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Dela Asociaţia învăţătorilor din jud. Neamţ
I. Un număr urmâtor al revistei ,.Apostolul", va îi închinat co

legilor căzuţi pe câmpul de onoare, îq râzbohil din ld41.
Toţi colegii care au cunoscut activitatea invăţâtoriJor-eroi şi vor 

să-i facă cunoscuţi massei c itito rilo r sunt ragaţi sft trim ită  articole, 
până la data de 30 Martie a, c. cel mai târziu. Detgemeni se vor tri
mite datele cerute cu Nr. 38 | 942 dela direcţiile şcoaleior unde au fu&C' 
ţionat învăţătorii morţi. Articolele şi datele se vor trim ite pe adresa 
Asociaţiei, Piatra-Neamţ, str. Petru-Kareş Nr. 54,

II- La 29 Martie, 1942，se va ţine 1q Piatra-N. aduo&rea generală 
anuala a Asociaţiei judeţen,e pentru anii 1941 şi 1942, conform convo
cării Nr. 65 | 942, care 8’a trim is tu tu ro r colegilor. Cu acest p rile j vor 
f i  comemoraţi to ţi invaţâtorii-eroi, câzuţi în războiul dus împotfiTa bol* 
şevismului. Data fiind pioasa datorie ce avem de a comemora cu to ţii 
pe aceia dintre noi, care şi-au dat vieaţa pentru reîntregirea ţârii şi 
stârpirea comunismului, ca şi importanţa chestiunilor d in  ordinea de zi 
a adunării generale, rugăm stăruitor pe ooiegii din Judeţ sa participe 
cu to ţii.

I I I -  Conform, instrucţiun ilo r prim ite dela Asociaţia Generală a 
învăţătorilor, sau tip ă rit declaraţii pentru fiecare coleg, membru al 
Asociaţiei, p rin  care se dâ consicaţământul să se retină, prin  statele de 
salar următoarele sume:

— Cotizaţia Asociaţiei—proporţională cu salarul conlorm statutelor
一  Abonamentul la revista „Şcoala şi Vieaţa41,
一  Abonamentul la revista „Aposto lu l".
一  A ju toru l de înmormântare, câte 50 le i de fiecare coleg mort.
一  A ju to r pentru colegii bolnavi de piept, câte 12 lei anual 

fiecare membru al Asociaţiei.
Declaraţiile se vor prim i, spre a fi semnate, prin domnii delegaţi 

cu plata salariilor. Rugăm to ţi colegii să semneze aceste declaraţii, 
pentru a dovedi incâ odată solidaritatea uoastrâ profesională, care !ac« 
din corpul invăţătoresc cea mai puternică organizaţie corporativa 
din ţarâ.

Reţinerile se vor face după cum urmează:
一 - Cotizaţia Asociaţiei şi cel 12 lei pentru colegii boluavi de 

piept, în lun ile  Mai şi Iunie.
— Abonamentul la revista „Şcoala şi Vieaţa" în luna August.
一  Abonamentul la revista „Apostolul*4 în luna Martie şi Decemvrie,
IV« In  aiarâ de aceste contribuţii, cu caracter permanent, Aso

ciaţia Generală cu Nr. 428 din 4 Ianuarie, 1942, ne mai cere următoa
rele contribu ţii, odată pentru totdeauna :

a) Adunarea Generală a Asociaţiei Generale a hotărit să se în
temeieze in capitala ţâ rii un aşezământ de educaţie „Căminul î iilo r  de 
învăţători1*, pentru orfanii învăţătorilor je r t f iţ i pentru Patrie contra co
munismului.

Se va interveni la Domnul iMareşal Antonescu, Conducătorul 
Statului, cu rugămintea de a se vinde ori da in folosinţa Asociaţiei 
Generale un im obil din cele expropiate, unde să funciioneze (cu înce
pere dela 1 Septemvrie, 1942) Căminul fii lo r  de învăţători (cuîs p r i
mar şi secundar).

învă ţă to rii cu t i  tiu  provizoriu şi de lln ltiv i vor contribu i cu o co
tizaţie de lei 500 (odatft pentru totdeauna), ce se va reţine în lunile 
Martie şi A p rilie  1942, ia r  colegii cu grade mai mari vor contribui ou 
o cotizaţie de lei 100C), ce se va re^n^ în 4 rate : Martie, Aprilie , Mai 
şi Iunie 1942, prin statele de sa 'arii pe baza borderourilor întocmite de 
Asociaţia judeţeanâ.

Colegii care nu vor contribui cu aceste sume sunt rugaţi să co
munice aceasta urgeot la Asociaţie.

b) Asociaţia noastră judeţeană n’a contribuit cu niciun fond 2a 
cumpărarea Casei Asociaţiei Geoefale diu Bucureşti, str. S fin ţii Apos
to li Nr. 14. Trebue să ne facem şl această datorie. Colegii care 
n’au comunicat încă, dacă să Ii sg retină m u  6U pentru Casa învăţăto
rilor din Bucureşti, sunt ruţa^i sâ o faeâ
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JUDEŢEANĂ 

NEAMŢ 

Fond -G.T.Î^:

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte căl
când /*••• Aceasta este cântarea răscolitoare de sublime emoţii, 
al cărei ecou, plecând din altarele sfintelor biserici, străbate uăz- 
duhurile şi picura în suflete negrăite nădejdi şi bucurii, în noap
tea învierii Domnului.

Ori-de^căte-ori auzim acest imn, simţim parcă şi noi marea 
biruinţă pe care a repurtat-o cerul asupra pămăntuiui, uieafa a- 
supra morţii şi raiul asupra iadului, prin sfânta persoană a 
Domnului nostru hsus Hristos.

învierea Domnului este cea mai strălucită sărbătoare din 
creştinism, nu ca simplă idee însă, ci ca fapt istoric trăit şi ve
rificat. Ea este punctul central al predicării şi răspândirii euanghe- 
llei Domnului până la marginile pământului, şf coloana vertebra^ 
la a religiei creştine, care, ca un soore strălucitor ţară apus, Iu- 
minează în urmă istoria Iui Hristos pe pământ, iar înainte desti
naţia omului în uieoţa viitoare. Măreţia învierii Domnului  ̂
poate fi pe deplin gustată şi înţeleasă numai atunci, când pen
tru orice creştin este un fericit prilej de meditaţie şi de adân
cire a sensului ei cuprinzător şi a nepreţuitelor binefaceri, pe care 
le-a revărsat din belşug asupra întregii omeniri. Actul învieri 
Domnului înseamnă pace şi iubire în lume, domnia spiritualităţii 
biruitoare asupra patimilor omeneşti. Sufletele măcinate de atâtea 
îndoeli raţionale — şubrede şi şouâelnice 一 ， inimile sleite de 
orice sensibilitate morală şi cugetele înnoptate în atmosfera unor 
îndemnuri necugetate pot afla oricând un popas şi un cuib de 
reculegere întăritoare şi înnoitoare, lângă mormântul Mântui-



torului. Aici răsar certitudinile vieţii spirituale, aici se simte câl- 
dura iubirii creştine, iertătoare şl creatoare a tuturor virtuţilor 
care alcătuesc un singur buchet nepreţuit ： „caracterul creştinu i  
pentru care se strâduesc atâţia apostoli, cărora le sunt încredin  ̂
tate, spre educare, sufletele ; aici se poate\cuceri sfinţenia ce de-c- 
pururi luminează şi purifică. învierea Domnului trebue să fie un 
veşnic memento pentru orice creştin, asupra rosturilor ce le are 
de îndeplinit în această vieată.

Cei ce primesc cu adevărat jertfa şi învierea Domnului, 
dintfo dată simţesc cum toată fiinţa lor le este atrasă spre 
înălţimile curate ale vieţii evanghelice. In fata noastră stă as- 
tăzf, mai mult ca oricând, Iisus Hristos, modelul veşnic al per- 
fecţiunii, întrupat în- om, cel mai mare pedagog al omenirii, dela 
începutul şi până la sfârşitul lumii: „Adevărul, Calea şi Vieaţa*\ 
virtuţi ce trebuesc sădite în fiecare suflet încă din frageda şi 
nevinovata copilărie. Din vieaţa Lui şi din doctrina creştină pe 
care El a propagat-o, trebue să.şi soarbă puterile de vieată spu 
rituală şi creatoare de valori morale toţi acei care frământă 
aluatul sufletului tineresc, pentru a creşte eroi în toate sensu
rile. Numai când ne vom face vrednici de o astfel de vieată şi 
când vom face loc Domnului Hristos în sufletul şi în cugetul 
nostru，luându-l drept călăuză în orice împrejurare din vieată, 
vom putea înţelege ce adevăr mare şi vom simţi cată bucurie 
este în cuvintele: „Hristos a inuiat /** Şi vom răspunde cu a- 
ceeaşi bucurie şi simţire curată ： "Adevărat a înviat!“ Pentru 
noi, pentru familiile noastre, pentru neamul nostru, acum şi pen- 
tru toate veacurile.

Pr. N. D. Ungureanu



Î N V I E R E

E  primăvară acum. E primăvară !
Se mbracă firea n sfraiu de sărbătoare, 
Ia r clopofele, vesel, fin soboare 
Vesfind pe Cel cc va să nvie iară.

Sub la rguri de senin e cant şi floare 
S i suîlciu-i scăldat în iezer de lumină, 
Aşlept sfios pe Cel ce va să vină —  
Prevesţifor al vieţii viitoare.

Ş i-a fost trim is zălog în lume Fiul 
Cel Prea InaH, din dragoste şi milă, 
Născutul Cel din ieslea cea umila,

-^Ce-a spulberat din suîlete pustiul.

Pe Acela ce din Taîal a purces,
Pc-acela care a îm plinit Scriptura 
Sădind iubire unde-a5Iase ura —
L-au răstignit, căci nu L-au înţeles.

i
Curând, curând, în faină de biserici 
Sfărmând pe veci puterea m orţii - ,’somnul 
Cel veşnic•‘ - iarăşi, F iu ales de Dom nul 
Va învia prin glas profund de clerici.

Când clopotele vor ves(i fio ru l 
De bucurii şi viaţă viitoare.
In suflet larg deschis, altar şi floare 一  

11 vom prim i pe El, M ântu itoru l.

S im bol cuprins în cânlcc şi în slovă,
In ţarină, în muncă şi credinţă.
Ca şi Hristos. din veac de suferinţă,
A  fost să nvvi şi tu acum. M oldovă 1

Ion Vespremie



In vechiul schit al Sfintei Ecaferina, dela poalele muntelui 
Sinai, care s,a zidit pe spesele împăratului din Bîzanf, lusfinian, 
la 530 d. H., se află şi azi cele mai vechi manuscrise bibliceP 
printre care şi unul scris pe pergament, în limba greaca, istorisind 
înfre altele, şi vieafa plină de îniâmplări a apostolului Iuda Isca
rioteanul, vânzătorul Domnului Iisus.

Vieaja apostolului Iuda — după manuscript, sună aşa : 
wMama lui luda, înainte de naşterea fiuluî, a visat un v!s, 

in care i se arăta cum, peste pujin timp, va fi mamă unui băiat. 
Insă aceasta nu-i va fi spre bucurie, căci fiu l va ii  un hot şi un 
ucigaş, care în viea{a sa, numai ruşine şi ocară va aduce peste 
capu l e i şi a l fam ilie i.

Vedenîa aceasta a umplut de groaza pe sărmana femeie, 
încât, peste pufină vreme, căzu într’o boala grea, până la nesim* 
fire. Visul femelei s’a şi împlinii. Peste câteva săptămâni, copilul 
s ’a născut sănătos, dar pe pieplul lui se puteau vedea nişte 
semne şi anume: o cruce, două pumnale şi câteva monede 
de bani. Descoperirea acestor semne a îngrozit şi mai mult 
pe biata mamă, care, cu orice prej, voia să afle taina acestor 
semne. De aceea, după ce s9a ridicat din boel^ şi din palul în 
care zăcuse atâta vreme, se îmbrăcă cu o mantie de sus până
jos, aşa fel ca să n，o cunoască nimeni şi alergă în cea mai
m are grabă la  un v ră jito r vestit, ca re  avea putinţa să citească 
şi in stele.

Semnele ciudate de pe pieplul copilului, însă, nici acesta nu 
le-a putut tălmăci, dar a spus femeii că, citind înlr,o stea, 1 s’a 
descoperit că acesi copil — la vârsta bărbăţiei— va vinde pentru 
bani pe Fiul lui Dumnezeu.

