărui căleare este urmată de 

bătae la palmă. Copilul ar puteă fi călău- 
zit de propriile: sale instincte; dar, când 

"creşte, are nevoe de ideea da datorie. De. 
aceea nu trebue să căutăm apune în joe 
la copii sentimentul rușinei, ci să aşteptăm 
pentru aceasta timpul tinereţii. Acest sen- 

"“timent nu poate află loc la dânşii . decât 
atunci “când ideea de onoare a „prins 

„rădăcină, .. 
O a doua trasătură de care trebue mai 

ales să ne ţinem în formarea caracterului 
copilului, este veracitatea. Aceasta este în . 

„adevăr trăsătura principală şi atributul 

N 
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esenţial al caracterului. Un .om. care minte 

este fără caracter. și dacă este în el ceva 

bun, aceasta este pentru că: îl 'are ' dela! 

temperamentul său. Mulţi copii au o îneli- : 

nare pentru minciună, care nu are adese- 

ori altă pricină decât o oarecare vioiciune . 

de imaginaţie. Taţilor le este dat să, ia 

sama ca ei.să nu-și facă un obiceiu din- - 

“insa, căci mamele privese de ordinar a 

ceasta ca un lucru lipsit: de: importanţă; 

ele -găsesc într'insa chiar o. dovadă măgu- 

litoare pentru ele, a dispoziţiilor şi capaci- 

tăţilor superioare a copiilor lor. Aici aste lo- 

cul de a face uz de: sentimentul: rușinii, 

căci copilul îl înţelege foarte bine în acest '.! 

caz: Roşeaţa 'ruşinii ne trădează când min-. 

ţia, dar ea 'nu este în totdeauna o dovadă. 

de mineiuriă. :Roșeşti uneori de obrăznicia 

cu are altul te învinovăţește da o greșală. 

Nu trebue eu orice praţ-zmuls' adevărul de 

la copii prin pedepse, chiar dacă minciuna, 

“lor ar trage după dânsa vreo. păgubire : 

ei vor fi: pedepsiţi atunci. pentru această 

păgubire. Pierderea stimei-este. singura pa- 

deapsă ce se cuvin> minciunii: DR
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Pedepsele pot să se mai împartă în ne- | 
galive şi 'pozilive. Cele. dintâi sar aplică: 

„lenei sau lipsei de moralitate sau cel pu-. 
țin de politeță, precum este minciuna, ne- 
îndatorarea, nesociabilitatea. Pedepsele po- 

-_„zZitive sunt pentru răutate, Inainte de toate. 
"trebue să evităm a păstră ură copiilor. 

O a treia trăsătură a caracterului copi. -- 
“lului,. este sociabilitatea. EL trebue chiar 
"să întreţie cu ceilalţi. relații de prietenie 

şi să nu trăiască mereu numai pentru dân- 
sul. Mulţi dascăli sunt, ce-i dreptul, con- 

” trari acestei idei; dar aceasta este nedrept. 
Copiii trebue să se pregătească astfel pen- .. : 
tru cea mai dulce dintre toate bucuriile 
vieţii. Dascălii, din parte-le, nu trebue să . 
prefere pe. nici unul dintre ei pentru talen-.. 
tele sale, ci numai pentru “caracterul său ; 
altfel ar urmă de aici o gelozie care ar fi 
contrară prieteniei. E 

„Copiii trebue să fie şi nevinovaţi, şi pri- 
virile lor trebue să fie tot atât de senine 

„ca soarele. Numai o inimă mulţumită este
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in stare să giisească plăcere în bine. Orice 

religie care. întunecă pe om, este falșă,. . 

căci el trebue să servească pe Dumnezeu 

cu plăcere şi nu cu silă. Veselia nu trebue. 

mereu reţinută sub aspra constrângere a 

şeoalei, - căci în acest caz ea ar fi în cu- 

rând nimicită. Libertatea o întreţine. La 

“aceasta servesc unele jocuri în cari inima - 

„se deschide şi în care copilul se sileşte me- 

reu să depăşească sau să întreacă pe to- 

_varăşii săi. Sufletul redevine atunci senin. 

Mulţi oameni privesc timpul tinereţii lor 

ca cel.mâi' fericit şi cel mai plăcut din viaţa 

„lor. Dar nu este așa. Aceia sunt anii cei 

mai anevoioși, pentrucă. atunci este cinevă 

“sub jug, pentru că atunci rar poate cineva . 

aveă un prieten adevărat şi mai rar. încă 

să se bucure de libertate. Horaţiu o “spu- 

sese: Multa tulil tecitque puor, sudavit et 

alsit D,. 

  

1) „Copilul a . îndurat şi a făcut multe. EL a asudat 

și a dogerat“, i : m Ne 

, Ma
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Cam că; copilul 'nu trebue să! aibă” decât inteligenţa o Ma unui copil. * Nae . 

„ Copiii nu irebue instruiți decât despre lu- 
cruri cari se potrivese cu vrâsta lor. Mulţi 
“părinţi se- bucură când văq pe copiii lor că 
vorbese cu înţelepeiunea bătrânilor. Dar de 
obiceiu nu: scoţi nimie bun din . copiii de 
felul acesta. Un copil. nu trebue să aibă de cât prudenţa . unui copil. El nu: trebue să 
fie un imitator orb. Deci un copil. eare ur- 
mează maximele înţelepeiunii - oamenilor 
esta -cu totul în afară de destinaţia vrâstei 
sale, și. aceasta la dânsul este curată mai- 
muţărie. El nu trebue să aibă decât. inte- 
ligența unui copil, și nu trebue să se arate 
prea de timpuriu. Un asemenea copil. nu 
va fi niciodată un om luminat Şi cu oin- | 
teligenţă senină. E de nesuferiţ apoi a ve- 
deă pe un copil vrând să urmeze toate mo- 
dele, de pildă să se frizeze, să poarte inele 
şi chiar o tabaeheră. EI devine astfel. o 
ființă afectată care nu prea seamănă ci un 
copil. O. societate politicoasă i se pare o 
sarcină, și curajul omului sfârşeşte prin a-i -. lipsi eu totul, De aceea și trebue de lupta:
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„ de timpuriu în potriva deşertăciunii sale 
sau mai bine să nui se deă prilejul de a de- 
veni înfumurat. Aceasta se şi întâmplă, când 

„nu avem nimie mai pripit decât a repetă 
copiilor că sunt frumoşi, că cutare sau cu- 
tare găteală le stă de minune, sau cândli 

. se făgădueşte și li se dă această găteală 
ca o răsplată. Găteala nu convine unor 

"copii. Ei nu trebue să-și privească îmbră- 

_ Cămintea rea sau “bună decât ca o nevoe 

neapărată. "Dar nici părinţii nu trebue să 

dea' vreo iniportanţă chiar îmbrăcămintei. 
lor, şi să evite a seprivi în oglindă de faţă 
cu dânșii ; căci aici, ea pretutindenea, exem- 

plul “este atotputernic şi întăreşte sau 

7 distruge doctrinele cele bune. 
+
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„__ B. Despre educaţia practică. 
Indemânarea (iscusinţa) şi prudența.— Sustine et als- 
„tine.— Despre caracter.—Datorii către sine însuși, - 
«demnitate omenească.— Datorii către ceilalţi, res- 
peet al drepturilor oamenilor. — Despre un cate- | 

„_hizm al- dreptului. — Despre binefacere. — Nici . 
invidie. nici umilinţă, — Despre dorinţi, despre” 
vicii, despre virtuţi. — Este oare omul rău sau 
bun din fire? i 

-- Edueaţia practică cuprinde: 1 Indemâ.- 
narea (iscuţinţu) ; % prudenţa ; 3 morali- 
tatea. In ce priveşte îndemânarea. trebue 
veghiat ca să fie solidă şi nu fugitivă.'Nu 
trebue să aibii cineva aerul că posedă 
cunoştinţa lucrurilor care mai în urmă-nu 
pot :fi îndeplinite. Soliditatea trebue să 
fie calitatea iscusinţei și să se prefacă pe 
nesimţite în obișnuinţă în minte. Acesta 
este punctul esenţial ai caracterului unui 
om. Iscusinţa este necesară talentului. 

In ceea ce priveşte prudenția, ea consistă 
in arta de a aplică 'omului , indemânarea 

„noastră, "adică de a ne servi ds 'oameni 
pentru propriile noastre scopuri. Pentru a' 
o dobândi, sunt necesare multe condițiuni. 