Speim a ş i groazs, de care fem eia era pătrunsă în urma 
celor auzi ie dela ghicitor, se îndoi, şi biata mamă s’a şi hotarît 
să se scape de prunc. Ca să-i facă sfârşitul cu mâinele ei pro
prii, tot nu s，a putui decide. S，a sfătuit atunci cu vrăjitorul
şi acesta a consfruil o lădiţă, pe care a uns-o cu smoală pe 
dinăuntru; în eQ a aşezat copilul, şi, după ce a închis-o bine,



ca să nu străbată apa în ea, l-a dat drumul pe apa Iordanului, 
tlapă ce mai întâi a legal de gâtul pruncului o bucată de perga
ment pe cere era scris : mă chiamă Iuda*

Ajutat de întunericul nop|ift vrăjitorul aruncă lădija în râul 
Io rdanu lu i, fă ră  ca să fie  observat de cineva.

După câteva clipe, lădi|a cu micul luda sălta uşor pe 
valurile apei, dispărând din ochii vrăjitorului.

Valurile, după ce ou purtat în sbuciumul lor, multă vreme, 
lădifa, au abătui-o aproape de hotarele regatului vecin cu pă
mântul Iudumeii. Şi s，a întâmplat că regele acelei |ăr!, cu numele 
Tcophilos, şezând pe ţărmul mării, pe o stâncă, înconjurat de 
o  mulţime de curteni, privea la vasele care treceau pe dinainie-i 
venind din Alexandria şi Ioppe. Regele, uifându-se în depărtare 
pe nemărginita întindere a marii, zări un mic obiect plutind dea
supra apei. Alâ! regele cât şi curtenii credeau că acel obicet 
nu poate fi altceva decât vreo ladă cu armuri aruncată de pe 
un vas naufragiat. Se aruncară numai decât sor|ii. Soarta a 
favorizat pe rege, care, îndată, porunci unor vâslaşi să întâmpine 
obiectul ce se apropia tot mai mult. Obiectul, pentru care 
curtenii şi regele aruncară sorţi, era tocmai lădi|a aruncată 
de vrăjitor în Iordan.

Bucuria regelui fu de nedescris; el luă cele mai severe 
măsuri ca pruncului să i se dea, la curte, o creştere deosebită. 
Numele îi rămase tot luda, după notiţa găsită la gât.

In curând, copilul fa introdus în arta scrisului, a cititului, 
m a i a les că avea o m inte ageră şi în fă |îşarea lu i s im patică 
I I  iăcu să placă tuturora şi să înainteze repede în slujbe, ajun
gând sfetnic al regelui. Dar, deşi avea o înfălîşare plăcută, lotuşi 
de multe ori isbucneau din el patim ile şi înclinările păcătoase pe 
care le proorociseră stelele.

luda, într’o zi, s，a certat cu unîcul fiu al regelui, şi, furios, l-a 
răpus vieaţa cu pumnalul. După crima săvârşită cu atâta cru- 
2 ime, fu silit să fugă dela curte. A îmbrăcat haina de cerşetor 
şi aşa a fugit din ţara în care i sa  dat o creştere frumoasă şi 
in  ca re  ajunse la  ce le  m ai m ari s lu jbe.

După o vreme de pribegie, umblând îmbrăcat in sdrenfe şi 
cerşind pe la porjile oamenilor, ajunse în oraşul Ioppe, unde a 
intrat în slujba unei fam ilii nobile. Prin nalura-i linguşitoare şi 
manierele rafinate, el ajunse să fie preţuit şi plăcut de toji, dar mai 
ales stăpâna casei îl distingea cu încrederea sa.

Intr*o zi, stăpâna, ieşind la plimbare, a luai cu sine şl pe 
kida. Au trecui pe lângă o frumoasă grădina, ai căreia pomi erau



încărcaţi cu piersici. Stăpânei ii veni poftă să mănânce din pier一  

sici şi trimite —  cu bani 一  pe luda, ca să cumpere câteva fructe 
dela stăpânul grădinii. Destinul are însă multe întorsături.

Grădina era proprietatea unui anume Simeon, care nu era 
altul decât tatăl lu i Iuda. Despre raportul între tată şi fiu însă 
niciunul nu a ştiut. Lăcomia şi setea de bani îl luară pe Iuda 
iar fn stăpânire şi socoti în mintea sa că mai bine ar fi să fure 
din piersici, iar banii să-i tină pentru sine. S，a urcat într'un pom 
şi a începui a culege cu grabă şi lăcomie, din poamele roşii şi 
coapte» umplându-şi turbanul şi sânul. La scoborît, stăpânul gră
dinii, Simeon, l-a observat şi punând mâna pe dânsul începu să-l 
mustre, ameninjandu-l că-1 va da pe mâna diregătorului.

Iudfl, cu nalura-i pornită spre răsbunare， smunci pumnalul 
şi, plin de o furie sălbatica, îl împlântă drept în inima tatălui 
său, înfăptuind al doilea omor. Vagabondând zi şi noapte, goi, 
desculţ, cu păru-i sburlif, flămând, ajunge în cetatea Iudumeii 
în care a petrecut patru ani de zile. Ce s’a mei întâmplat cu e! 
şi prin câte a mai trecut în această vreme, puţine date se mai 
pot vedea în manuscris, din cauza dintelui vremii, care a făcut». 
ca o parle din scrisul de pe pergament să fie şters; dar se vede 
că Iuda a pribegit mulf, până când a juns într，un loc părăsit, din 
m ijlocul căruia un copac uriaş îşi întindea vârful tocmai spre 
bolta cerească. S ’a aşezat la umbra acestui arbore şi gândin- 
du-se la soarta lui tristă, căzu într’un somn greu şi adormi. 
In vis i se părea că din înălţimi, din văzduh, grăia o voce, 
zicându-i:

— „Scoală-le, tu om păcăfos, născut din blestem, du-te la 
Iordan şi acolo vei auzi ceva ce-Ji va fi spre folosul tău44. Locui 
acela părăsit şi pustiu nu era departe de oraşul Ioppe. Iuda 
s’a deşteptat şi s，a dus la Iordan. Din întâmplare a nimerit 
to cm a i în g răd ina  v ră jito ru lu i, care-1 s loboz ise  cu lăd ita  pe apă. 
Acesta, după semnele care şi acum se yedeau pe piept, l-a 
cunoscut şi l-a sfăiuit să meargă în Ierusalim, la acel mare 
vindecător şi mântuitor, la Iisus, şi să ceară iertare pentru 
păcatele sale.

luda, după ce primi câjiva bani dela vrăjitor, şi-a luai rămas 
bun, a trecut apa Iordanului şî, după o scurtă pribegie» a ajuns 
într’un orăşel, ]ichai, unde întâlneşte tre i învăt&cei de ai lui 
Iisus, dintre care era unul cu numele Petru.

” 一 Bine eşti primit, prietene — zice Pefru 一  vorbeştey 
pe cine cauţi

— ,Pe Mântuitorul, fiul lui Iosif, cu numele Hsus**, zice Iuda»



一  „Acum e Ia fântâna Iui lacob, i i  zice Petru, dar peste 
putlim vreme le vom duce la El•“

lisus 一 spune mai departe povestirea— a ţinut la sine pe Iuda， 

după ce-1 binecuvânta şi îl desleagă de păcate, ştiind bine că 
•• născut din blestem şi că mai târziu î l va vinde pentru treizeci 
de arginti. Dar nu numai atâtf l-a făcut chiar ucenic al Lui, 
ca să se plinească cuvântul Scripturii.

Texlcle evanghelice ne vorbesc apoi despre yieaţa de mai 
târziu a lu i Iuda.
(După Bogom iliile din anul 1716 ale S tra jn icu lu i din Blandiana (Alba).

Pr. E rnest lonescu

M U N Ţ I I

Cu munjii mei rămas-am bun tovarăş ;
Când creştetul l i- l sguduie furtuna 
Eu râd， căci şiiu că azi， ca ntotdeauna,
B iru ito ri vor îi bătrânii iarăş.

Cu îrunfea’n veci spre soare înăl(afa,
G iganţi şi calmi ca to|i sfăpanilorii,
Privesc de sus cum se sfărâmă norii 
De coapsa lo r în piatră ferecată.

Ca un copil alerg spre dânşii iară ;
5», deşi-s mic, când Irupul li- i puternic, 
Descătuşat de orice gând netrebnic,
Parcă—s stăpân pe lumi îără holară.

M iha i N ic h ita
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Iarăşi se schimbă legile învăţăm ântu lu i! Se întâmplă cu 
ele un fenomen curios, pe care-1 poate observa oricine : se 
schimbă din ce în ce mai des.

一  ” Din cauză că programele trebuesc adaptate la rea li
tă ţi nouă —  spun unii.

— „O f i şi asta, spun eu, dar Irebue să fie şi o cauză 
m ai serioasă, mal profundă. Şi ca m ine spun, cred, m u lţi d in 
u m ilii osten itori pe ogorul şcoalei. Aceştia to ţ i observă cu a- 
raărăciune sau ironie, după temperament, că între lite ra  leg ii 
şi realitate a existat o adevărată prăpastie.

Pentrucă întotdeauna reform atorii au lucrat aprioric. Şi-au 
f ixa t un ideal, şi-au formulat mijloacele pentru atingerea lu i, 
fă ră  să se preocupe prea mult, dacă rea lită ţile  vor putea î i  
modificate cu mijloacele propuse. Mai scurt, s’au ignorct reali
tă ţile  sau au fost cercetate în mod superficial.

De data aceasta se pare că s，a păşit pe drumul cel bun, 
căci la noua meremetisire a legii, mai sunt întrebaţi şi cei care 
sunt sdrobiţi în fiecare zi între ciocanul leg ii şi nicovala rea
lită ţilo r.

învă ţă to rii au fost convocaţi şi pe centre, spre a discuta 
noul proiect. Date fiin d  îm prejurările actuale, sunt sigur că nu
mărul partic ipanţilo r la aceste desbateri nu poate f i prea mare.

De aceea, pentruca această consultare să nu se reducă la 
o simplă parodie, ci să reprezinte în mod real părerile învă
ţătorilor, sunt de părere ca toate propunerile făcute în adună^ 
r ile  tnvăţătoreşti să fie trim ise im ediat, de către inspectoratele 
şcolare, tu turor şcolilor din judeţ, cu ord inu l ca învăţă torii fie 
cărei şcoale să semneze în dreptul fiecărei propuneri pe care 
o admit, lăsându-li-se latitudinea de a face şi ei propuneri. 
Redactate cât mai clar şi mai concis, bine înţeles.

Făcându-se apoi centralizarea pe judeţe, inspectorate re
gionale etc., se poate avea o consultare reală. Pentru cei gră
b iţ i s’ar părea că această procedură e prea greoaie, dar nu 
este deloc aşa.



Cere puţină muncă în plus, dar atunci când e vorba de 
lăcut ceva temeinic, munca serioasă e prim a condiţie.

Punând punct acestor consideraţiuni generale, trec la pro
punerea m odificărilo r pe care le cred necesare.

Pentru o sistematizare a acestor propuneri, mă voiu folosi 
de legea din Mai, 1939. Se înţelege de la  sine că părţile  din 
această lege, neatinse de propunerile mele, le consider bune.

încep cu capito lu l II. Tratează despre : 
j,Diferite categorii de şcoli* •

a) Căminele de copii.
b) Grădinile de copil,
c) Şcolile primare.
Propun :
1. Căminele de copîi să devină cât mai curflnd o rea li

tate, şi nu numai în centrele industriale ci şl la sate. A ic i se 
simte lipsa lo r mai m ult vara în to iu l muncilor agricole, când 
co p iii de alăptat şi a lţii, de câte 2-3 ani, sunt lăsaţi ziua în 
treagă în seama a ltu i copil de 4-5 ani, sau a vreunui bătrân 
neputincios. Dacă nu se întâmplă întotdeauna ca ochii copi
lu lu i de alăptat să fie scoşi de gâini, ia r nasul şi urechile să-i 
fie mâncate de porci, se întâmplă totuşi, fn marea majoritate 
a cazurilor, ca aceşti nenorociţi, părăsiţi în voia soartei, să se 
îmbolnăvească de d iferite  boli, care, ori î i seceră de tim puriu, 
ori, ceea ce-i mai rău, l i  nenorocesc pentru toată vieaţa.

De aceea, căminul de copii se impune ca o imperioasă 
necesitate social-naţională. E l va avea sub supravegherea şi 
îngrijirea  luî copii m ici, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă, 
şi va î i în acelaşi tim p şi un focar de unde să radieze cu
noştinţele de puericultură.

2. Grădinile de copii actuale să fie transformate în că
mine de copii, şi Ia ţară să funcţioneze vara. Obligator, nu fa
cultativ ca până acum.

3. Şcoala primară să aibă 5 clase organizate într'un sin- 
gtir ciclu, ciclul superios desfiinţăndu-se.

Rog pe cititori să nu judece această propunere prin prîsma unor i-  
del preconcepute, ci prin aceea a celei mal dâsâvârşlte sincerităţi.

Numai având curajul să privim adevărul în faţa, putem lecui răul, 
oricare ar îi el.

Dacă vom cerceta în mod obiectiv şi cu deplină sinceritate rezulta» 
lele cursului supraprimar, vom constata ca, în sdrobitoarea lor majoritate, 
aceste rezultate sunt de-a-dreptul ja!nice.

Mai m ult în că : cursul supraprimar, silind pe învăţător să 
predea Ia două şi chiar la câte tre i clase deodată, a făcut 
sâ scadă şi n ive lu l cursului elementar.
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Care sunt cauzele acestor rezultate? Sunt multe, dar ia tă  
câteva din cele m ai p rinc ipa le : a) frecventa foarte s labă; b ) 
lipsa de localuri, ateliere, terenuri de cu ltură etc.

Să le cercetăm pe fiecare în parte.
De ce este aşa de slabă frecventa cursului superior ? 

Pentrucă săteanul nu s’a convins încă de foloasele acestui 
curs —  se spune,

E adevărat. Săteanul nu s，a putut convinge de foloasele 
acestui curs. pentrucă nu a văzut nim ic nou în el, ci numai o 
prelungire a cursului elementar.

In in tenţia  leg iu ito ru lu i din 1924, cursul supra primar tre
buia să aibă o coloratură practică âccentuală, laboratoare, etc.

D in nefericire nu s’a isbu tit încă a i  se impregna această 
coloratură. In to t judeţul Neamţ nu există decât două ate liere 
pentru fele şi vreo tre i pentru băieţi, şi Dumnezeu ştie cum 
funcţionează şi acestea. In ceea ce priveşte grădinile de ex
perienţă şi terenurile dc cultură, lucrurile  nu stau mai bine. 
Dacă de bine de rău, orice şcoală e îm proprietărită  cu o oare
care suprafaţă de pământ, apoi, îa majoritatea cazurilor, acesta 
este la o foarte mare depărtare de şcoală şi de multe ori im 
propriu pentru cultură.

Aşa stânci lucrurile, esfe clar că to t cursul superior se 
reduce la o memorare de noţiuni, mai m u lt sau mai puţin  în 
ţelese, care nu-1 pot convinge pe ţăran de folosul acestui curs. 

Dar cauza cea mai puternică totuşi nu aceasta este, ci alta. 
Săteanul nu-şi trim ite  copilu l la cursul superior, nu pen

trucă r.u vrea, ci pentrucă nu poate.
Şi nu poate, pentrucă în mod obişnuit are în acelaşi tim p 

în şcoală câte 2.3 copii şi nu sunt rare cazurile când are şi 
câte 4-5. Tuturor acestora, în afară de hrană, Ie irebue haine 
şi cărţi, fapt care îngreuiază în aşa măsură bugetul firav  al ţă
ranului, încât îl pune îa im posib ilita te să satisfacă în între
gime legea ob liga tiv ită ţii. Şi atunci o satisface cum poate. 
Ţ ine acasă cop iii dela cursul superior şi trim ite  la şcoală pe 
cei dela cursul elementar. C opiii cei mai mărişori î i  sunt apoi 
de ajutor la  muncile câmpului. De când se începe aratul de 
primăvară şi până când cade zăpada, aceşti copii îşi au un 
ro l destul de im portant în economia gospodăriei ţărăneşti ş i 
smulgerea lo r de acolo nu se poate face decât producând 
greutăţi destul de mari acestei gospodării, ş i aşa destul de în
covoiată de nevoi.

b) Lipsa loca lurilo r de şcoală, a atelierelor şi a terenurilo r
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de cultură, pe care o denunţăm ca a doua importanţă a sla
belor rezultate obţinute de cursul supraprimar, se datoreşte 
Statului. Statul a căutat să se pună în postura comodă, dar 
imposibila, a celui ce vrea sâ facă jum ări fără să strice ouă.
A  creat cursul supraprimar, dar nu i-a pus la dispoziţie şi 
posib ilită ţile  de înfăptuire. A  lăsat întreţinerea şcolilor pe 
seama comunelor, care au conştiinţa foarte împăcată dacă pot 
să asigure curăţenia şi încălzirea şcolii. Despre ateliere, labo
ratoare, inventar agricol… n ic i pomeneală. Prin urmare e un 
act de moralitate, ca atunci când nu vre i sau nu poţi să îaci 
din cursul superior ceea ce trebue să fie, să nu-1 înfiinţez. 
Dorim  ca actuala conducere a M in isteru lu i C ultu rii Naţionale 
să chibzuiască bine. Dacâ va crede că ar6 posib ilită ţi, ca în- 
tr*un tirop cât mai scurt să poală rid ica localuri de şcoală su
ficiente, cu ateliere, laboratoare, terenuri de cultură, inventar 
agricol, etc. să menţină cursul supraprimar. Diicâ nu, să-l des
fiinţeze fără şovăire, să scoată odată şcoala primară din a t- 
mosfera de haos şi nebulositate în care pluteşte de ani încoace. 
Dar n'ajunge numai atât. Pentruca şi cursul supraprimar sâ 
poată funcţiona cam trebue, pe lângâ condiţiun ile  de mai sus， 

trebue să se asigure complecta gratuitate a acestui învăţâmâL 
I-a jarge ţăranului pierderea pe care o suportă prin  luarea co
p ilu lu i dela muncă. Să na-1 mai împovârâm şi cu procurarea 
cărţilor, a rechizitelor etc”  care, culmea ironiei, tocmai la cursul 
supraprimar sunt nemonopolizate. Dar în ipoteza desfiin ţării 
cursului supraprimar, ce se va întâmpla cu învăţătorii care, 
desigur, vor • întrece numărul necesar cursului prim ar de 5 
clase ? In această ipoteză propun ca un număr de învăţătoare, 
egal cu surplusul de învăţători, să treacă la  Căminele de co
p ii ; vor  îndeplin i acolo un rol m ult mai im portant decât cel 
dela cursul supraprimar, căci mai m u lt valorează pentru socie
tate ua in d iv id  cu mai puţine cunoştinţe, dar sănătos şi capa
b il pentru muncă, decât unul slab şi bolnăvicios, chiar dacă 
ar şti ceva mai m ult. Nu pot încheia acest capitol fără să mai 
repet 一  şi vo i repeta mereu până mă vor auzi to ţi, că 
decât şcoală cu şapte clase în starea haotică de astăzi, mai 
bine o şcoală cu cinci clase, bine organizată şi bine frecventată. 
Să ne am intim  de sfatul s trăm oşilo r: Non multa sed multum.

CAP. III. Materialul didactic şi instituţiile anexe ale şcolii 
primare. A rt. 35 spune că „Manualele şcolilor primare sunt 
monopol de Stat14. In realitate sunt numai cele de curs elemen
tar. Dacă cursul supraprimar se va menţine, propun ca rec iii-
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zite le şi cărţile  pentru acest curs să fie  complect gratuite, pen- 
tr\i m otivu l arătat Ia cap. II.

Acelaşi artico l prevede gratuitatea pentru cop iii săraci. 
In realitate niciodată nu s'au dat cărţi suficiente, ca să fie sa
tis făcu ţi cop iii să raci; iar, pe de altă parte, cele care se dau 
se dau târz iu， după ce au trecut câteva luni dela înce- 
rea şcoalei.

In legea nouă să se prevadă împărţirea de cărţi gratuite 
tu tu ro r cop iilo r săraci şi m odalită ţile  ca aceste cărţi să ajungă 
!n mâna copiilo r la începerea cursurilor.

A rt. 37 vorbeşte despre cămine. D in nenorocire, cu ex
cepţia comunelor bogate, ceea ce s*a realizat în această lăture 
e o adevărată parodie. Cer ca legea nouă să prevadă fonduri 
suficiente, pentru ca această admirabilă in s titu ţie  să devie o 
irealitate. Să nu fie lăsată numai Ia m ila  publică, deoarece, în 
cele mai multe sate, nu sunt prea m u lţi acei care pot să facă 
acte mai însemnate de caritate. Pe lângă alte mijloace, pe care 
leg iu ito ru l va trebui să le găsească, eu propun ca sumele cu
venite din arenda locului şcolar să fie  destinate exclusiv cantinei.

A rt. 38 prevede înfiinţarea unei farmacii şcolare. Ideea 
e bună, desigur, dar cred câ m ult mai n im erit ar fi ca această 
iarmacie să cadă în grija m edicului de circumscripţie. S’o or
ganizeze el, căci el este în legătură cu casele de medicamente, 
el primeşte mostre gratuite, el cunoaşte medicamentele şi el 
ştie de unde să Ie procure. Prin urmare, legea nouă să pre
vadă ca farmaciile şcolare să fie  în fiinţa te  şi alimentate de 
medici, învăţătorulu i revenindu-i sarcina de a le îm părţi bol- 
a avilor după instrucţiun ile  doctorului.

A rt. 40 vorbeşte despre ateliere şi spune c ă : „S ta lu l, Ju
deţul şi Comuna sunt datoare sâ procure m ateria lul şi unel
te le necesare“ • Şi localul, adaog eu. Şi toate acestea să fie  
rea lită ţi, nu numai lite ră  moartă, daca se intenţionează a se 
menţine cursul supraprimar.

A rt. 41 vorbeşte despre grădina şcolară şi lo tu l de ex
perienţă. Trebue remarcat câ experienţe pe suprafeţe mai m ari 
nu se pot face cu copii. Să ne m ulţum im  ca grădina şcolară 
şi să fim  foarte satisfăcuţi dacă la  fiecare şcoală se va afla câte 
o grădină de legume bine îng rijită  cu ajutorul copiilor.

A rt. 42-46 vorbesc despre cooperativa şcolară. Ca şi can- 
1inat e o in s titu ţie  admirabilă, dar în realitate, în cele maţ 
multe cazuri, se reduce la un dulap cu câteva peniţe şi caiete 
pe care le vinde un învăţător, de obiceiu directorul.
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Cooperativa va trebui să facă în adevăr educaţia coope
ratistă a Românului de mâine, educaţie care lipseşte atât de 
n a lt  Românului de azi.

De aceea cer ca legea să-i dea toată importanta şi să 
prevadă toate mijloacele pentru îndeplinirea scopului urm ărit. 
Pentru aceasta propun sâ se prevadă, chiar în orar, doua ore a- 
nume pentru educaţia cooperatistă; aceasta să lie  sâmbăta şi 
îii orele destinate să se explice copiilo r mersul zi de z i al 
cooperativei şi toate operaţiunile fâcute.

CAP. IV. înfiinţarea şi întreţinerea şcolilor primare. A rt, 
57 spune : „Construirea şcolilor primare şi a locuinţelor pentru di- 
director cade în sarcina comunelor, ia r fondurile date în acest 
scop se administrează de câtră comitetele şcolare sau comitete 
speciale de construcţie.

întrucât majoritatea comunelor nu pot n iciodată să rid ice 
nn local de şcoală din propriile  lo r puteri, ia r comitetele şco
lare, la sate în special, fiind  o simplă form alitate 一  care de 
multe o ri încurcă în loc să ajute — propun ca legea nouă să 
prevada, ca pe v iito r, construirea şcoaleior să cadă în sarcina sta- 
tu i u i şi a judeţul ii, eîectuându-se prin serviciile  tehnice judeţene.

A rt. 58 spune că închirierea Jocalurilor pentru şcoală 
se face numai cu avizul medicului E o măsură admirabilă, dar 
să se se respecte în lite ra  ei adevărată.

Eu am funcţionat trei »ni de zile într’o corîoabâ, despre care medi
cul, în aportul sâu, spunea că îunr\ionarea ?colH înlr un astfel de loral e 
un adevărat atentat împotriva copiilor şi a îuvăiâtoruluî. Şl câţi a lţi—zecj 
yl sute de cole6i—vor f i în asemenea situaţie!