„+ Aceasta este ultimul lucru în om, dar după 
> Valoarea ei, ea ocupă rangul al doilea, 

N
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Pentru ca un copil să se.poată dedă, pru- 
;  denţei, el trebue să se facă ascuns și ne-. 
“ pătruns, ştiind în. acelaș timp să pătrundă * 

pe ceilalţi. El trebue să fie ascuns mai cu: 
“seamă în privinţa caracterului. Arta apa- 
renței exterioare este cuviinţa.: Și aceasta 
este o artă care trebue posedată. Este greu 

a pătrunde pe alţii, dar -trebue neapărat: 
“înţeleasă arta de a se face pe sine nepă- 
truns. Pentru -aceasta trebue a dosi, adică 

a-și ascunde greșelile. A: dosi nu e în tot- 

deauna .a te preface şi poate fi. îngăduit. 
uneori, dar aceasta se apropie de imorali-: 

-tate. Dosirea este un mijloc disperat. Pru-" 
dența cere. să nu se arate prea multă 'a- 

“prindere, 'dar nu trebue să fie cineva “preă 

moale, ci vioiu, ceea ce nu e acelaş lucru. 
Un om vioiu (Strenuus) este acela ce simte .. 

plăcerea vrea. Aici este vorba de moderarea 
” afeetărei. Prudenţa priveşte. temperamen- 

tul ) 
po 

- - Temperament, Temperamentul este pentru Kant 

felul nostru de a simţi, astfel după cum acest fel 
atârnă de constituţia noastră corporală. Acesta este 

de alifel înţelesul săn clasic când acest cuvânt este: 

întrebuințat în limbagiul psihologic.
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: Moralitătea priveşte caracterul. Sustine 
-et absline 1) acesta este mijlocul de a.se 
pregăti pentru o moderație înțeleapă. Dacă 
vrem să formăm un caracter bun, trebue 

"să începem prin a înlătură patimile. In ce 

privește apucăturile: sale; omul trebue să 
capete : obiceiul de a nu le lăsă să dege- 
nereze în patimi, şi să înveţe a so lipsi de . 

„cesa ce-i este refuzat. Sustine însamnă în-: 
„dură şi deprinde-te a îndură. . 

- Trebue curaj 'și o oarecare dispoziţe do 
spirit pentru ca cineva să înveţe a se lipsi 

de ceva. Trebue să se deprindă cu refu- 
zurile, cu înpotrivirea, ete. 

-- Temperamentului îi aparţine simpatia: , 

Trebue feriţi copiii de o- simpatie prea vie 

sau prea duioasă. In realitate simpatia esto . 
sensibilitate ; ea nu convine decât unui... 

caracter sensibil. Ia este deosebită şi de 
milă ; ea este un rău care jelește numai a- 

supra unui ]ueru. Ar fi bine să se dea âo- 
. piilor bani: în buzunar, pentru ca să poată 

ușură pe .nenorociţi ; s'ar vedeă astfel dacă 
sunt sau nu sunt: -compătimitori ; “atunci 

când nu sunt generoşi decât cu banul pă-. 

rinţilor, ei pierd această calitate. 

_____.. 49 Inânră si ahtine-tat



  
  

  

Tratat de Pedagogie . 117 

Maxima: festina lente 1) arată o activi- 
" tate susținută: trebua-ca cineva să se gră-: 
„bească a invăţă mult, festina; dar trebue 

în acelaș timp să înveţe sănătos, şi prin: 

urmare să întrebuințeze timp pentru orice 

“lucru, lente. Chestiunea este de a se știce 

e:t> de preferat, sau o mare sumă de cu- 
noș'iaţi, sau o sumă mai mică, dar mai 
solidă. I -mai .bine.să ştii puţin, dar acel 
puţin să-l știi. bine, decât să știi mult și 

“superficial ; căci în acest caz,tot vei vedeâ. 
mai în urmă insuficienţa cunoștințelor tale. 
Dar copilul” nici nu ştie în ce împrejurări 

va pnteă avea nevoie de cutare sau cutare 

cunoştinţi, şi de aceea e mai: bine să ştie. 

de. toate câte 'ceva în. mod solid: altfel ar 

înşelă şi ar orbi pe alţii: eu cunoștinţi su- 

perficiale. 

Laaerul cel mai important este de a în 
"temeiă caracterul. . Caracterul consistă în 

tăria do hotărire cu care vrea cineva să 

facă ceva, şi acel ceva îl pune în. adevăr 
“în execuţie. -Vir proposililenax?), zice Ho- 

-1) „Grăbeşte-te încet“. 

2) „Un om stăruitor în intenţiile sale“;
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raţiu, şi acesta este bunul caracter. Dacă, 
de pildă, am făgăduit ceva, trebue să-mi . 

_ţin făgăduinţa, orice inconvenient ar. pu- - 
tea. rezultă pentru mine. In adevăr, un om - 
care ia o oare-care hotărire .şi nu O execută. 
nu. se mai poate încrede în sine. Dacă de 
pildă, luând hotărirea de.a mă seulă în 
fiecare zi de vreme pentru u studiă, sau 

„pentru a face cutare 'sau ctitare lucru, sau 
pentru a mă plimbă, mă scuzez în urmă, . 

„Primăvara, că e încă prea rece dimineața 
și că aceasta nu mi-ar prii; vara, că e bine 
de dormit și că atunci somnul îmi este cu 
deosebire plăcut ; și dacă amân astfel din : 

„Zi în zi executarea hotăririi mele, sfârșese 
“prin -a pierde ori-ea incredere - în mine 

însu-mi, | a i 
Caeace este contrar moralei trebue 'seos - 

din hotăririle de acest fel. Intrun om rău - 
caracterul este foarte rău, dar îl numim 

.» încăpățânare, şi chiar atunci ne place să 
vedem pe cineva executându-și . hotăririle 

şi arătându-se stăruitor în ele, deși am 
preferă să-l vedem astfel pentru bine. . 
„Nu se poats pune mult temeiu pe cineva 

care amână mereu execuţia propunerilor |
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sale,-ca, de pildă, viitoarea sa conver- . 

tire. In adevăr, un om care a trăit în tot- 
deauna în viciu și care vrea să se conver:: 
tească într'o clipă, nu poate izbuti; ar 

“ trebui o: minune ca să devie de odată aceea 
ce este acela care toută viaţa sa sa purtat 
bine și care nu a avut decât gânduri bune. 

Nu te poţi aşteptă la -nimie dela peleri- 
nagii, dela pocăință și dela posturi, căci 

- nu se vede întru cât aceste pelerinagii şi” 
alte obiceiuri de acest fel, pot contribui a 
face dintrun om vicios un om virtuos. 

Ce folos pentru cinste și pentru îmbu- 
nătăţirea moravurilor de a posii în timpul 

zilei pentru a mânecă mai ' mult în timpul 
nopţii, sau a-şi pedepsi corpul prin o po- 

căinţă care nu poate contribui întru nimic 

la convertirea sufletului ? | 
“Dacă vrei să întemeozi în copii un ca” 

Tacter moral, trebue să nu pierzi din vedere 
condiţiile următoare: = - 

Trebue să le arătăm, pe cât se poate, 
prin exemple și regulamente, datoriile, pe 

Cari le âu de indeplinit. Datoriile pe cari 
„eopiii le au de îndeplinit nu: sunt altele 
decât datoriile ordinare către sine” însuși 

N
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şi către ceilalţi. Aceste datorii trebue deci 
să fie scoase din natura luerurilor. Trebue 
deci aici să. considerăm mai de aproape: - 

a.— Datoriile către sine însuşi. — Ele nu 
consistă în a și cumpără o haină frumoasă, 

„a da mese splendide, ete, deși în iîmbră- 
căminte și în. mese curăţenia trebue căutată, 
Ele nu consistă niei în a căută să ne satis- 
facem dorinţele. și aplecările, căsi trebue 
dinpotrivă să ne arătăm foarte măsuraţi şi 

-foarte rezervaţi, dar să păstrăm în casa. 
noastră o oare-eare demnitate), anume a.- 
ceea care face din vm:o făptură mai no- 
bilă decât toate celelalte. In adevăr e da-: 
toria omului să nu nesocotiască în propria 
sa” persoană această demnitate a omenirii: 

Daei noi uităm aseastă demnitate când - 

  

1) Demnitate omenească.— Acest cuvânt nu are un senz banal pentru Kant, căci toată morala Sasar. puteă rezumă în grija demnităţei omeneşti. „Omul . cinstit, lovit de o nenorocire mare pe care ar fi pu- “tut-o înlătură, dacă ar fi vrut să-şi calce datoria, nu este oare susținut de conştiinţa că a menţinut şi a “respectat în persoana sa. demnitatea omenească, că “nu are a roşi de sine însuşi, şi că se poate examină fără teamă ?* (Critique de la kaison pratique, partea l-a, cartea I-a). . | .
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de pildă, no dedăm la: băutură, ; când: ne 
dedăm la vicii contra naturii, când ne 
aruncăm în tot felul de destrăbălări, ete., 
lucruri care coboară-pe om mai jos decât 

animalul. Tot aşa de contrar demnităţii ome- - 
nirii este de'u se târi inaintea altora; 

sau de a-i copleși de complimente, în spe- - 
ranţa de a le căptă' bunele grații „prin o - 

purtare atât de nedemnă. 
Demnitatea omenească ar trebui să se 

. facă simțită copiilor în 'propria lor persoană, 

de pildă în caz de necurăţenie, care în nici 

un caz nu stă bine omului. Dar copilul 

prin minciună se înjosește în adevăr sub 

„ demnitatea omenească, căci el : presu- 

„cune desvoltată la dânsul facultatea de a 

cugetă. şi aceea de a comunică altora 

pugetările sale. Minciuna face din om'un 

- obiect de dispreţ . general şi îi ia în pro- 

prii săi ochi stima și încrederea ps care 

fiecare ar trebui să o aibă de sine Însuşi. 

b, — Datoriile către ceilalţi. —Trebuc băgat 

de timpuriu în mintea copilului respectul 

de. drepturile omului, şi veghiat: ca să-l 

pună în praotică, Dacă, de pildă, un copil -
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întâlnește pe alt copil sărac și îl împinge 
cu mândrie din calea sa, sau dacă-l lovește, 
nu trebue să i se spue: «Nu face aşa, căci 

„Îl doare pe copil; fii milostiv, e un copil 
săraa, ete.,“ ci trebue să-l-tratăm la rân- 

“dul lui cu aceeaș mândrie şi să-l facem să 
„simtă bine cât e de contrară dreptului u- 
manităţii purtarea sa. In ce privește . ge: 
nerozitatea, copiii nu o au de loc. Se poate 
încredinţă cineva de acest lucru, de pildă, 
când părinţii porunces6 copilului lor să dea 
altuia jumătate. din -plăcinta sa, fără săi 

 făgăduiască alta: sau nu se supune, : sau, 
dacă din întâmplare o face, își calcă pe 
inimă,. De altfel nici nu se poate vorbi co- 
piilor de generozitate, pentrucă nu au încă 
nimic al lor.“ | a 

Mulţi autori au omis eu totul sau au în- 
— țeles rău, ea Crugotit, secțiunea moralei care 
conţine doctrina datoriilor către sine însuși. 
Datoria către. sine însuşi. consistă, “după 
cum Sa spus, îna păstră demnitatea ome- 
nirii în propria sa persoană. Omul se cen- 
zurează, aţintindu-și privirile | pe ideea . 