De aceea cer ca legea să fie foarte drastică !n 
această p riv in ţă  şi să prevadă ca, atunci când în tr’o localitate 
nu se găseşte local propriu şi n ic i nu se poate închiria unul 
•orespunzâtor, să nu se înfiinţeze şcoala, sau posturi nouî, dacă 
e vorba de unul sau mai multe posturi care n,au local.

A rt. 59 vorbeşte de comitetele şcolare, care niciodată n，au 
corespuns scopului pentru care au fost create. De aceea pro
pun ca acesle comitete să fie în locu ite  prin consiliile şcolare 
compuse din to ţi învă ţă torii şcolii. Numai aşa, sumele destul 
de sărace alocate în tre ţine rii şcolii pot ajunge întotdeauna la 
adevârsta lo r destinaţie. La comitetele şcolare, când directorul 
nu-i conştiincios, face ce vrea cu aceste fonduri, căci prea pu
ţin  se pricepe ţaranul la scripte şi socoteli. Dar partea mai 
tragică o alcătuesc fondurile prevăzute de comuni pentru în
treţinerea şcoaleior, care deabia ajung pentru curăţenie şi în
călzit, dacă ajung şi pentru aceasta! In comunele bogate, si-



14 A P O S T O L U L

^uaţia se schimbă. De aceea propun ca în legea nouă să se 
p revadă : ca fondurile alocate de comuni pentru întreţinerea 
şco lii să se centralizeze la judeţ, la serviciul technic sau la un 
com itet şcolar judeţean. Acesta să le împartă apoi şcolilor —  
proportional cu nevo ile : mărimea localului, mărimea sftlilor de 
clase, necesitatea reparaţiilor d iferite, etc. !n cazul când fon- 
durile  comunilor astfel repartizate nu ajung să satisfacă ne
vo ile  tuturor şcolilor, judeţul să dea din bugetul său sumele ce 
mai trebuesc. Să se prevadă însă ca toate operaţiile acestea 
sâ se facă la timp, ca să nu găsească iarna şcolile fără lemne， 

sau la deschiderea cursurilor, şcolile să nu fie încă reparate 
şi necurăţite.

CAP. VI. Şcoli speciale. Acest capitol caută să îndeplinească 
rât-de-cât cerinţele pedagogiei moderne, care cere ca şcoala să 
ţină seama de ind iv idua lita tea copilu lu i. De aceea prevede în 
fiinţarea d e : a) şcoli pentru cop iii cu inteligenţă deosebită,
b) şcoli de experimentare, c) şcoli pentru subnormali şi şcoli 
pentru anormali. Cer ca, în drumul acesta de adaptare a şco
l i i  la individualitatea copilului, să se fâcă un pas mai departe. 
Acest pas se poate face fără nicio cheltuială şi foarte uşor. Sâ 
se prevadă ca acolo unde, din cauza num ărului prea mare al 
copiilor, clasele trebuesc împărţite in  două, această împărţire 
să se facă după puterile intelectuale ale copiilor. In tr ’o clasă 
să fie cop iii cei mai buni, ia r în cealaltă, cei mai slabi. Ca sa 
nu se creeze nem ulţum iri între învăţători, predarea la aceste 
clase să se facă prin rotaţie, ia r organele de control să ţină 
seama la inspecţie de clasa la care predă învăţătorul, in  fe lu l 
acesta se îndreaptă un neajuns, care n，a putut scăpa —  îm i 
înch ipu i 一  niciunui învâtâtor. Dacă în lec ţii insişti mai m u lt 
ca să le înţeleagă şi cei mai slabi, cei buni se plictisesc şi 
devin încrezuţi, crezând câ el po t sâ înţeleagă im ediat orice. 
Aceasta î i  face să se desobişnuiască de muncă şi să dispre
ţuiască pe cei mai slabi. Dacă faci lecţiile  pentru n ive lu l ce
lo r  mai buni, cei slabi rămân în urmă. nu înţeleg şi se des
curajează. De aceea, acolo unde se poate, e păcat să nu se 
constitu ie clase cât mai omogene posibil.

CAP. V II. Conducerea şeolii primare. A rt. 84 spune că dî* 
rectorii se numesc dintre Învăţătorii cei mai merituoşi, ţinân- 
-du-se seamă de grad. Propun ca şi acest articol sâ fie modificat ast- 
、le i : .D irec to rii se numesc dintre învăţătorii cei mai merituoşi9 
rîn d ife re n t de grad.

A rt. 88 prevede c ă : directorul va ţine în fiecare săpUt^
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mână consfătuire cu to ţi învăţă torii şcolii asupra mersului şco
l i i  şi că, sub conducerea sa, învăţă torii vo r întocmi fişa psiho
logică şi sanitară a elevilor. Nu mai discut u tilita tea  sau inu 
tilita te a  fişei pedagogice a elevului, dar pot să constat că nu 
se întocmeşte aproape n ică iri, iar unde se întocmeşte acolo se 
face la întâmplare, după pricepere. Pentru a studia ind iv idua
lita tea  şcolarului trebue timp. O ri b ietu l învăţător, hărţu it de 
<1ouă sau tre i clase, nu ştie cum să se descurce ca să predea 
cât-de-cât materia cerută de program. De aceea cer ca în pro
grama viitoare să se prevadă cel puţin  o oră pe săptămână 
pentru studii pedologice. Propun ca sâmbăta să se prevadă o 
oră pentru stud ii pedologice, una pentru educaţia morală şi a 
doua pentru educaţia cooperatistă.

CAP. V III. Controlul şcolilor. A rt. 98 vorbeşte despre or
canele de control şi recrutarea lor. Recrutarea se face pe bază 
de examen. Să rămână şi în noua lege acelaşi c rite riu  de nu
mire a l organelor de control, dar cer ca la examen să fie ad
m iş i şi învă tâ to rii de gr. II, nu numai acei de gr. I. Dacă se 
primesc la examen numai acei de gr. I, sunt favorizaţi prin a- 
ceasta acei care au făcut şcoala de aplicaţie în desavantajul 
celor care au m uncit din greu Ja ţară. Dacă cel ce a fă iu t 
şcoala de aplicaţie are o pregătire superioară celui care a ră
mas la ţară, aceasta rămâne să o dovedească examenul. Mai 
propun ca şi cei de gr. II, reuşiţi la examenul de inspectori 
sau subinspectori, să fie îna in ta ţi la gr. I. Printre însărcinările 

organelor de control esle şi aceea de a face anchete. D in ne
norocire, aceste anchete sunt provocate to t de învăţători, care 
— cu uşurinţă condamnabilă —  reclamă pe colegii lo r şi cer 
3nchete. Aceste anchete totuşi trebue să se facă, câci ne?ă- 
cându-se înveninează şi mai m ult raporturile dintre colegi. Dar 
pentru a mai po to li zelul reclamagiu, sunt de părere ca în lege 
să se prevadă, pentru acela care cere o anchetă îm potriva unui 
coleg al său, obligaţia  să plătească spesele de transport ale or
ganului anchetator. In cazul când reclama este întemeiată, a- 
ceste spese vor f i  p lă tite  de vinovat. O măsură analoagă de 
la p t s，a şi lua t în urmă de Preşedinţia Consiliu lu i de M in iştri.

CAP. IX . Obligativitatea şcolară. Acesta e capitolul ec! 
mai dureros al şcoalei primare şi deci cel mai important. D in 
păcate, întreaga lu i construcţie pleacă dela premisa falsă că 
lipsa dela şcoală a copilului se datoreşte numai relei voinţe a 
j»ârintiior. Am arătat la cap. II care sunt adevăratele cauze şi 
dovada că este aşa e faptul 一  uşor de constatat — că cursiil



16 A P O S T O L U L

elementar are o frecvenţă mai bună decât cursul supraprimar. 
Pentru realizarea unei mai bune frecvente să se aplice suges
t iile  dela cap. I I  Amenzile să se aplice numai în cazul când 
se va constata că numai reaua voinţă e cauza pentru care co
p ilu l nu vine la şcoală. Pe de altâ parte, d e b ilii m inta li, în
tâ rz ia ţii, subnormalii, să nu fie  supuşi ob liga tiv ită ţii, decât în  
cazul când se află în localitate şcoli speciale.

CAP. X. Conditiunile de numire, transferările şi detaşările; 
pensionarea învăţătorilor. A rt. 150 şi 162 se ocupă cu con d i- 
ţiu n ile  de admitere la gr. I I  şi gr. I, şi spune că la gr. I I  sunt 
adm işi învăţă torii d e fin itiv i după tre i ani de funcţipnare Ia ca
tedră, ia r la gr. I, învă ţă torii de gr. II care au cinci ani de 
funcţionare efectivă.

Propun ca acelora care au avut concediu de boală să nu l i  
se aplice această dispozitîune, ci să fie admişi la examen după 
o vechime de tre i ani, respectiv cinci. Este boala însăşi des
tulă amărăciune pentru sufletul unui om. De ce să-i um pli pa
harul, punându-i piedici şi în carieră ?

Mai propun ca termenul de înaintare la gr. I  să fie 4 
ani, nu 5 ca până acum.

CAP. X III. Drepturile şi datoriile învăţătorilor. A rt. 194-199 
din acest cap. vorbesc despre concedii. Propun ca bolnavilor 
de tuberculoză să l i  se poată acorda concedii până 】a 6 a n i : 
3 ani cu salarul întreg, ia r 3 ani cu jumătate, aşa cum pre
vede legea sanitară. E absolut necesar acest lucru, întrucât la 
această boală, pentru a î i  b iru ită, e nevoie de un tim p mai în
delungat de îngrijire  scrupuloasă. O ri acest lucru nu se poate 
realiza numai cu 2 ani de concediu, din care unul cu jumătate 
salar, aşa cum prevede legea actuală.

CAP. X IV . Salarizarea. Acest capito l a fost întotdeauna 
— şi este şi în prezent — nodul gordian al lum ii învătătoreşti. 
N*a fost şi nu este o categorie de funcţionari p lă tită  mai prost 
decât învăţă torii. Când un învăţător de gr. II  cu 2 gradaţii 一  

ca să iau un exemplu ia întâmplare, 一  după 14 ani de func
ţionare primeşte numai 4932 le i, îşi dă ori cine seama câ pro
blema salarizării învăţătorilor nu s’a rezolvat încă, deşi am a- 
v u t două sporiri de salarii în curs de un an. Legiuitorul trebue 
să rezolve şi această problemă, dacă vrea ca în adevăr re- 
forma pe care o plânueşte să fie durabilă şi lolcsitoare obştei 
româneşti. Orice reformă, ori cât de bunăt nu valorează n im ic 
dacă cei chemaţi să o aplice nu pun suflet şi tragere de in i
mă în opera lor. învăţătorul nu este dintre aceştia. El a pus



A P O S T O L U L 17

tot sufletul lu i în to t ce a în trep rins : şcoală, căm inuri cu ltu
rale, cooperaţie, prem ilitărie , etc. Dar totu l are o margine. Să 
se gândească leg iu itoru l că şi învăţătorul e om şi că nu poate 
duce la nesfârşit vieaţa câinească pe care a dus-o. Am  căutat 
v/d la rezolvarea problemei învăţăm ântulu i să dau date reale, 
având ferma convingere că numai pe stânca rea lită ţii se poate 
clădi durabil. Ceea ce se clădeşte pe nisipul fanteziei „se nă
ruie cu huet mare*4.

Dacă forurile îndreptăţite  vor tine  seamă de ele, vom a- 
vea 一  în sfârşit — o lege adevărată şi vie.

Mihai David-Ghindăoani

R U S TIC A
Lină, tu, unde priveşti ? 
Eu nu ştiu !
Ici n luncă ce pândeşti 
•şa fârziu ?

一  Eu ! De ce nu-ji vine-a crede? 
— De !
一  V ino , nimeni nu {e vede... 
— Hm !

一  Lină, tu, poate iubeşti I 
— Poate ! Ş i ?
一  Lină, fu，şireafă eşti... 
— De, oiu î i !

Fără a mai spune ： nu, 
D rum ul ea, la el, Irecu :
— Nu mi fe mâhni, Ioane, 

Ursifoarele-s cu toane !

V ino, spune-mi ce mai este...—  Ş i acuma de ce pleci ?
N u ! Bine !

— Vino  ca să-fi spun o veste... —  Ş i pe-aici n ’o să mai freci ?
Tu Poate, pe la tine !

George Cândrea
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Pentru Pestalozzi, problema culturii poporului se reduce, 
in cele din urir.ă, Ia aceea a educaţiei. Este greu de determinat 
dacă Pestalozzi a pornit dela problemele de cultură ale poporului 
pentru a ejunge la cele de educaţie infantilă. Esie sigur, însă, 
că aceste două probleme l-au interesat deopotrivă.

Gândirea pedagogică a lui Pestalozzi consideră educafia 
drept m ijlocul cel mai puternic şi sîgur pentru ridicarea cultu
rală a poporului. Cum ajunge ei la aceasta ? Răspunsul ne obligă 
să cercetăm sumar unele din momentele de seamă ale activităţii 
sale. Pestalozzi a iubit poporul cu căldură şi s，a străduit cu 
multă sinceritate pentru îmbunătăţirea condiţiilor viejii Iui.

Îndemnat de această dorin|ef renunţă la două profesiuni 
rentabile: de preot şi avocat, pentru a se face învăţător. Pără
seşte oraşul pentru a se stabili la tară, unde, trăind la un ioc 
cu (ăranii, muncind cu ei laolaltă, avea să-i cunoască mai bine 
şi să poată influenta asupra lor, trezind în ti’înşii aspiraţii pentru 
o vieată superioară.

Astfel ajunge Pestalozzi să se stabilească pe moşioara dela 
Neuhof (1776). A ic i îşi începe el acîiviSalea cultural-pedagogică.

Primul lucru, pe care-1 întreprinde el aici, esle de a se 
informa asupra stării materiale şi morale a sătenilor din jur. 
Rezultatul esfe descurajant; sătenii se sbet în mizerie materială 
şi morală. Dar Pestalozzi nu pierde curajul, ci porneşte la lucru. 
Adună copiii săraci, orfani şi vagabonzi in jurul iam ilie i sale, 
pentru a le cultiva mintea, inima şi voinţa; cu sfătui şi exemplul 
încearcă să influenţeze pe adul|i.

Copleşit de nevoi materiale, de lipsuri, după 2-3 eni este 
constrâns să renunţe la şcoală. Dar problemele de cultură §i 
educaţie  î l  stăpânesc însă , î i răm âne deschisă calea a c tiv ită ţii 
leorelice. Prin m ijlocirea ei caută să influenjeze poporul şi clasele 
culte. Vreo 20 de ani întrebuinţează singurul drum deschis: 
scrisul. Din acest timp datează scrierile se le : Orele de seară 
ale unui sihastru; Leonard şi Gertruda ； Cercetări asupra 
mersului naturii în evoluţia neamului omenesc.
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In operele de mai sus se cristalizează concepţia lui Pesta- 
\oit\ asupra culturii poporului.

La 1798, activitatea teoreiică-pedagogică face Ioc activilăţii 
prnc(tce. La Stanz, ld Bargdorf şi Yverdon, Pestalozzi face edu
caţie. Cu probleme de cultura populară se ocupă incidental 
vi fragmentar. Pentru a cunoaşte concepţia lui Pestalozzi asupra 
culturii poporului, trebue să ne adresăm scrierilor sale dintre 
1780—1798. Care este această concepţie ?

Ea esie scoasă din intuirea faptelor concrete. Trăind în 
m ijlocul sătenilor la Neuhof, Pestalozzi constată că aceştia zac 
fn mizerie morală şi materială. Cauzele mizeriei sunt:

1. Nesocotirea drepturilor populaţiei rurale de către clasele 
superioare şi avute.

2. Lipsa de cultură intelectuala, morală şi religioasă.
3. Absenta îndemnurilor spre cultură (sătenii nu văd utili- 

iB tea ş c o a le i; şcoala, b ise rica  ş i c lase le  superioare  sunt c o a li
zate pentru a fe ri pe sătean de contactu l cu  cultura).

După ce a descoperit cauzele stării de mizerie populară, 
Pestalozzi îşi pune chestiunea aflării m ijloacelor de îndreptare, 
pe care Ie descopere plecând dela o concepjie nouă asupra 
valorii şi misiunii omului în lume. Omul trebue privit ca scop 
in  sine şi nu mijloc pentru realizerea altor scopuri. (Kant).

Ceea ce îaseamnă că omul are dreptul la vieată proprie, 
în cerc sS-şi poată satisface trebuinţele sufleteşti şi maieriale. 
Esle un drept sfânt al omului de care nu poate fi lipsit. O socie- 
fatc bine organizală trebue să garanteze îndeplinirea acestui 
drept natural, primordial. Care sunt mijloacele pentru asigurarea 
acestui drept ?

1. Pestalozzi consideră îmbanâtâtirea stării materiale ca 
unul dintre mijloace, fără să fie şi cel mai impoilant. Omul are 
drept la hrană, la casă, îmbrăcăminte ele. Injustiţia socială 
perverteşte deopotiiva şi pe asuprit şi pe asupritor, depărtându-i 
de umanitote-

Pestalozzi recunoaşte dreptul de proprietate, dor stabileşte 
obligaţia proprieferiîor de a se îngriji de satisfacerea trebuinţelor 
materiale elementare ale ceîor cere, neavând teren, sunt legaţi 
de proprieleţile celor avuji. Statul trebu i sq vegheze ca atât 
proprietatea, cât şi dreptul !a viee(ă coinplelă a celor care 
depind de ea, să fie respectate. Nerespectarea dreptului la 
vieată este urmată de reooita sau amorţeala simtultii umani- 
ici [ii la cei nedreptăţiţi* două situotn deopotrivă de reprobabile-

Organizarea socială va trebui să asigure fiecărui individ
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dreptul la muncă şi o bană retribuţie a eu din care să-şi poafă 
procura cele necesare menţinerii viefii pentru el şi familia sa。 

Se desprinde limpede, din cele de mai sus, că Pestalozzi nu 
doreşte să facă din Siat instituţie de asistentă socială.

2. îmbunătăţirea stării materiale a claselor de jos nu esfe 
posibilă fără răspândirea moralităţii şi religiozităţii în clasele 
conducătoare. Infradevăr, clasele avute stăpânite de moralitate 
şi religiozitate vor fi mai puţin conduse a-şi insuşi drepturile 
în paguba celor de jos, cărora le-ar rămâne numai îndeplinirea 
numeroaselor da io rii; egoismul celor bog&|i va fi mai puţin 
sălbatic. Peste prăpăstiile ce separă astăzi pe cei avufi de cei 
săraci, moralitatea -şi religiozitatea întinde numeroase pun|i 
de trecere.

Presupunând îndeplinite aceste două condi|iuni, răspândirea 
culturii morale şi religioase în clasele superioare şi îmbunătă
ţirea stării materiale a poporului de jos, este asigurată amelio
rarea stării culturale a acestuia din urmă.

După concepţia lui Pestalozzi, aceste condiţii nu sunt 
suficiente. îmbunătăţirea stării materiale a poporului de jo?# 
înl&fură mizeria materială cel m u lt; mizeria morală rămâne- 
Ia r imoralitatea şi lipsa de cultură sunt mai primejdioase decât 
sărăcia. Bunurile materiale vor fi lipsite de valoare sau chiar 
păgubitoare, dacă cel care le posedă nu ştie să le întrebuinţeze 
cu pricepere pentru realizarea binelui. Săteanul căruia i s，a dat 
pământ nu va avea niciun folos de pe el, dacă nu va şti să-l 
cu ltive ; sau {ăranul care a avut o recoltă abundentă ca şi mun
citorul căruia i s’a mărit salarul, stăpâniţi de vicii, vor jertfi tot 
prisosul pentru satisfacerea viciului lor ş i% vor continua să-şi 
tină familiile în lipsuri şi mizerie.

E limpede, prin urmare, că progresul material nu va aduce 
o îmbunătăţire a stării poporului de jos, dacă nu va fi însoţit 
de o înnobilare a lui prin cultură^

3. A l treilea mijloc, penfru înlăturarea mizeriei poporului, 
este răspândirea culturii printre cei de ios-

Omul vine dela natură înzestrat cu forte : fizîce, intelectuale 
şi morale. Prin mijlocirea acestor fo rje / desvoliafe prin educaţie, 
omul din popor poate folosi, în scop moral, bunurile puse la 
dispoziţie de natură. Poporul de jos renunţând pentru totdeauna 
la unele drepturi insuşite de clasele avute (dreptul la avufie, 
la  conducere e tc .) are dreptu l să ceară  soc ie tă |ii desvoHarea 
forţelor suflefeşli prin educajie. De aceea, educaţia este un 
drept sfânt al poporului de jos.
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„Datoria Statului nu este de q dărui poporului bunurile 
maferialef ci de a -i da posibilitatea intelectuală, morală şi 
materială să^şi ojute singur/  de a-i da spaţiu  ̂ forţă şi imbold 
î id i f  fn以nVeascâ singur trupul şi sufletul săua-

La temelia sistemului de măsuri, menite să contribue la 
ridicarea culturală a poporului, Pesfalozzi aşează educaţia• 
StSpânit de idealul înnobilării omului de jos, prin cultură 
şl educafie, el se coboară în m ijlocul ţăranilor şi în activitatea 

slapâneşie ambele probleme. Când mijloacele materiale nu-i 
mal permit activitatea practica, Pestalozzi meditează cu serio- 
/.llote asupra lo r şi îşi dă seama că prin educaţie poate con
tribui la ridicarea culturală a poporului.

De îndată ce dependenta dintre cele doua probleme este 
limpede, Pestalozzi se ridică cu tot sufletul şi întrebuinţează 
tontă puterea sa de muncă şi pricepere în aclivitaiea practic- 
lîducativă.

Concepjia lui Pestalozzi, asupra culturalizării poporului, 
deschide activităţii educative, pe care învăţătorul o pune în sat, 
perspective din cele mai luminoase.

BIBLIOGRAFIE.

Antonescu G. G. — Pestalozzi şi culturalizarea poporului, Buc. 1927. 
Antonescu G. G. 一  Doctrinele fundamentale ale Pedagogiei moderne.

Gh. Popovici

S  A
Plânge saiu n depărtare, 
PUng femei, bătrâni, copii, 
PL'mge'n suflet fiecare 
Soarta tristelor moşii.

Suilti vântul pesie vale 
Povestind durerea lor...
IJrln v ifor dârz în cale 
D o in ind  jalea tuturor.

T U L
Plânge-aşa de frisf hotarul 
Că-i nedrept înstrăinat 
Ş i nedrept veni calvarul 
Pesle lin iştitu l sat.

Noaptea neagră ne aduce —  
Suspinând adânc şi rar 一  

Vestea că pe-un deal de cruce 
Plânge satul de hotar.

Const. Anghel

1). G. G. Antonescu — Pestalozzi şi cultura poporului. Bucureşt i 
IW , pag. 69.
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Căpitanul Iorga Dobre

Am stat împreună douăzeci de zile, timp suficient pentru a 
te apropia şi lega trainic de sufletul ales şi nobil, cum era a參 

cela al căpitanului lorgu Dobre.
Era militar de carieră şi apostol desăvârşit Iubea cu pa- 

siune pe învăţători şi adora chemarea lor.

' C â p i l o n u l  e a * « u  s 3 ^ « * g u

Pe căpitanul Iorgu Dobre l-am cunoscut in primăvara a— 
nului 1939.

Eram concentrat în Reg. 15 Doroban|i, iar el, mutat dela 
un regiment de grăniceri, tocmai venise să-şi ia postul in p ri- 
mire la noua unitate.
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De neuitat vor rămânea acele şedinje educative făcute de 
4*1 la Compania întâia şi a noua. Reuşea să desprindă sufletul 
fiecărui ostaş, să-l scuture de sgură şi să i-1 pună în palmă， 

pentru ca singur să se minuneze de strălucirea Iui. A învârtoşit ini
ma celor slabî, a pus fier în brafele vlăguite ale muntenilor 
Hcpe Bistrî{a, reuşind să contribue cu prisosinţă la formarea 
oaste! verzi ce avea Să-şi verse din belşug sângele peiiiru Cruce, 
Kege şi Conducălor.

La 20 Mai, 1939, m’am despărţit cu greu de acest viteaz 
căpitan de oaste 一  crescut în izul brazdei dela Râzbolenî. In 
luptele dela Odesa, in fâtâ vijeliosului Dalnic, compania mea 
rânduise doi căpitan i: unul, bravul căpitan OUeanu, căzuse îm
puşcat prin mână, iar altul, prins sub obuzele bolşevicilor, se 
închina rar spre Moldova lui dragă.