„ omenirei. El vede în această idee un origi- .
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nal cu care se compară. Când numărul 
anilor sporește şi când gustul sexului în- 
cepe a se dezvoltă, atunci este momentul 
critic, şi ideea de demnitate omenească este 

singura în stare de a mărgini pe tânăr. 

Trebue să-l înștiințim de . timpuriu să se 
ferească de cutare sau' cutare lueru. 

Şcolile noastre sunt aproape cu totul 
lipsite de un lucru care ar fi totuși foarte 
folositor pentru,a întări în copii sinee- 

ritatea, vreau să vorbase -de' un -catehizm 

al dreptului.!) El ar trebui să conţie,. sub 
o formă populară, cazuri privitoare la pur- 
tarea ce este a se ayeâ în viaţa ordinară, și 

care ar aduce mereu in mod firese această 
întrebare: acest lucru este drept sau nu? 
Dacă, de pildă cineva, care trebue să-și 
achite astăzi creditorul, se lasă înduioșat 

1) Drept.— Dreptul pentru Kant este știința binelui 
considerată din punctul de vedere al relaţiilor ome- 
neşti, pe când morâla este ştiinţa binelui considerată 
în sine, sau mai bine în privinţa intenţiei agentului. 
Dreptul și morala întrunite constituesc ştiinţa mMo- 
ravurilor. 
„Un catehizm al dreptului este deci un catehizm 

al justului și al injustului în relaţiile sociale,
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a vederea unui nenorocit şi îi-dă suma 
pe care 0 datorește şi pe care ar trebui să 

o achite, aceasta este oare drept sau nu? 
„Nu, aceasta este nedrept, fiindcă - trebue sk 
fii liber de' orice. datorie pentru a. putea 
practică binefacerea. Dând bani «unui sărac 
fac un lucru meritoriu!': dar plătindu-mi 
datoria nu fac decât ceea ce trebue să fac. 
Afară de aceasta S'ar puteă pune întrebarea 

„, dacă necesitatea poate indreptăţi minciuna. 
Nu! nu s'ar. puteă concepe nici un caz în 

„care să poată fi: scuzată, cel puţin în faţa 
copiilor, cari de altfel ar luă cel mai mie 
lucru drept o necesitate Şi şi-ar. permite să mintă des. Dacă ar fi o carte de felul a- 
cesta, i sar puteă consacră cu folos o oră 
pe zi, pentru a învăţă pe copii să cunoască 
şi să-şi ia pe suflet dreptul oamenilor, a- 
cest ochiu al lui Dumnezeu pe pământ, 

  

1) Dferit, Meritoriu. — Meritul constitue o înăl- 
țaro morală. Cinzva merită atunci când face mai 
mult decât datoroşte. O ase'nenea purtare se. nu- 
mește' meritorie, ”
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„-. Cât despre obligaţia!) de a fi binefăcător 
"aceasta nu este decât o obligaţie nedesă- 

vârşită. E mai puţină nevoie de a moleşi 
decât de a deșteptă inima copiilor pentru. 
a o face simţitoare la, soarta altuia. Să fie 
plină, nu de sentiment, ci de ideea datoriei. 
Multe persoane au devenit în adevăr ne- 
miloase pentrucă, arătându-se odinioară . 
compătimitoare, s'au văzut; adesea amăgite, 
E nefolositor! de a vrea să făcem pe un 
copil să simtă partea meritorie a acţiuni-. 
lor, Preoţii comit adeseori greşala de a în- 

" făţişă actele de binefacere ca ceva merito- 
iu, Fără a obiectă că nu putem face nici 
odată faţă de Dumnezeu decât datoria.noa- 
stră, se poate spune că nu. facem decât 
datoria rioastră făcând ' bine: săracilor. In. 

„"1) Obligație.—Obligaţia este ceea ce caracteri- 
zează datoria. Datoria poruncește fără'a sili. Obli- 
gaţia se deosebeşte prin aceasta do putere şi nece- 
sitate. Dar: datoria poruncește fără condiţiune. Ea se 
“deosebeşte prin aceasta de regulile interesului şi de 
"maximele prudenţei, Acestea. implică şi presupune . - 
totdeauna că vreau să ating un oare-care scop,. Ele - 

- sunţ hipotetice. Datoria este un imperativ,. şi 
un imperativ categoric. Ceea ce înseamnă, că po- 
runcile sule sunt absolute. „Fais ce que dois, advien- 
“ne que pourra i: a o
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adevăr, neegalitatea bunului traiu al oa- 
„menilor nu provine decât din înprejurări 
accidentale. Deci dacă eu am avere, nu o 
datorese decât .. întâmplărei împrej urărilor 
care: mi-a fost favorabilă mie sau ace- 

„lia ce ma precedat, şi nu trebue pen- p 
tru aceasta. să ţin mai puţin seamă de to. 
tul din eare fac parte. 

Invidia este ațâţatăi în copil, cândîl deprin- 
„dem să se prețuiască după valoarea celor- 

lalţi. El trebue dinpotrivă să se preţuiască 
după ideile minţei sale. Da acesa umilinţa nu 
este drept vorbind altceva decât o compa- 
raţie a valorei noastre eu perfecțiunea mo- 
„Tală. Astfel, de pildă, religia creștină, po- 

* runcind oamenilor să se compare cu' mo- 
delul' suveran al perfecțiunii, îi : face - mai 

 curând-mai smeriţi' decât îi. învaţă “sme- 
renia. Este foarte absurd a susține - că 
umilinţa consistă în a se preţui mai puţin 

decât alţii. — Vezi cum se poartă cutare 
“sau cutare copil! ete. A vorbi astfel copii- 
lor nu este mijlocul de a le inspiră senti- 
mente nobile. Când omul își preţuește va- 

2 
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loarea după alţii, el caută sau să se înalțe 
sau. să-i injosească-pe dânșii. Acest din: 

urmă caz este invidia, Atunei nu.se gân- 

dește cineva decât să pună pe socoteala 
„altora tot felul de defecte ;: căci, dacă ei 
nu ar fi aici, nu am aveă comparaţie de 
temut între ei și noi, şi am fi cei mai buni... 
Spiritul de emulaţie rău aplicat nu prodice 
decât invidie. Cazul în eare o emulaţie ar 
puteă servi.la ceva ar fi acela în care, am 

vrea să încredinţăm pe cineva că un luoru' 

este practicabil, ca, de pildă, Gând.cer unui 
"copil o oare-care luerare și când îi arăt 

„că ceilalţi au putut-o îndeplini... | 
“Nu trebue să permitem în nici un chip 

unui copil să umilească pe alţii. Trebus să 
căutăm a înlătură orice mândrie care p'ar 

aveă alt motiv decât avantajele averei. Dar 
trebue să căutăm în acelaș timp să: înte- 
meem sinceritatea. Aceasta este o încre- 

„_dere în sine însuşi. Ea pune pe om să-şi 
_ arate toate talentele întrun mod euviineios.. | 
Trebue să o deosebim bine de ' obrăznicie,'. 
care consistă în indiferenţă cu privire la | 
judecata altuia,
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„Toate dorinţele omului sunt, sau formale - * 
” Cibertate și putere), sau materiale țrelative 

la un obiect); sau în sfârșit ele se rapor- 
tează numai la durata acestor două lucruri, 
ca elementele fericirii. 

Dorinţele celui dintâi fel sunt dorinţa o- 
“norurilor, acea a puterii și aceea a avuţiilor. 
Dorinţele celui de al doilea sunt acele'ale 
folosinţei sexului (sau a voluptăţii),' acele 
ale lucrurilor (sau a bunului traiu) și acele 
ale societăţii :sau a conversaţiei).. Dorinţele. | 

„celui de al treilea fel în: sfârșit sunt 'iu. 
birea de viaţă, de sănătate, de bogăţie (do... 
rinţa de a fi 'seutit de griji în viitor). . 

Vieiile sunt sau do răutate, sau de jos- 
nicie, sau de îngustime de spirit, Celor din 
felul întâi aparţin invidia, lipsa de recunoş- 
tinţă şi bucuria pricinuită de -nenorocirea 
altuia ; celor din felul al doilea, nedrepta- 
tea, reaua, credinţă (falşitatea), depravarea 
fie în risipa bunurilor, fie în aceea a sănă. 
tăţii (necumpătare) şi în cinste. Viciile din i 

„felul al treilea sunt asprimea inimii, zgâr- 
cenia, lenea (moliciunea). 

>.
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Virtuţile : sunt de curat -merut, sau de- 
“ strietă!), obligație sau de nevinovăție. Celor 

:' dintâi aparţin mărinimia de suflet (care. 
i, consistă în a se stăpâni, pe sine, fie în 

“furie, fie în iubirea bunului traiu, fie in” 
1”. aceea a. avuţiei)), binefacerea, stăpânirea de . 

; sine; celor de al doilea, lealitatea, buna 
cuviință și blândeţea ; celor de al treilea în 
sfârşit, buna credinţă, „modestia şi CUmpĂ-, 
tarea. e   

  

NE “Este o chestiune, dacă omul este prin . 

:. firea sa moralicește bun :sau'rău. Eu răs- 
;“Pund că nu e nici bun nici rău, cănue 

“din fire o fiinţă morală; el nu dovine ast- - 
fel decât atunci când își înalță mintea 
până la ideile de datorie şi de lege. Se 
poate spune totuși că are întinsul; din 

"fire apucături pentru toate viciile, căci are 
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-2 Striet.— In morală se dcosebese obligaţiile 
“stricte şi obligațiile largi sau nedesăvârşite, Obli- 

„ gaţiile stricte sunt acele cari determină o datorie pre- 
cisă Ele “consistă de cele mai multe ori în a nu face. 
Obligaţiile largi sunt în: spaţiul lăsat iniţiativei bune- 
lor voinți. Câţiva moralişti nu admit această deose- 
bire, sau cel puţin pretind că obligaţiile largi | sunt 

; tot atât de obligatorii ca și celelalte. 
[ . 
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înclinări și instinete cari îl -împing. întro 
parte, pe când raţiunea sa îl împinge în 

altă “parte. El nu ar putcă deci să devie 

moralicește bun decât: cu ajutorul virtuţii, 

adică a unsi constrângeri exercitată asu- 

pra sa însuși, deși poate fi nevinovat cât 
timp. patimile-i dormitează. 

Viciile rezultă, cea mai mare parte, din 
„! pricină că starea decivilizaţie face violență 

__naturei, și totuși menirea -noastră ca. oa- 

„meni este de a eși din starea curatăa na- 

"turei în care.nu ne aflăm decât ca ani- 

male. Arta perfectă, se reintoarce la natură. 
Totul în educaţie atârnă: de -un. lucru 

- anume să se stabilească pretutindeni prin- 
cipiile. bune, și să ştim a le face să fie 
înțelese și admise de copii. Ei trebue să 
înveţe a substitui groaza de ceea ce este 

| revoltător. sau absurd, groazei de ură, frica | 
de propria lor conştiinţă, fricei de “oameni 
și de pedepsele divine, stima de ei inșiși | 
şi demnitatea interioară opiniei altuia, — 
valoarea, interioară a acțiunilor valorei cu- 
vintelor și. purtarea mișcărilor inimei, —  
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inteligenţa sentimentului, în star şit o pio- 
tate senină şi de bună voie unei devoţiuni 
supărăcioase, întunecată și “sălbatică. 

Dar înainte de toate copiii trebua, feriţi 

în potriva primejdiei de a preţui prea mult 
meritele avuţiei (merita fortunae). 

- Despre religie în educaţie.— Ce idee despre Dumne- 
zeu trebue să inspirăm copiilor.— — Raporturile între. 

morală şi religiune. 

„Dacă. examinăm educaţia copiilor în le- - 
gătura sa cu religia, .coa dintâi chestiune | 

"este de a şti dacă estecu putinţă dea băgă 
de timpuriu în mintea copiilor ideile reli- 

“gioasa. Acesta este un punct de pedagogie 

asupra căruia s'a discutat .mult. Ideile. re- 
ligioase presupun în totdeauna oare-care . 

teologie. Daci cum să predai o teologie ti- 
neretului,. care, departe: de a-cunoaşte lu- 

mea, nu se cunoaște încă pe sine însuși? 

Cum ar puteă tineretul, care nu ştie încă 
„ce este datoria, să înțeleagă o datorie 
imediată către Dumnezeu ? Ceea ce este 
sigur, este .că, dacă sar putea întâm- 
plă ca copiii să nu vadă niciodată un
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act .de venerație către Fiinţa. supremă 
şi chiar.să nu audă niciodată 'pronun- | 
țând numele -lui Dumnezeu, ar fi atunci 
conform cu ordinea lucrurilor de « le a- trage. mai întâi atenţia asupra cauzelor fi- 
nale și asupra celor ce convin omului, deu exercită astfel judecata lor, şi de a-i instrui | 
asupra ordinei și -a frumuseţei scopu- ilor naturei, a adăogă apoi o cunoştinţă încă mai întinsă despre sistemul lumii, şi - de a le trezi mai întâi prin acest mijloe ideea unei fiinţe supreme, a unui legiuitor. Dar fiindeă aceasta nu se poate in starea actuală a societăţii, fiindcă nu putem face . ca ei să nu audă rostindu-se numele | de Dumnezeu şi să nu fie martori la demon- staţiile devoţiunei către dânsul, dacă am vrea să așteptăm pentru a-i învăţă ceva des: preDumnezeu, ar rezultă; pentru dânșii sau „0 mate. indiferenţă, sau niște idei falșe, ca - de pildă frica de puterea divină. Deci, fiindoă trebue să 'evităm ca uceastă idee să se strecoare în. imaginaţia copiilor, trebue, pentru a-i feri de dânsa, să căutăm de timpuriu ale băgă în minte idei reli- gioase. “Totuși aceasta nu trebue să fie”o  
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afacere de memorie și de imitație, o mai . 
muţărie curată, ci calea aleasă - trebue să 
fie totdeauna potrivită cu natura. - Copiii 

“vor înţelege, chiar.fără a aveă ideea -ab- , 

-stractă a Gatoriei, a obligaţiei, a bunei sau: 

a relei purtări,. că este o lege a "datoriei, - 
că nu comoditatea, folosul sau alte 'conside- 

„ raţii- de acest fel sunt acele cari o deter-. 
“ mină, ei ceva general care nu: se regulează 
"după eaprieiile oamenilor. Dar însuşi das- 

_călul trebue să-și facă această idee. 
“ Mai întâi trebue să le atribuim toate 

lui Dumnezeu în natură și apoi să-i atri-- 
-buim chiar natura însăși. Se va arătă, de 
“pildă, în- primul loc, cum totul este dispus . 

- pentru păstrarea “speciilor și echilibrul lor, 

dar. de departe și pentru om, astfel 'ca să 
- poată el insași ueră- pentru fericirea lui. 

Cel mai: bun miijloo pentră a face: mai 

întâi lămurită ideea de Dumnezeu, a» fi să 

" căutăm o' analogie cu aceea a unui tată de 

familie sub. supravegherea. căruia am fi a- 

șezați;: ajungem astfel foarte bine a con-. 

“cepe unitatea oamenilor pe care ne-o. re- 

Ia prezentăm ca formând o singură. familie, 
-
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.. Co este deci religia? Religia este legea . 
care stă în noi, întru atât cât iși primește 
influenţa “asupra noastră dela un legiuitor 
şi dela un judecător ; este morala aplicată * 
la cunoştinţa lui. Dumnezeu. Când religia 

"Du se unește eu moralitatea, ea nu este de 
„cât un mod de a: soliciiă favoarea cerească: „Cântările, Tugiiciunile, frecventarea biseri- 
cilor, toate aceste lucruri nu trebue să ser- : 
viască decât a da omului puteri uoui şi un: nou curaj. pentru a lueră. la îmbunătăţirea - - - sa; ele nu trebue să fie decâț expresia: unei 

„inimi însufleţite de ideea datoriei. Acestea : 
nu sunt decât nişte pregătiri pentru . ope- 

„rele bune, și nu putem plăeeă Fiinţei su- „preme decât devenind mai buni, . 
Cu copiii trebue să incepem: prin legea „pe care o au întrinșii.' Omul este vrednic „de disprețuit în propriii săi ochi când cade "în vieiu.. Acest. dispreţ, își are principiul în. „sine însuși, și nu în acea consideraţie că Dumnezeu a oprit răul; eăei nu este ne- cesar ea legiuitorul să fie în acelaş timp “autorul” legii.: Astfel un. domnitor poate „ “opri furtul în Statele sale fără ca pentru: 

* 
N 
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aceasta .să poată fi considerat ea - autorul » 
„opririi furtului. Omul învaţă astfel “a recu- 
noaște că numai buna sa purtare îl poate . 

face vrednic de fericire. Legea divină trebue 

să pară totodată ea o lege naturală, căci | 
ea nu este voluntară. Religia întră deci i în 
moralitate. 