La 1 Octomvrie, 1941, Compania întâia pleecă să lupte 
in detaşamentul căpitanului Marcu. Prin vaiete şi fum, am avut 
o copilărească bucurie în noaptea de 6 Octomvrie, când mi s a 
adus vestea: Căpitanul Dobre, din Piatra-Neamt, a venit la
comanda companiei.

înlocuiţi a doua noapte depe pozifîe şi întorşi la bfiialfo- 
nul nostru, l-am regăsii, dupa un an şi jumătate, oferindu-mi, 
cum m a văzut, cel mai valoros lucru ce se poate oferi în fa|a 
duşmanului: o ţigara şi o strângere de mână.

In noaptea de 9 spre 10 Octomvrie, Regimentul nostru pri
meşte ordin să atace, în valuri de batalioane, dreapta Dalnicului.

La unsprezece noaptea, o fiţe rii companiei întâia, stau la 
sfat într’o groapă din apropierea cotei 68,4. In m ijlocul lor, că
pitanul Iorgu Dobre povesteşte cum Chirchizii şi Başchirii lu i 
Stalin vor trebui aruncaii în valurile merii dela Odesa. Câte o 
(igară o fe rilă  cu dărn ic ie  d in  pachetu l său şi fie ca re  p lecăm  
la pioton.

La dousprezece noaptea plecăm înspre poziţie. Plofonul meu 
şi al sublocotenentuSui Pinlilie, in prima linie ; înaintea noastră, 
câpitanul Iorgu Dobre.

întuneric beznă. Oamenii îi aud glasul şi se miră. Nu în
ţeleg, îiu pot să înţeleagă. Pesie capetele tuturor, departe de tot, 
acolo unde noi nu puteam zări în noaptea aceea, căpitanul Do
bre vedea c la r izbânda noastră.

La orele doua, primim ordin s^făcăm . In această clipă 
groaznica，căpitanul Iorgu Dobre, între mine şi sublocotenentul 
Plntilie, merge brav în fruntea companiei sa!e.

Rănii la fa(ă, apoi la braj, avea fot dreptul să se lase în



24 A P O S T O L U L

grija  sanitarilor. Dar un glas lăuntric îi poruncea să fie până la 
ultima clipă în fruntea bravilor săi. La două sule de metri de 
casele din dreapta Dalnicalul, lovii în cap şi în piept de glon- 
fele bolşevic, se prăbuşeşte peste caporalul Ghiurcă dela Mădei, 
strigând penfru ultima oară, cuvântul lu i drag : „înainte, băiefîi mei!“  

Suflet nobil şi bun: penfru crucea lui Hristos şi gloria 
neamului său, şi-a dăruit neprecupeţit viea|a, părăsindu-şi pen
tru totdeauna so|ia şi copilul său drag.

Datorită lu i şi a llori glorioşi ca el, neamul întreg se bu
cură de marea victorie dela Odesa* Acolo, la Iosephstal, unde-şi 
doarme somnul de veci, fie-i ţărâna uşoară ; iar noi ne legăm 
să-l păstrăm veşnică amintirea.

Locot. rez. Zaharia Nicolae

C R U C E

Pe mormânt, în loc de crini... iarna-şi cerne floare albă 
$ i prin vreascuri aruncate îşi anină mândra salbă ；

Pesfe criptă cad alene îulgi şuviţă cu şuvijă,
Pe când gerul ie mplefeşte cu flo ri reci de lămâiţă ；

Iar pe crucea de mesteacăn, ghiafa şi-a brodat cununa 
Ş i sub vântul rece-al stepei se înfăşură cu luna.

Doarm e-acolo în pustiul ie rn ilo r îngrozitoare 
Un erou din unitatea oştilo r biruitoare.

N ic io  candelă nu arde，nicio mână nu-1 clinteşle,
D oa r luceafărul de noapte până n zori îl strajueşfe ;

Iar când brafele de cruce plâng în razele de soare.
S ingură la ea se nchină ţara recunoscătoare.

Didina Căp. Florea



DALN1C, COTA  66S

Eu tiu p u l fi-am văzut, o, biet s o ld a t!
In ce zi să fi îosf, azi nu mai şfiu.
Prea niulfe doar de-afunci s’au întâmplat 
$ i prea de multe ori eram să fiu 
Asemeni ţie ： un mort neîngropai.

Eu cred că din bafalionul doi 
Erai... şi doară v am văzut 
Spre co(a 66,8 cum a{i trecut.
Cu sutele v'a}i avântai spre popuşoi. 
Dar, Doamne, locui crunt era bă tu t !

Părea o răscolire de furtună... 
Obuzele plângeau, plesneau, oftau. 
Ca demonii ai noştri alergau 
$ i se fârau... cu arma n mână 
Cu zecile, ca îngerii cădeau.

D a r aţi înaintat... cu fafa n jos.
N o i aşteptam ca rândul să ne vie. 
Era acuma câmpu ntreg de bătălie 
Un vaiet şi un planset dureros. 
Răniţii erau singuri în câmpie !

A  doua zi, spre-acelaşi 66,8  
Urcam... atuncea fe-am văzut 
Ş i m am cutrem urat soldat necunoscut, 
Erai întins în popuşoiul copf.
D a r nu mai trebuia să îii văzul !

Mantaua peste îa|a fa am tras... 
P lofonul trecu ncetişor urcând.
„U n  m ort44 —  îşi spuse fiecare n gând. 
S i fe-au uitat... cu fiecare pas 
De moarte mulfi s apropiau pe rând.

Mihai Nichita



Conu Panaile Băltăreţu deschise uşa încelişor, ca întotdeauna^ 
să nu facă sgom ot; să nu slârneascâ p ra f; să nu trezească un 
curent de aer prea tare... Intră în clasă, păşind rar şi uşor cu 
şoşonii "numărul unu**. Căci conu Panaite poartă deosebite nu
mere de şoşoni, deosebite după grosime. Toamna, când prind 
a cădea brumele, domnia-sa încalfă şoşonii numărul tre i; când 
Se’nlăreşte iarna şi fulgue zăpada, pune şoşonii mai groşi, 
numărul doi ； iar când gerul se însdraveneşfe de pătrunde până 
•ii adâncuri, Conu Panaile îmbracă şoşonii cu înfăţişare polară, 
numărul unu: cu postav des, îmblăniţi, cu talpă groasă şi zim
ţată de cauciuc. Astfel biruie şi gerul şi crivăţul. Echipat cu 
blana uşoară şi caldă de vulpe, cu căciulă neagră de astrahan, 
cu fularul de lână curată, cu mănuşile cafenii, noi şi îmblănite, 
conu Panaife Boltaretu ar putea călălori, fără frică de răceală, 
pe tărâmurile continentului Antartic, pe drumurile pe unde au 
sgribulit Amundsen şi Byrd, făcând o victorioasă concurenta e- 
leganţei pinguinilor in frac, depe ţărmurile mării lui Ross.

Cum însă d-sa n a părăsit niciodată târgul în care belfe- 
reşte de pesfe 30 de ani, toată aceasta îmbrăcăminfe polară îi 
slujeşte doar să facă drumul de cinci sute de rnetri de acasă 
până Ia liceu şi cei câţiva paşi din cancelaria liceului până în 
sălile de clasă. ...Elevii, rid ica " in picioare ca de un resort cu 
amortizoare de sgomot, îl primesc smirna, oprîndu-şi răsuflarea. 
Căci conu Panaite nu îngăduie nici frigul, nici sgomolul. Pe 
cel dintâi îl biruie cu îmbrăcămintea ; pe cel de-al doilea cu 
ascuţişu l p r iv ir ii.

Fiecare elev simte cum i se svârcoleşte inima în coşul 
pieptului, bătând coastele. Dacă a-i sta să aţinteşti urechea, a i 
prinde svonul sângelui care se’mbulzeşte între auricule şi ven
tricule. In colo, nicio adiere de răsuflare nu tulbură pe conu

1) Schiţa de fată a fosf publicată şi în Curentul Literar, din 19 Iulie 
1941, unde a apărut ciuntită dintr’o eroare de zaţ, lipsind-o de înţeles în 
mare mâsurâ.
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Panaite, care trece şi tacticos ca un popă vechiu şi începe oficie
rea desbracatului blănii de vulpe, a căciu lii de astrahan, a şo
şonilor număru unu... Iacei, fără pripeală in mişcări, dintre groa
sele haine biruitoare aie frigului, se iveşte un alt om, cu altă Ji- 
nulă: jachetă neagra, pantaloni în dungi cenuşii şi negre, fără 
o cută, fără ua fir  de praf, fără o po fă ; vestă de culoare (ks- 
chisa, cravată neagră de rips, guler tare şi alb imaculat... Iar 
ghetele de piele neagră şi sub|ire ca foi|a de ţigară, parcă a . 
lunc i au fost scoase din cutia  neguţă to ru lu i bucureştean, ca re  
le-a vândut, totuşi, cu mulţi ani în urmă...

Abia când s#a terminat ritul desbrăcăriî, în liniştea clasei
se răspândeşte, ca un şoptit, un fâşâit de coasă, glasul lu i
conu Panaite :

— «Şedeji 1“
Clasa se aşează, retezata, tot aşa de fără sgomot precum 

se ridicase. Se aud răsuflări grele, ca după o mare 8b{inere a
plămânilor. Dar nu durează mult. Căci conu Paneite a urcet pe
catedră şi a deschis, cu mişcări domoale, scoarţele catalogului..» 

O întrebare stăruie, mută, in treizeci şi cinci de capete: 
— , Ce face ? Ascultă... ori explică ?.. ascullă ?... explică 
Mâinile albe die cuconului Panaite nu se grăbesc. întorc 

domol prima foaie, coperta lăuntrică... E la începutul catalogului..^ 
一  „Ascultă ori explică ?... explică o r i. . /4 
Doamne, cine poate şti ? E aşa de neaşteptată tactica î 

Uneori explică doua, trei, zece lecţii fără să întrebe pe nimeni; 
alteori ascultă tocmai când ioti cred că nu e nicio primejdie 
din partea asta.

De aceea, odată cu fiecare oră a lui conu Paneite se 
desbate în fundul creerilor aceeaşi întrebare mută s 

一  „Ascultă ?••• Explică ?•••“
— „Băiete, absenţii*、se aude glasul domol, incolor şi rece* 

Şeful clasei prezintă lista. Căci conu Panaite nu sufere să i-o  
citească.

Cu aceeaşi încetineală întoarce foile catalogului, cu vâriul 
peniţei şi înseamnă absentele, în vreme ce aerul fie rb e :

— „Ascultă ori explică ! ?“
Nimeni încă nu poate şti. Toate observeţlunile făcufe de 

generaţii şi generaţii de elevi n,au pufut duce încă la rezultatul 
de a putea găsi un semn, care să arate sigur, cu un minut ma! 
devreme, gândul cuconului Panaite; tot aşa cum toate observe- 
(iile seismografilor n*au isbutit să prevadă un cutremur a i 
pământului.
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Conu Panaile poate să asculte fot aşa de bine, după cum 
poate să şi explice : cutremurător, de bucurie seu de spaimă.

Numai moş Perjuţa, dascălul de geografie, care apare 
zâmbind inva riab il, anun(ă cum  in tră  pe uşa:

一  „F lăcăi, azi facem vânătoare!“
Asta înseamnă ascultare din bancă; decî，rost de şoptit 

şi de ajutat memoria cu cartea ori caietul bine dosit în spatele 
camaradului din fa|ă.“

Alte ori, moş Perjuţă anunţă lot aşa de zâm bitor:
一  „F iecare slugă va da socoteală de talanfii săi, băieţi \a 
Şi asta înseamnă că iarăşi ascultă. Numai că de data asta, 

candidaţii la noiă sunt scoşi afara, in fa(a catedrei şi aşezaţi 
la linie. O rice posibilitate de evadare de sub întrebările precise 
e peste pufinfă. E o zi de grele încercări...

Tot aşa se putea şti dispoziţia altor profesori, ca, de pildă, 
aceea a lui Assarhadon, dascălul de istorie, pândit de un elev 
din pragul uşii pentru a i se c iti „indicaţiile barometrale“ ，încă 
de pe când se ivea în capătul sălii. Numai ce auzeai santinela: 

— «Timp variabil !* — dacă mustăţile lui Assarhadon erau 
amândouă pleoştite în jos, lucru care, tradus conform experien- 
Jelor îndelungate, însemna că în ziua aceea profesorul era 
indispus, pliclisit. wAscullaa fără atenţie, nota fără prea multă 
cântăreală răspunsurile.