Dar nui “trebue început cu teologia,  Re- 
_ligia, care este întemeiată . numai, pe teo- 
logie, nu ar putea. conţineă -ceva moral. 
Cu dânsa nu am puteă aveă ca sentiment 
decât frica, pe deoparte, şi. speranța răs- 

- plăţii de cealaltă parte, ecea ce nu va pro- 
duce decât un cult superstiţios. Trebue deci . 

ca moralitatea să precedeze și ca teologia: 

să o urmeze, și aceasta sate ceea Ce se 

numește: religie. . 
Legea considerată în: noi se numește - 

conștiinţă.!) Conştiinţa este aplicarea . ae-.. 

- ţiunilor noastre la. această lege. 

  

“1 Conştiinţă. —Este legea considerată în noi, zice | 

Kant; -ea ne dictează purtarea ce, trebue să o avem. 

si i judecă pe aceea care am avnt-o,
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- Mustrările conștiinței vor rămâneâ fără ". feet, dacă nu le considerăm ea pe repre-=. - zentanţii lui Dumnezeu, al cărui scaun, „măreț, este foarte înălțat deasupră noastră * dar care-a și stabilit. în noi un tribunal, | Dar pe de altă parte, când religiunea nu. se unește cu conștiința morală, ea este și atunci fără efect. După cum Sa mai spus, religia, fără. conștiință morală, este un cult superstiţios, Credeni â'servi pe Dumnezeu, „ Jăudându-l, de pildă, celebrându-i puterea, _ maţelepeiunea, fără a ne gândi să îndepli- - nim legile: divine, fără chiar să cunoaștem această înțelepciune şi această putere şi. fără a le studiă, Căutăm. în- 'acoste laude ca un narcotie pentru conștiința “noastră, Sau ca un căpătâiu pe care sperăm să ne "odihnim liniștiți, Sa se Copiii nu ar putei, înțelege toate ideile religioase, dar putem | totuşi să le bigăm in minte câteva; numai că ele. trebue să fie mai mult negative decât pozitive. E ne- folositor a-i face să recite nişte formule, : și chiar aceasta nu poate 'decât.să le dea o idee falşe despre ovlavie. Adevăratul 
Ea
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chip de a cinsti pe. Dumnezeu, este de a - 
lueră “potrivit eu voinţa“lui Dumnezeu, şi. 

- aceasta este.ceea ce trebue să învăţăm pe co- 

pii. Trebue să veghiem, în interesul copiilor 
câtși pentru noi înși-ne, ca numele lui Dum- 
'nezeu să nu fie atât de des profanat. -A-l 
“invocă în dorinţele pe cari-le formăm, fie, 
chiar 'cu o intenţie pioasă, este o adevărată” 
profanare. De câte 'ori oamenii pronunță 
numele lui Dumnezeu, ar trebui 'să fie pă- 
trunşi de respect, și de aceea ei artrebui” 

"să uzeze rar de dânsul, “şi niciodată în 
mod ușuratee. Copilul trebue să inveţe a 
-simţi respect pentru Dumnezeu, “mai întâi 
ca stăpân al vieţii sale și al lurmei întregi, 
apoi ea protector al .oamenilor, și în sfârșit 
ca judecător al lor. Se zice că. Newton!) 
se reculegeă în totdeauna un moment când 
pronunță numele lui Dumnezeu. -. . 
Lămurind totodată în mintea copilului. 

, . 

  

- 1) Newton (Isaac) 1642—1727,— Principalele sale 
titluri de glorie sunt: descoperirea binomului care-i 
poartă numele ;—acea a calculului infinitesimal i. 

acea a principalelor legi ale opticei; — acea a legei. 

gravitaţiunei universale, Acest mare învăţat eră 
și filosof, - A
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ideea de Dumnezeu şi aceea a datoriei, îl “ 
învăţăm a respectă mai bine îngrijirile 
luate de Dumnezeu cu privire la făpturile 
sale, și îl păzim de' apucătura sa pentru: 

- distrugare Şi cruzime, care simte plăcerea . 
chinui în atâtea feluri animalele mici. In. 
acelaș timp tineretul: ar trebui învăţat a 
descoperi binele în rău, arătându-i, de 
pildă, în animalele de pradă şi în insecte 

-nişte modele de curăţenie şi de activitate, 
“Ele amintese oamenilor răutăcioși respectul . 

legei. Paserile cari urmăresc viermii „sunt 
apărătoarele grădinilor, ete. 

  

Despre pubertate şi despre cunoştinţele noui pe care .. 
“ea le comportă.— Despre. deosebirea "pe care în- 
cepe s'o facă copilul între ranguri și despre ine- galitatea între oameni:— Sfaturi generale, 
Trebua deci să băgăm în mintea copiilor: 

câteva idei despre Fiinţa .supremă, pentru 
ca, atunci când văd pe alţii rugându-se, 
ețe., să poată ști pentru cine și pentru ce 
se face astfel. Dar aceste idei nu !. trebue 

„să fie decât foarte puţin numeroase, și după cum s'a spus, pur negative. Trebue să în- 

_ 
5
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cepem a le băgă in minte chiar din frageda 
copilărie, dar totodată trebue să luăm 
seama. să nu stimeze peoameni după prac- 
tica religiei lor ; căci, cu toată . deosebirea 
de religie, pretutindenea este unitate de 
religie. . - 
Vom adăogă, ca concluzie, câteva obser. 

- Vaţiuni, cari sunt cu deosebire .la adresa   copiilor eari intră în adolescență. In epoca 
„aceea, tânărul începe a, face 'unele deose- 
biri pe cari nu le făcuse mai :înainte. A-! 
cestea. sunt în primul loc deosebirea  se-. 

'xelor. Natura a aruncat oarc-cum asupra 

“acestui lucru vălul tainei, ca și cum ar fi 

“aci un lucru care nu ar fi decent pentru 
un om şi care n'ar fi în el decât:o ne- 
voie animală. Eă a căutat să-l unească cu 

"orice fel de moralitate posibilă. Chiar na- 
țiunile sălbatice se poartă. întru aceasta cu 

“un fel de pudoare și de reţinere.. Curiozitatea 
“copiilor adresează uneori persoanelor mari 
«niște întrebări în această privinţă... ; dar-li 

se răspunde lesne, sau dându- Je-răspunsuri | 
cari nu înseamnă nimic, sau spunându- le 
că acestea sunt: niște întrebări de copil.
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„- Desvoltarea acestor aplecări la adoles- 
cent este mecanică; și, ca în toate instine- - 
tele cari se desvoltă în el, el' niei- r'are 
„nevoie pentru aceasta de cunoştinţa vre. 
unui lucru. Este deci cu neputinţă a men- 
țincă pe adolescent în neștiinţa și în ne- 
vinovăția ce 'este legată de acest lucru. 

“” Prin tăcere nu facem decât Să agravăm 
răul. Aceasta este ceea ce ne arată edu- - 
caţia strămoșilor noştri, In educaţia tim- 

- urilor noastre, se admite cu. dreptate că 
trebue să vorbim adolescentului de acest . 
fel de lucruri fără încuojur și întrun mod 

„limpede şi precis. Acesta este fără .îndo- 
ială un punet delieat, fiindeă nu se face. 
ușor din el un subiect de convorhire pu- - -blică. Dar totul va fi bine făcut dacă i se 
vorbește de dânsul întrun moq serios şi : 
“demn, și dacă îi pătrundem aplecările. 

Al treisprezecilea sau:al. paisprezecilea 
an este de obiceiu 'epoea în care 'aplecarea 

"pentru. sex se desvoltă în adolescent (când 
aceasta se _intâmplă; mai de timpuriu, cauza 
este că copiii au fost depravaţi și perduţi prin „Pilde rele). Atunei şi judocata lor esto for= 

x ,
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mată, și natura i-a pregătit toemai pentru 
timpul în care putem . vorbi cu dânșii des- - 

i 

pre. aceasta. 

Adolescentul să înveţe de timpuriu aa 

rătă celuilalt: sex respectul ce i se datorește, 

a merită din parte-i stima acestui sex prin 

„o activitate lăudabilă, şi-a aspiră astiel la 

cinstea unei uniri fericite.: - 
O a doua deosebire pe care adolescentul 

începe a o tace cam pe timpul când intră 

“în: lume, este aceea care rezultă din  dis-. 

tineţia rangurilor şi - din, neegalitatea oa- 

menilor. Cât timp rămâne copil;- nu trebue 

"să-l . facem să o observe. Nu trebue nici 

7 

chiar să-i îngăduim a da porunci slugilor ; 

dacă observă că părinţii poruncese. slugilor, . 

i se poate spune în. totdeauna: „Noi 'le 

dăm pâine, şi de aceea ne asculti; tu nu 

vrei 'să faci așa, ei bine! nu avem nevoie, 

- să te ascultăm“. Copiii nu ştiu nimic des. 

pre această deosebire, dacă părinţii nu le - 

dau ei inşiși ideea despre dânsa. Trebue 

arătat adolescențului că neegalitatea 0a- 
a 

7
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menilor este o dispoziţie care “provine din 
acea că unii oameni au căutat să se deo- 

„ sebească de ceilalți prin oarecâri avan. 
tagii. Conștiinţa neegalităţii oamenilor în. ' 
neegalitatea civilă poate să-i fie încet încet 
băgată în minte, e ie 

„ Tânărul trebue deprins “să se preţuiască 
în mod absolut şi nu după alţii. Stima. 
altuia, în tot ceea ce nu constituește întru 
nimic valoarea 'omului, este o afacere de - 

. vanitate. Afară de aceasta trebue să-l.în-" | 
vățăm a aveă conștiință în 'orice lucru, și 

“a se'sili nu numai să pară, ci să fie. De- 
prindeți-l să vegheze ca, în. nici o împre- 
jurare în care și-a luat odată o hotărâre, ea. 
să nu devie o hotărire „deșartă; mai bine . 
ar fi să nu ieis niei una, și. să lase lucrul 
în suspensie: invăţaţi-l cumpătarea în pri- 
vinţa împrejurărilor exterioare şi răbdarea 
în lucrări: sustine et abstine, — învăţaţi-l 

„Și moderaţia în plăceri. Când nu dorim 
numai plăceri, ci când ştim a fi şi răbdă-. 
tori în muncă, ajungem un membru .folo- 
sitor comunităţii şi suntem scutiţi de no. 
cazuri, a
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vesel şi bine dispus. Seninătatea . inimei 
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Mai trebue învăţat tânărul să se . arăte 

rezultă în mod natural 'din .0 conştiinţă 

fără cusur. — Recomandaţi-i egalitatea de 

dispoziţie. Prin deprindere putem ajunge 

“sa ne arătăm în' totdeauna bine dispuşi 

în societate. 
eebue să ne deprindem a. consideră 

multe lucruri ca; nişte datorii, O acţiune 

“trebue să-mi fie scunipă, nu pentrucă se 

potriveşte cu aplecarea mea, ci pentrucă 

făcâna-o îmi indeplinese datoria. 

-“Prebuea desvoltată iubirea altuia și în 

urmă toate sentimentele cosmepolite. Este. 

“ în sufletul nostru un lucru care face săne 

ințeresăm : 1» de eul nostru:-2" de cei cu 

“ cari am fost crescuţi și 8) chiar de binele 

'obştese. 'Trebue să deprindem pe copii cu : 

acest interes, şi să facem ca'el să le în-. 

călzeaseă sufletele. Ei trebue să se bucure 

de binele. obştesc, chiar dacă acesta nu ar 

_. fiîn avantajul partriei lor sau al lor propriu. 

- 'Trobue să-i exercităm să nu dea decât 

o slabă importanţă folosinţei de. plăcerile. 

. vieţii. Se va înlătură cu chipul acesta frica 
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 copilărească de moarte, Trebue. arătat ti- nerilor că folosința nu dă atât câţ făgă- duește.. ÎN a 
Trebue în: sfârşit să le „atragem - luarea aminte” asupra necesităţii de a și regulă: în fiecare zi propria lor socoteală, pentru ca să poată la Sfârşitul vieţei”_ lor - preţui „ valoarea dobândită. ă 
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„Alexandri V,.: Duoine 

»._:  Lăcrămioare- 

n Souvenire 

Ă Mărgăritarele 

». Pasteluri 

“ » Vuria, poezii 

"a. * Alteleypoezii 
n. Ostaşii noștri - 

» Dumbrava roșio 

» Legende | . 

Pi Poezii populare ' 

: Ovidiu, dramă 
-» Fântâna Blanduziei 

Despot Vudă no 

PY Teatru Vul. 1 

_ € Teatru. Vol. |l: 

» Borisori inedita, 

Coresp. cu Grenier 1855-1885 

"Adamescu Gh.. Biografiile 

. „_Beriit. români 

“m Elocuenţa română 

Ia Elocuenţa străină 

Adam E. Teatru școlar 

Adam |. Dia Vieaţă 

Aguletti T. Lecturi din Isto- 

pia Patriei 

Anat. F rance. Povestiri 

Alex. Macedon-Alexandria 

Alex. Gr. Catătorii pri: mun- 

ţii noştri - 

„. " Proză. Poezii, Epis. . 

! tole, Satire, Epigrame, 

“. Alina G. Buna cusiință, Cum 

„Să se poarte omul în societ. , 

Iaoimă 

de copil. 

» * Pentru copii, . 

Amicis Edm. . Cuore, 

cuvântări 

» Albina, Poveşti 
Andersen. Grădiaa raiului 

m Poveşti alese. 

„ Carte de chipuri 
fâră chipuri ” 

Andriew L. Povestea celor 7 

„spânzurați - 
» Gândirea - ” ! 

». “Spionul, Viziuni - ! 
“m. Râsul roșu Ă 

II Anatema 
Anestin V. Cuce:trea acru: 

lut, baloane şi aeropl.. 
Anestin In lumea “piritetor | 

1 
. t 

4



'Anuznio. Făclia sub .obroe 
; Cartea Fecioarelor 

m. Martirul Nuvele 
Apostoliu C. s„Domnui  - 

Traian * 

Aslan a. Problemele vieţei . 

- Educaţia prin sine 

! însuși 

Arghir şi Elena Cea măeastră 

Atlas Mic de Zoologie 1 Omul; 

„cu tab. color. 

de Zoologie II Ma- 

miferele cu tab. color 
.» 

Augier Gineicle lui Poirier . - 

Al. Dorna Popasuri 

* Amicis Edm.' O . moârte pe 

Câmpul de năsboi 

Anghel D.: Zriumful Vieţii * 

Anatole France Baltrzar 

"Anestin V. d. Romanul Cerue= 

lui, Astronomie pop. ! -, 

Bacalbaşa A. Moș Teacă din 
| "Cazarmă 

Bachelin Castelul Peleş 

Bălăcescu C. :Poezii - 

FRI Sat. şi Fabule. . 

Bălcescu N. Puterea armată 

Ei Pi la Români 

> Biogr. Istor. 

“Scris către IL. Ghica 

(Gin Amint. din Prib.) 

Balzac” Eugenia Grand: 

„ 

Roman 

- - Bănăţeanu Din viața mesre 
, - viașilor 

Banville Surutarea, teatru 

Basarabescu Norocul, Schițe 

o Bazin Povestiri duioase 

Beaude Convorb. artă 1 - 

"4, * "Convorb. artă II 

Beumarchais Bărbierul din 

Sevila 

. Beldiceanu N. Povestiri 

„mărunte 

B. de st. Pierre. Pau şi 
Virginia A - 

Bianu lon Momente culturale!” 

„Bilciurescu Znoave versificate 

Biografiile oameni celebri 
Bjărnson 'Tovarăşul vesel. 

„ ... Un faliment 

Blok :M. Mamele celebre . 

Bolintineanu D. Călăt, pe 
Dunăre 

„Elena, Roman 

Menoil, Romana 

» Legende Istorice 

Bolcaş Năvăliri barbare - 

Boussenard Zece mii de ani 

- întrun bloc de ghiață 

n 

» 

Bourde Patriotul | 

"Bourget Cuvântul dat 

„Buna cuviinţă Qum'să se 

_poarte omul în societate 

Buzoianu Egiplul 

Berberi: i-Ileaperide ».
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"Buzoianu Cartagena şi Roma 
Brătescu-Voineşti Neamul 

ii Udreştilor | 
Baican Pazaure şi anecdote 

Bret Harte Poveşti 

Brett Harte' Povești din 

Țara arului. 

Bawr D- -na Banuz Norocos 

Bernstein M. Cheia de aur 
„Burnet Fr. Aicut 

Benjamin Constant Adolf 
Browning R. Mirarea Tragod: 
Cai llavet Amorul Veghiază . 

PR Măgarul Buridan 
Caligari Dicţionar englezo- ! 

„român 
„ Compayre de G. Pestatozz=ţ și 

Educnţiunea 
Caraivan V. Aliman Potutcut 
Candrea Dicţionar: de pro=: 

! verbe şi zirători 
„ Cazaban: Ooareni cum 

88 cade 
Candrea şi "Densuşianu Po- 

veşti din diferite regiini 
Candrea şi Densuşeanu Din 
popor, cum, grăeşte ţăranul” 

român. 
„Candrea şi Densuşeanu Poe: 

zii populare, din dit, regiuni 
Cantemir D. Drarrierea - 

„ „Aoldoveţ 

4 = 
Căplescu, Col. 

Zord cu 

ilustesţiuni , 

“Amintiri din. 
” „N 

năsboi 
Capranica dorul lui Dante 
Caraivan Poveşti 

„ Snoare 
- Caragiale |. L. Schița uşoare 

n. : 'Xotiţe şi frag- 
mento literare 

Sinceritate 
De prin 

-Veacu ri. 
n De prin veacuri. I[ 

„se ” Poveştile Peleşulul 
»  Ullranda dramă 
.  Robia Pelegului 
m: 07 „Tugăciung 

Caselli Fecioara dela Argeş 
Cazaban Departe de oraș 
Cehov Nuvela - 
Cervantes Doa Quijote ., 
Chamiso Omul „care și-a per- 

"Cariyle Munca, 
Carmen Sylva” 

-dut umbra 
: Chateăubriand Atala - 

>: Rond 

» Ultimul abencerage 
Chendi Portrete, Litorara 
Chiru N. Păcata veci 
Cicerone Despre prietenie 

.. Despre bătrâneţe 
Codreanu M. Din când în 

0 când Poezii 
“Colomb Istorionre p. "copii



Compayră + Herbart Tducaţia 
prin instrucţiune 

! ' Conan Doyle Aventurile: ui 

|. 
| 

Scherlock Holmes 

Alte aventuri A 
| 

. 
] » 

4 „ Spovedafia unui medic. 