Totul mergea la noroc, alârnând dc o secunda de atenţie 
sau neatenţie. Te puteai deci ” învârti“ sau „arde**, după cum era 
destinul acelei clipite de timp.

Alfeori, observatorul dela uşă intra în clasa palid, cu figura 
îngrozită:

一  „Fraţilor, e topeală; Assarhadon vine »c,o falca’n cer 
şi-aHa'n pământ la

Se făcea o linişte de biserică. In fugă se înseilau cruci 
repezi şi mici deasupra inimii, iar buzele framântau mut o rugă
ciune, aceeaşi pentru to ( i:

— „Doahine, de nu m*ar asculta azi l Doamne ajută-m i!*.、 

Toată această panică şi îndreptare către Dumnezeu se 
dafora faptului că Assarhadon apăruse în capătul sălii cu o 
vnusiată în jos  şi cu alta răsucită  nervos în sus, —  wc*o fa lcă ’n 
cer şi « lta ^  pământ- — ca un smeu din poveşti.

D icţionarul barometric al clasei indica a(unci o «ascultare 
cu chiţibuşuri*, adicS cu ani, cu nume proprii, cu pomelnicul 
futuror domnilor, regilor şi imparaţilor care domnesc în cursul 
nnui întreg an şcolar •• Pe deasupra se adăuga proasta dispoziţie
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a profcsoruluî, o privire acră ca agurida şi amară ca pelfnu!, 
un glas aspru şi repezit care puncta Invariabil finalul asculfării: 

一  „Eşti un tică los! Nimic nu înveli... degeaba vii la şcoală* 
l)e ce mai vii la şcoală dacă nu înveţi ? Ori mai ai şi altă 
meserie ? Şcolaru-i „şco le ru ! Mer g i ! Mai  ales asta era cu 
exactitate nedesmintită:

一  „Şcolaru-i şcolcr ! Mergi ! 1“
Elevul mergea la loc, frânt. Nola era şi ea tot aşa de 

repezita, nervoasă: trei. Apăsa greu pe umerii „şcoleru lu i“  până 
dădea Dumnezeu, ca, înfr’o bună zi, meteorologul clasei să ves
tească rad ios:

— „Băieţi, timp frumos \u Iar Assarhadon apărea zâmbitor, 
cu ambele mustă(i frumos răsucite în sus, descoperindu-i colturile 
eu gropile ale gurii. Atunci începeau „şcolerii** năvala spre catedră: 

— .Domnule profesor, vă rog ! Pe mine, domnule profesor * 
Vă rog, domnule profesor... am o notă proasta... o...
一  „Bine, ieşi{i la lecţie- .
Era un ceas de desfătare. Assarhadon răspundea el însuşi 

la întrebările iu i； elevii aprobau cu zâmbete fericite şi da-uri 
admirative şi primeau note care făceau să se uite vremile furlu- 
noose ： cu zmei ce vin c’o falcă’n cer şi alta’n pământ...

Cu cuconu Panaite Băltăre{u însă nu se putea şti niciodată 
nimic. închis ca o cetate medievală, niciun semn nu-i Irăda 
fieeta dinlăuntru, ori prezenta vreunei intenţii sau dispositii 
de moment.

— „Ascultă ?... Explică? “
Două taine de nepătruns. Totul e o enigmă şi, totuşi, toiul 

esle invariabil. „Indicaţiile barometrice* arată totul şi nimic r. 
culmul stratosferic şi frigul marilor altitudini, către care nici un 
„ş c o le r44 nu se putea urca.

Cu toate acestea, din liniştea inferastrală se aude glasul 
domo), rece, tăios, cu inflexiuni de o te l:

— „Zeilicovici Marcu," ieşi la lecfie*.
Aceeaşi su rpriză , căcî, deşi la  prim a foaie a ca ta logu lu i, 

esle chemat un elev de pe ultima pagină. Tot aşa, când ochii 
lui conu Panaite urmăresc pagina a treia poate chema pe cineva 
din pagina doua sau întâia, sau chiar de pe... a tre ia !

—— wCe-ai învăţat pe azi l a — întreabă conu Panaite, în 
vreme ce, cu vârful peniţei, abia atinge rubrica în care n，a 
mântuit de trecut absentele.

Elevul îşi revizueşfe în grabă |înufa, prezenta naslurilor 
9l-şi drege glesul, răspunzând scurt:
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— „Schimbările fonetice ale sunetului a“ ，—— dacă esie elev 
in  clasa opta, ori...

— ...„Despre figurile de sau altceva, dacă este
in  altă clasă.

— wBiSine. S’auzim! “
Şi-şi continua cu notarea absentelor.
Când elevul termină expuneree, făcută pe nerăsuflate, ochii 

iui conu Panaife îl privesc cu luciri de ojei ：
一  ...Ai mântuit ?••• Treci în bancă“ .
Nicio apreciere, nicio încurajare, nicio dojana. Peniţa 

înseamnă o nouă notă în catalog, arcuită, elegantă, chiar dacă 
esle 3 sau 9, însă totdeauna cântărită cu milimetrică exactitate.

Obiceiul .lui conu Panaife este să nu întrerupă pe elev. 
Ascultă, tace, canlăreşie ca o balanjă de spiferie... Foarte rar 
«laşul lui se aude punând o întrebare secundară ori intermediara, 
t le vu l trebue să urmeze o judecată ori o expunere proprie, 
suportând riscul pălăvrăgelii ori lipsurilor. Peniţa lu i conu Panaife 
în registrează în ru b rica  rezervată  n o te lo r răsplata cuveniiă .

Şi aici domneşte acelaşi mîsler. Dacă moş Perjută proclamă 
cu glas {are nota acordelă la Geografic, ori dacă Assarhadon 
o trece cu semne cabalistice, 一  cuneiforme şi h îe ro g lile ,— 
pe care toluşi generaţiile de şcolari au ejuns să le traducă în 
cifrele reglementare, apoi la conu Panaite, care pune 3 sau 7,
nimeni nu poate $tî dacă nu cumva a pus 2 sau 8, ori alic note,
deşi nu pune palma zaplaz între ochii iscoditori ai clasei şi vârful 
înmuiat în cerneală al peniţei. Nota domniei-sele rămâne o taină 
îr.grijorăloare până Ih sfârşilui trimestrului, ori până când 
Î ，âsă「i-Lăli-Lungilă, maestrul de gimnasiică, se lasă îndupleca 
石 supune catalogul priv irilo r lacome ale şcolarilor, care fac 
piramidă în jurul cetedrel.

Datorită âcesîor însuşiri ale cuconului Panoite Băliereju 
nu esfe de mirare că d-sa este un profesor iemut şi respectat 
de ţoale seriile de elevi, fără deosebire. De aceea nu i s,au 
uilâmplat nici insurecţii, n ic i careghîcslâcurî. Tradijia anilor a 
î^sat generaţiilor de şcolari, — care-s şcolari nu wşcoIeriM —  
moştenirea uaei desăvârşite neputinji de a se abaie dela regulile 
o re lo r de limbă românească.

Totuşi se amintesc două cezuri în cei peste treizeci de ani 
x!e belferîc, când conu Panaite şi-a ieşit din calmul său o lim p ic : 
odată a ras, altădată s'a înfuriat."

••.Era la un examen. Conu Panaite nu primea, de regulă, 
să fie numit în comisii de examinare. Odată însă, prin ce îra-
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purjurare anume nu se ştie, figura şi domnia-sa în comisia de 
nflmitere pentru cursul superior. Panica a fost mare, dar neîn. 
dreptătită, căci conu Panaite s’a arătat foarte binevoitor şi cu 
mullă răbdare. Punea întrebări limpezi şi uşoare, nota cu indul- 
lien(ă chiar răspunsurile şchioape.

Veni şi rândul lui Mendel sin Mendel, vestii prin cumplita 
lui zăpăceală. Totul însă mersese bine până la un anume punct ： 
«junsese cendidatul să arate că sunt mai mulle feluri de atribute, 
in gramatica lim bii româneşti.

— „Măi Mendel, — făcu domol conu Paneite, — ia dă-mi 
mie un exemplu de atribut adjectival•“

Ochii lui Mendel se rotiră îngrijoraţi, catară inspiraţie 
în lr，o privire fugară către gean., apoi către tavanul clasei, apoi 
elitre podele. Răspunsul nu venia.

— ” Ei? “ 一  îl îmbie din nou conu Panaite.
Mendel sin Mendel strânse din sprâncene şi din buze, ca 

şi cum ar fi înghiţit toate atributele adjectivale din toate limbile 
pământului.

Apoi luminându-se dintr’odată Ia fatS, ca de un gând fericit 
foarte, se adresă cu cei mai îmbietor zâmbet şi cu cel mai neaoş 
accent de negufălor din Târgul Cuculuî, care nare marfa cerută, 
dar caută să plaseze ce arc:

一  „Dom，profesăr... să vă dou mai bine unu?.,, substan- 
llvaaal ?“•••

Cine a fost atunci de faţă l-a văzut pe conu Panaite râzând 
de-a-valma cu ceila lţi membri ai comisiunii, ba chiar l-a auzit 
spunând prin tre  icn e li de râs şi cu ce l m ai p e rfec t accent o v re ie s c :

— „Bine, Mendfl, dacă airibuiul adjectival nu se mai poartă... 
iiă-mi şi unul substantSvaaal! Parcă ce are sâ fie

La urmă, bietul Mendel sin Mendel tot ar fi trecut examenul, 
■dacă Assarhadon nu l-ar fi pus să recite pomcinicul domnilor, 
ca anii lor, din cele două principate şi dacă Mendel sin Mendel 
im s,ar îi încurcat ajungând la Radu Preznaglava.

Aceesta a fost prima abatere dela linia desăvârşit dreaptă 
uniformă a belferiei cuconului Panaite.

Â urmat mai târziu şi a doua.
•••Era în clasa IV-a. Conu Panaite, trecând ca de obiceiu 

nbsentele în catalog, chemase la lecţie un elev. Inlâmplarca 
lâcuse să fie tot un ovrei, care vorbea cu accent pronunţat.

— „Zeilicovîci te chîamă ? Ce-ai învatai pe astăzi?“
— „Pe astăzi, domnule profeser, am învăţat EI*Zoreba.
一  zi-i, să fe-aud“ 一  şi-şi continuă însemnarea absenţelor.
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Zeillcovici începu, cu glas sfâşiat de teama accentului 
ovreiesc, povestea tristă dar eroică a Arabului sărac, plecat să 
vândă paşei singura lu i avere şi mândrie: calul El-Zorab. Conu 
Panaite se’ncrunfă puţin, ascullând. Glasul 丨ui Zeiiicovici se slînse 
şl mai tare, dar accentul caracteristic deveni, parcă in ciuda 
sforţărilor, şi mai caracteristic şi mai pronunţat. Expuse astfel 
cu mare greutate târgul făcui de beduin, care vindea calul pentru 
o mie de ţechini. Sprâncenele cuconului Panaile căpătaseră 
forma de accent circumflex, iar ochii aruncau scântei reci.

Zeiiicovici ajunse la partea unde Arabul, ne-mai-voind să se 
despartă de El-Zorab, cere paşei să-şi ia banii şi să-i dea calul 
înapoi. A ici, glasul elevului se simjea doar ca o adiere, recitând:

一  „Sencruntă paşa14...
— „Vorbeşte mai lare, gâscă la9 îl întrerupse glasul dur 

al cuconului Panaite, scos din fire.
一  w..,Eşti nibuuun... ? {ipă cu disperare Zeiiicovici, dând 

să continue recitarea. In acelaşi timp însă se opri sufocat; parcă 
纛r fi înghiţit un Arab cu cal cu tot...

Ochii de ghiafă ai cuconului Panaile îl priveau pe deasupra 
ochelarilor cu ramă de aur şi pe sub sprâncenele negre îa 
circumflex.

Zeiiicovici nu mai putu continua revolta paşei, care, soco- 
tindu-1 pe areb, voia să puie pe ieniceri să-l arunce câinilor. 
Făcu o nouă sforţare şi isbuii să mai strige odată cu desnădejde, 
cu revoltă, cu groaznic accent iudaic:

— „...Eşti nibuuun ? !- ...
Clasa întreagă isbucni într’un chiot nestăpânit. O clipita. 

Apoi se întinse tăcere de mormânt, sub secerarea priv irii cu
conului Panaite.

— wŢi-ai prăpădit mintea, băiete ! Tu : nu Ben-Ardun. O ri 
?rei să faci pe măscăriciul ? Destul pentru ziua de astăzi 
Al primit nota wunaM...