„Coppee Fr. Prietene 

» -Poveste tristă 

i Lăutaruldia Cremona 

i Corneille Cidul. 'Trad. în 

1 versuri . 

s “Horaţiu, Zraged. 

| Cosoi Poveştile Râului 
Costin Spre primăvară 

Coşbuc Antolocia sanscrită 
| 

i 
'| Creangă Opere cemplerte 

| s» . MoşNichitorii 

i 
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» Stan păţitul, TIT 

„Harap Alb, IE 

| .. „Amint. ropilărie, , ” 

i IV şi V 
Daniel de Foe Robinson 

Crusoe 

Daudet Atphonse Avent. lui 
- :. Tartarin 

MR „Jack, Roman, 

fe - "trad,de II: Decea 

Dauş Ludovic Blestemul, ” 
| Episod. 

Demetrescu “Traian lubita 

Da "- Gum iubim 

pg imtim 

a Sensitive. 
Aquarele 

Demetrescu Mih. Xutele 

Demetriad M. Renegatul 

. Densuşianu „Ovid Din Cro- 

„nicart 

„ Tradiţii şi legende 

* Densuşianu şi Candrea  Po- 

i veşti, adunate din dit, re- 

giuni locuite de Rom. 

“Densuşianu O-şi Candrea'Din” 
popor, Cum grăeşte şi simte 

țăranul român 

” Densuşianu O. şi Candrea Po- : 
ezii populare, din dit, ţinu- 

turi Jocnite 'de Rom, 
Descartes Studii asupra . 

„= Metodei 

Doruri şi. a- 

0 moruri 

* 1dem lt 

Dickens Noapte de Crăciun 

Doinaru Avent. unui volum 

Depărăţeanu 

de poezii 

Dostoiewsky Povestiri 

» „_Precocii 

» -* Srflet de copil. 

Nuvele 
»-. 

Duiţu P Trgânda Țiganilor 
Dumas A. (fiul, Denisa 

Dufresne «Joc. de Şah, Călăuza | 

prac. p. jucători şi începător, 

„Dunăreanu Nuv. Schițe . 

Dragoslaw Aurele 

Dauş Ludovic Satana



„Esop Viaţa și piidele lui 
“Euripide Ifigenia în 'Taurida 

». VWigenia în Aulida 
n Bouba, Tragedie 

" Eminescu Poezii, ediţie 

. ilustrată, 

. ».: Poveşti şi nuvele 

Eftimiu V. Dar denuntă 

Fabule Culeg, din Ţichindeali 

Asaki, Tăutu, etc. -ete, 
- Facca Franţuzitele 0omedie 
Feriăre Darmwinismul 

Filimon Ciocoii vechi şi noi 1 

» Idem partea II 
pp. ldem partea III 
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- Astronomie populară 

Flammarion Ce e vieaţa ? 

. Stârzitul Lumii n 

» O călătorie în cer. 
» Fenom. spiritism' 
»- Lumen i 

Flaubert Trei povestiri 

Fundescu |, Basme 

Feuchtersleben Zligiena Su: 
+ 

- fetutui | 
Gane Xuvele vol, [ 

» n VOLI, Petru 
„i „Rareș 

or n Vol, II. Saâr- 
, | citul Udrilă 

Gârleanu Em. Odată! „4- 
afutiri 

a-i 

„Gastineau Gentile 

- Gauthier Th.. 

„Genevraye Ombra 

"Goldsmith. Vicarul, 

ştiinţei, 

Avatar -: 

Genoveva 'de Brabant sau 
triumful : neviuovăţiei 

Ghica loan. Scrisori - căţre Y . 

Alexandri -, 4 

* 

„. Ghica loan Scrisori către Y- i 
„ Alexanâri N 

i! 
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Ghica loan Rerisori către V, 

Alexandri a 

Ghica loan Scrisori către v. 

Alexandri Iv. 

Ghicitul. in palm Cum se | 
poate cunoaște caracterul - 
ghicirea trecutului, prezen 

tul și viitorul - 
Gion- Ionescu Daia . Ca- | 
+ E terinei 1 ! 
Gill Anaree şi Richepin 

| "Steaua, Dramă : 

Gloriile Muzicei Biografii 
Goethe Faust, Zragedie 

„  Suterinţele lui YVerthe 

Goga Octavian Poezii 

Gogol.N. Oameni vechi 
3 Mantaua Călească. 
A -O noapte de Maiu 

» Revizorul Comedie - 

din r 

Wackefe”d E
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Hebbel Fried Iudita şi 

A 

Gorki Az lul de noapte 
n Nuvele - 

Scene din viaţa va-' 

» gabonzilor - 

Conovalov. Xeselă 

Gorun lon Alb și Negru, 

Grandea Gr. Fulga - 

Grigoroviţa Pov. răslețe 
Grillparzer Hero şi Leandra . 
Grim Fraţii Poveşti 
Gauthier. Th.  Jloarta îna: 

" p _ mcrată 

Georgescu Pr. Religia - 
Ea „ Creştină 

Haim F.. Camoens Poem 

Hamangiu Codul civil adnotat 

n Procedura civilă 

adnotată , 

Hârsu Lia Schițe . - 
Hasdeu Răstan şi Pidra 

sic Cogito? Co e 

vieaţa ? 
» 

olofern 

n “Inelul lui Ghiges 

Heine Aopţi Florentine 

Heliade Rădulescu. Bucăţi 
ales), 

Hoffman Pov. fantastice 

Hugo ) Victor Ernani 

„XA Regele petrece 

" condamnat 

+ .. 
, 

. d Ditima zia unui. 

Humboldt Priveltgti din 

- natură 

HuxleY Noţiuni 'ştilnţ. ” 

„Hipnotizător Cum poţi 

deveni. Arta YPascinărvi 

Hervieu P. Goana Torţ. 

Ibsen Ziua învierii 

Poezii 
» 

„Un duşman al pop. 

„ Stâlpii societăţii 

„Dora e 
lioasa FI. Lucru manual : . 

Implotituri cu! nuele, ră- 

-  "ehită, papură cu figuri 

lorga Oameni şi fapte | 

tosif şi Anghel Legenda 

Fungeilior ” 

” pi Portrete. 

Ispirescu Iaprăvile Mihai : 

Viteazu : 

” i Basmele Românilor 
» 

istrati -Dr. . Bucuregşti- Cairo, 

-note de cătătoria 

Ivela. De : ale muzicei 

Pov. muzicale 

frumosului “ 

Arghir ş Eiena 

Jules Verne Cinci săptămâni 

„$n balon, Călătorie în Atrica 

__de 3 englez 

Jules Verne Occtul pămân- 

ctutui în 80 aile, descriere 

- de călătorie 

n 

"Istoria prea:



Kampf Seara cea. grozatră, 

Keller Gotfried Zegende 
Kogălniceanu 

: la curs. inst, Raț. 

Kogălniceanu Acte, scr. 

n ".-  Desrobirea | 

| țiganilor * 

» Imbunătăţirea 
| soartei ţdran. 
Korolenke Muzicant orb 

Nuv, stberiene! 

Kremnitz M. Regele Carol at 

NRomâniei 

Kisstemackers Instinctut 
Keiler Gottfried Zegende . 

Korolenko Visul lui Macar | 
* Kant Em.  Podagogia 

Lamartine Grazielta 
Lepădatu Alex. Din zilele de 
„cădere ale lut Mihai Viteazn 

Lecca Ciuci poeme, 

» Casta-Diva, - Dramă 
n Juciitorii de oărţi Teatru 

on Suproma forţă Teatru 
n" Câinii, "Teatru. 

» Din vieaţa lui Napoleon 

Lecca Oct. - 

"pânose rom. 

Legouv6 Medeea. Tragedie 
Leon Dr. Generaţia spontanea' 

«şi Dartinismul , 

Lermontow Un crou al tim 

“peturi nostru 
Locusteanu Puncţ-onarul 

Maiorescu T. Nuvele 

| Maupassant Duminicile 

Domniţe şi Ju- 

dela Domenii 

Lubboc Intrebulnţarea vieței. 

„+ Lungianu Icoane din Popor 
Cuv. întrod. Madan G. Suspine , 

Maeterlinck Justiţia - 

“m Inteligența florilor 
Mahaffy Antichit. greacă . 

Maistre Xavier de. Călăt îm- 

prej. odăei mele: 

şi 

- schiţe traducere 

Marian Păsăr. şi legend. 

Mark Twain Rămăşag între 

3 : miliardari 

vurghez 

Nuvele alese Pi 

i De demuw't 
- comedie 

a
a
 

ş. * Uleica 
>» D-goara Fifi 

_» O vieaţă (Roman) 
n. Bel Ami, (Roman) 

» Zare ca moartea 
(Roman) 

Metahnicoti Bătrâneţea 
„ Meyer - Forster Vechiul 

Heidelberg 

- Michelet România Iona 

| Minulescu Casa ou geamuri 
portocalii 

Moliere D-riut fdră toe .. 

n Avarul, comedie 

» Bolnav, închipuit ” 

„ Tartefe, comedie 
„n * Vtelen. Ini Scapin 
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Morand 1ntrod. 
x 

„a stud, şti- 
inţelor fizice 

Milian. Puternicul, Schițe 

'Moldovan Flacări, Poezii 

Munchhausen Xsprăvi vână: 

toreşti 
Măller Animale celebre 

Miler |. P. Sistemul meu . 15 

“minute, de exerciţiu pe zi 
- “ pentru sănătate 

Musset Za ca pisează fetele 

- n 

Murger H. Scene din viața 

artiştilor, (Vie de Bohtme): 
Munteanu G. N. - Costache 

Negri Viaţa şi vredni-.. 

cia lui, 

Manual de Fotografie. cu for- 

mulela şi metodele cele mai 

noi şi ilustraţii 

Moldovanu C Cântarea 

i ! Cântărilor 

Negruzzi C. Poezii 
Proză ; Din pă- 

„catele tinereţelor. 

» Sorisori | 

Nemieanu 0 cilătoria în 

„aemea albinelor 

- Nicolau Urmărite ” 

Nicodemi 'D., Refugiul 

Nora Clipa trăite. 

Nordau M.- Miuciunile 'con- 

„venţionat ale . civilizaţiunei 

_» noastre 

n 

Frederich şi Bernereta 

a 

Nottara C. Su. obosite. . 

- Negru' Mih. Povest. Orinntale” 
” Negruzzi Leon Serghie 

„ Pavlovici - 

Odobescu A, Minnea- Vodă 

“ şi D-na Chiajna 

Odobescu A. Moţii şi Cur- 

f e. cant 

n * Basme 

» - Câteva ore 

- Ă Snagov 

” Olănescu - Satire, Po malul 

gârlei 

„Onciui Din istoria României 

"Ovid Zfetamorfosele, bucăţi 
“ "alese 

Palmarini Prăvălta morţii ! 

Pann Anton O şezătoare la 

țară 

, 1dom: part. N 

Nastratin Jlogea 

- „_.. Poves, vorbii 

.  Idem 1 

“. 

Panfi! T. Firişoare deaur ” 

ze eţi frumoşi | de 

a ” , odinioară 

“ Pâcaut Convobiri artă | 

„ dem - ll 

Petăfi "Apostolul 

Pitaru Hristache 
„maeroyhenească 

A "*" 1dem ll 

Povestea 

7 

"7 Pseudochineghitecos' 

la.
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Racine Atata (teatru). 

. 
. 

Ploetz Leist Pocabutar 
: franere român 

Povestiri . oxtraor. 

dinara 
Pop V- De dragul celor mici - 
pp Fleacuri. Amint. 

-a Ocna vieţei , 

Popovici Bănăţeanu Dia 
vieaţa meseriaşilor 

Poveşti de Crăciun S'a născ, 
copil. sfânt, ajunul 

Popescu N.D. Fata dela Cozia. 
Pora Din alte vremuri 

Pop Reteganul Nuvele 

Poă Edg. 

Prevost. . Abatele Manon 
| | Lescaut 

, lâca n 
» dc  U= 

Puşkin Dubrozesky . 

. Putiiz Ce povesteşte păd, : 
„Porn E. și Al- Dorna Zicţio- 

"nar Italian-Român 
 Pamiil T. Cântece! de co= 

tinde, Stoa. Vigleim 
"Popescu Ss. Din povestirile 

unui vânător de lupi 
„Pamfil T.. Culegere de 

Ghicitori 

» <ndromaca, tragedie 
Rădulescu- -Motru Știință şi 

energie 
PR __Părde lup, 

.. ÎN N 

| , “dram. 

2 Cultura Romă, 

şi Politicia:. :ismul 
- Rădulescu- -Niger Za gura . 

, - Văei 

a „ Căpit. Ropota 
Ranetti George Schițe vesel, 

E Fabule i 
Reinhard Cristina O pag. din. 

Viaţa Roman, 
| Regnard Legatar. Universal 
. Renato Simoni Pădura: * « 

"Comedie. 
Richepin « Steaua, dramă . 

“Rosetti D., Radu Din Egipt, 

note de Călit. 
Rosetti D. Radu Proză şi! 

N . Epigrame 

op Din tnâmă, poezii 
Sincere, poezii 

(Max) Zrotua- 

rul Bucureşti 

Rosetti D. Radu (Max) Meşte-: 

unire dela răposata, comedie 

2. 

"Rosetti D. Radu (Max) Un 

Zeu şi un ziot com. 

Rosetti D. Radu (Maxi Po 

__veţa către săteni 

Rostand Edm. Priucesa înc, 
depărtată, teatru 

Cugetări şi.» 

Amintir 

Cântarea României - 

Russo Al. 

n. 

NY
  



Robert. de Flers “imoral 

Rădulescu: -Motru Aderăr și 

Minciună 

Richepi Aorţi Bizare . 

2» Debuturile lui Ce- 

. > , Martira 

« Sadoveanu Povestiri de 

Schiller Wilnelu Zelt dramă 

„Don Carlos; traged. 

”  Moții, tragedie 
Intriga şi amor, 

tragedie 

Schopenhauer Piaţa, amo: 

rul şi moartea 

Seneca Linigtea suflet, 

Shakespeare Zannlet, traged. 

» 

» 

n   
| „m + Otello, piesă 
| în 5 acte 

» Zomeo şi Julieta 

n „ Femela îndă. 

i “rătnică . 
n Regelo . Lear, 

tragedie 

Sienkiewicz '0uo Vadis,: Ro- 

- man istorie 

IE Bartek înving, 

Pentru pîine 

r Silvan Bătrânul Dan 

Sihleanu Armonii intin 

Sophocte Oedip Zege 

» 

N» 

Veghiază , 

„sar Borgia. 

sărbători . 

- Swift Guliver la pitici 

Spencer Progresul 

» Despre educaţie 

-. Speranţia Anecdol. înpănata. ” 

p ,  Anecdota marinate 

»  Soriitorii vechi Bom. 

“Stâncescu D. Za gura sobei 

„ji Gloriile muzicei 

Stăncescu c: „Ca este jru- 

Ă - mutseţea? 
Stavri A,'De demult . 

n “Pe acelaş drum 

Stoenescu Th. M.' Poezii 

Suderman Moara Părăs. 

i Stane de Piatră 
>» 

» Ioan Botezăt. 

Svatopluk Ceh Cântecele 

sclarului 

_p  Guliver la, uriaşi 

Sacher-Masoch Jadaska 

Roman i 

" Sandeau Glnerile Xoirier 

Szavlowsky Cronologie si re- 

| forma calend. 

Scarlat Vorbe şi Anecd. 

Scurtescu N, BheasSilvia 

„Slavici 1. Putgorii 

Schiller Conjuraţia lui 

Fiesco la Genova, traged. 

Şincai. Din Cronica lui 

Teleor Schiţo umorist. 

' Alte schiţe umorist. 

Țennyson Enech Arden
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» Theuriet Din tinereţe 

n Frida, Poveste 
Ţinc.N. Versuri p. ccpii 
Ţinc N. Monologuri 

“Tolstoi Sonata Itreutzer 

n Romanul Căsătorit 

„m Revotuţionarii 
» - Invierea, (Ressurection) 

Tom. Titt. Știnţa amuzantă 

Ie: experienţe 
Turgeniett. Cea dintâiu tubire 

n? Un rege XZear al _ 

” Stepei . 

a „Duelistul 

n In fața “ghilotinei 

Tuţescu St Din Păi și Șalcele 
Tolstoi Gu ce trăes. oam. 

Turgheniew Părinţi şi Copii, 

“trad. Gr. Duscian ” 

Tneodorian M.-Carada 

Aaica Sofia 
Tolstoj Trei Morți ! 
Universul şi minunile lui, L 
3 dem ist. naţ. HN 

» 1dem Omul şi organele 

- “sale vol.lil |, 

Urechiă Dr. Dugmanii noştri 

»_ Cronicile doc- 

Ă torului 

n Ce naşte din 

„piaică 

n    

Urechiă N. Căruţa Poştiii, 
Ventura Curecanii, piesă - 

» . Copila din flori 

Vildembruch 2 trandafiri 

Ia Invidia 

Virgiliu Georgieele N Ă 

Vlahuţă A. Icoane şterse 

3 

p . Din goana vieț 

a - dem vol. Il 

» , Mdem vol, ll, 

„Nuvele. 

' 2abire, poez. C 

Din durerile lumii 

n Dan roman, 

” partea | 

p |: Dan parteall 
i şi ultima 
p. "România, pilo- 

, rească, cu numeroasi 

ilustraţiu u 

Vaquerie _Ades bărbatul 

schimbă 

„Voltaire Destinuz (Zadig) 

Olandezul 

„_ aburător 

n Zohengriu 

“ 1anhauser 

Washington . Irw. Poveşţi 

"şi legende, 

Wagner Rich; 

Wilde Osc. s lomea ? 
Wilkins Antioh. romană 

Wungt „Bipnotiam şi suges: 

„o tiune   
ri



” Wiliers de Tisi6 - Adams , Nuvele romane 
Nuvele : „.  Furfanto nuvele 

Walter Scot” păduca. din 2 Lydda, nuvele 

. țara Biglandzilor “Zamfirescu Mih. Cântece şi ” 

7 Zola Cheful la Cogqueville . E . i Plângeri.- I 

„.. Zaloni Despre Fanarioţi pu ldem v.]l 

'.. Zamfirescu Duiliu Vieaţa la  Zoia:E. "Atacul morii 

NR țară roman » Xantas - 
| » In Război - , Tereza Raquin. |, 

. r . 

| i a 1 Indreptări ” N Homan 

1 

Z | . 

, , | 
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