A fost prima dată când au aflat însfârşit şi elevii cuconulu 
Panaite, din gura domniei-sale, ce notă pusese.

Acest episod din viea|a de belferie a cuconului Penaiie 
a avut urmarea că până a terminat liceul, de câte ori era scos 
la lecfle, Zeiiicovici trebuia să fie înlreba! de pe catedră, cu 
acelaşi glas rece şi liniştit, secerătcr:

一  .E l, te-ai lin iş tit?B
Zeiiicovici pleca umilit capul, tăcea şi... „un val de sânge, 

roşu val" îi sbucnea în obraji, în elbul ochilor, epoi fugea 
in  spre inimă lăsând în urmă o palosre cumplita. Abia la un nou
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îndemn al profesorului începea sa spună Iec|ia rar, cu pruden|a 
c u care un fachir merge pe o scândură plina cu vârfuri de ţinte, 
lor când pleca la locul său din bancă, unii, mai îndr&zne", 
il şopteau în trecere:

— „Eşti nibuuun ? !“ •••
Conu Panaite se făcea că n aude şi frecea cu penifa nota 

tn colalog. Era singura insureefie oarecum permisă în ora 
domniei-sale, când ochii de ghia|ă şi o|el ei înşîşi pareau a 
/Ambi în străfundurile lor.

Iar în ziua aceea, Conu Paneite Băltăretu îşi îmbrăcă şi mai 
Incficos blana de vulpe, fularul de lână, căciula de astrahan 
>1 şoşonii numărul unu, penfru a străbate ferit de primejdia 
(rlgului drumul întors către cancelarie.

Aurel A. Rotunda

P R I M A  V E R I I

Fumegă n grădini fărâna 
Răscolită de cazmale, 
Primăvară, primăvară,
D u lc i sunt zâmbetele fale !

Ş i cum suHdul tresare 
Aruncând şi dor şi jale,
Ţi-am scris，dragă primăvară, 
Versuri ocazionaie.

Veronica Chiribău

N O T A. La ai ti colul ” Conu Panaite Băltăreţu" s’au făcut unele e- 
rorl dc ortografie care nu aparţin autorului.

Cităm din (ele mal bătătoare la o ch i:
La pag. 26, rândul 3 de jos, s’a scris a-i în loc de &L 
„ „ 26, rândul u it m w n In colo „ „  încolo.
• „ 28, „ 13 de jos w • şi-alta în loc de şi alta.

Alte greşeli, uşor de observat de cititor, sunt de mai mică împor- 
untfl, icfipând la corectura zaţului.

A. A, ROTUNDU

Primăverii graţioase 
C'ihiocen fac sandale,
Muguri mpletesc cunună, 
G reierii îi cânfă’n vale.

l 'c r  albastru e-al său suîlef, 
Soarele-i surâde n cale， 

Knurile nveselite 
li înalta osanale.



P O E M A  L U C R A T O A R E l  
C E I  F R U M O A S E

Uşoară —  noaptea zilei de paradă ： 
pe îund, în fârg, retragerea cu torje : 
un pic dc vânf-doar am intiri de forfe, 
pe vremi —  afâf de lacome la pradă...

〇  lume’n pardesie şi pes(ri(ă 
la centru se ndesa 一 de toafă mâna 
şi parcă răzbunându-şi săpfamâna 
de muncă fare n zile ca de criţă…

G rădina publică gemea de oameni...
Vecina stradă vrednicei politii 
nu-şi încăpea chiar dublă nghesuiţii， 
de nu puleai prin ei un ac să sameni.

Ş i prinfre ei s(a(ura numai bună 
se prăpădea cu to iu l ei tezaur, 
de nu te curăţea lin ca pe aur 
privirea care îrumusefi adună...

〇  bucurie de cereşti finufuri 
nu căufa să-fi răşlue din (ainăt 
precum erai în alburie haină 
adulmecând cu buzele săruturi..

Atunci fe-am osebif… Cumva mai dulce 
mi s’a părut că-i tim pul ?•• şi mai bună 
viea|a care pefrecea mpreună 
cu rău n urîciune să ne culcc ?M



Nu-(i bănuiam un Iraiu să nu fe-asculfe.•‘ 
un strâns de inimă rău vestitoare 
desvălui doar simpla lucrăfoare 
Ia fabrica de iricofaj —  ca mulfe...

Ş i-un gând atunci nu blând-uşor ca fulgul 
mi-a zămislit cu dro jd ia  lui plânsul ： 
în Irupul tău desăvârşif-consfrânsul 
de greutăţi 一  să fe păteze vulgul ?..

Păciat de tine, operă măiastră, 
să’navuţeşfi pe cine ştie cine !•• 
să cazi pe mâna cui nu poale fine 
curaf un chip din limpezimi de asfră !•，

Păcat de tine să te strice vieaţa, 
lumina mea din vremea de paradă !•• 
au cine tot de bucurii mă pradă 
golindu-m i mai mult inima —  răzleafa 一  ？••

IARNA DE

Am scăpat din întuneric 
In zăpezile pufoase... 
iniflzănoapfea, plaiu feeric, 
lin r mângâieri mai scoase...

lim p al albelor minuni : 
numai ochi scăpărători, 
"virm ură de goliciuni 
Iu lucrând în muritori...

POET-COP!L

Că de sunt ei negri corbi 
sau în carnea zilei spini, 
ochii li-s aproape orb i 
de nmuljifele lumini...

Umbra din închisă-tare 
aur îi, lumină sfântă... 
şi’n adânc fără suflare 
singură zăpada cântă...

Har. Mihailescu



J v u n B u l  « • « m a n l s v m a l u s *

De când a purees istoria neamului românesc şi pAnă în 
zilele noastre, drumul românismului a fost mereu zâgâzuit de 
întorsăturile vrem ii, dar, uneori a fost ră tăcit chiar de călău
zele noastre culturale.

Am arătat până acum, b izu it pe date şi concluzii eloc
vente ale unor m ari cărturari, ce ar putea însemna cultura 
noastră, dacă nu ne-am rătăci cu atâta uşurinţă dela drumul 
drept al v ie ţ ii noastre specifice. Dela început, gândul ne duce 
la şcoala românească, dela care aşteptăm totul, dar căreia nu 
i  se dă aproape nim ic pozitiv . învăţământul se reduce la o tur
nătorie de cunoştinţe inferioare şi ametodîce la multe şcoli de 
curs p rim a r; sau, foarte multe cunoştinţe programatice se co
munică, după calapoade vechi ori sui generis, în foarte multe 
şcoli de curs secundar, A  preda toate cunoştinţele cerute de 
programa analitică în Intervalul unui an ar î i o absurditate; a 
nu preda lecţiile  cerute de programă este o ”gravă culpă” ； a 
preda după latitudinea dascălului, respectând esenţialul, este a 
recurge la un sistem sau mai mult la un joc ingenios, pentru a 
ieşi cu e lev ii, în tr’un fel, la un liman. Cunoştinţele care se pre
dau trebue să urmeze cu to tu l altă cale pentru a putea fi practice, 
u tile  şi necesare; şi mai presus, pentru a corespunde asp ira ţii
lor noastre româneşti, fără reticente şi fară controverse. In a- 
ceastă ordine de idei, aşteptăm cu emoţie salvatoarea legiuire 
a învăţământului, care ne.a şi fost vestită p rin  unele circulări 
menite, de pe acum, să ducă Ia o simplificare a programelor 
analitice, la o selecţionare a m aterie i şi Ia instaurarea dog
melor naţionale şi etice ale educaţiei. La programe analitice 
trebue să corespundă şi manuale; ia r aceste manuale urmează 
să fie defin itive  cel puţin  pe o perioadă de 8 ani, ţinând pas 
şi cu actualitatea vrem ii şi a ide ilo r corespunzătoare fiin ţe i 
neamului. Dascălii de toate categoriile vor fi, desigur, şi ei în 
curent cu ide ile  nouă, cu cerinţele şi semnificaţia vremurilor, 
activând nu numai la catedră ca sim pli funcţionari, ori tim iz i
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cărturari, ci pornind la un apostolat mai v iu  — ori de câte ora 
au tim p liber — pentru a difuza nouăle cunoştinţe ale catedrei 
şi plusul de cunoştinţe proprii în toate straturile societăţii. Le- 
gătura între şcoală《i familie, legătura între vârste, ridicarei 
nivelului cultural, armonizarea cunoştinţelor şi a ideilor, chiar 
a celor mai capricioase ori centrifuge, nimeni nu le poate în
deplini mai competent decât corpul didactic. Toată această u- 
rlaşă manifestare va trebui să purceadă pe drumul drept al ro
mânismului, pentru a da concursul sustinut marilor conducători 
de oaste şi energiilor diriguitoare ale Statului. O revizuire cul
turală se impune în primul rând; o primenire morală şi o spi
ritualitate corespunzătoare trebue să urmeze. Afirmarea unor 
adevăruri şi documentarea acestora nu ne mai poate ţinea 
de-a-curmezişul destinului nostru, nici în cumpăna hamletiană 
a unor nehotărîri ori a plauzibilului. Din ansamblul unei mari 
probleme care cuprinde toate datele deslegării ei, să ne oprim 
numai la câteva enunţuri şi argumentări, pentru a putea jus
tifica preocuparea noastră spre o nouă orientare, mai bine zis 
spre adevărata noastră orientare.

Trebue să observăm că noi trăim încă în mentalitatea im
pusă de manualele şcolare, anume, că istoria poporului româ
nesc începe numai dela Traian. Repetăm şi azi că dăi- 
nuim pe pământul Daciei numai de aproape două mii de ani! 
Dar dacă Dacia este cu mult mai veche, atunci ea n’a fost 
vreodată pustie şi nici locuitorii ei n’au fost exterminaţi de le
giunile romane ori desfigurată prin colonişti. Datele arheologice 
evidenţiază până la prisosinţă că istoria pe acest pământ al 
nostru se duce cu patru mii de ani în adâncime, la lumea 
Traco-Qetilor. Cum ar fi fost posibil ca marele popor al Ge
ţilor 一  sau al Dacilor, cum au mai fost numiţi —  vestit prin 
cultura şi civilizaţia sa, să fi dispărut la anul 106 d. H. sau 
să se fi strămutat de aici în altă parte a lumii ? Niciun popor 
nu-şi începe istoria vieţii sale dela jumătate, ci dela începtul 
cău de vieată, mergând cu investigaţiile până la protoistorie 
şi preistorie. Evident că alte neamuri care s，au strămutat pe 
mii de kilometri îşi vor începe istoria din ziua când s’au sta
bilit în altă parte; sau acestora poate că nici nu le convine 
să-şi afle începutul lor adevărat cu strămoşi ce rătăceau no
mazi ori barbari în lume. Dar începutul nostru ca neam este 
un titlu de nobleţă, deşi am cunoscut de atâtea ori nenoroci
rile care s，au abătut asupra noastră. Neamurile barbare s，au 
năpustit întocmai ca urşii într’o prisacă —  oprind uneori
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cursul normal al muncii şi făcând să roiască elementul de baş一 

tină. Dar albinele s’au întors mereu la stupul lor, pentru a-şi 
relua activitatea. Calea strămutărilor, a desţărării sau a noma
dismului peste graniţele etnice n’am lu a to  niciodată. Ne. am 
lărgit doar spaţiul unei existenţe fireşti, ne-am rotunjit aria de 
răspândire şi de civilizaţie în curs de veacuri, am radiat din 
lumina civilizaţiei noastre străvechi în spre cele patru laturi de 
hat, dar am rămas aici cu apele, cu munţii, cu pădurea şi o- 
goarele noastre ; cu mormintele sacre, cu aşezările viabile sub 
cuprinsul aceluiaşi cer şi pe întinderea numai a pământului 
nostru. Care cărturar şi, mai ales, care ţăran al pământului a- 
cestuia ar cunoaşte o ri ar s im ţi a ltfe l ?

Şi atunci, în chip normal, se pune întrebarea : neamurile 
străine pe aici ce-au căutat, iar felul de a gândi şi de a simţi 
al altora, esenţial, la ce ne-ar folosi ? Am putea crea o altă 
istorie decât aceea pe care ne-o prezintă firea ? Am găsi în 
alte concepţii filosofice sensul propriei noastre existente ? Am 
intui altfel vieata ori moartea, durerea ori fericirea, bucuriile 
sau necazurile ? A in  lepăda trad iţiile  de veacuri sau am în
străina comorile noastre spirituale ori lim ba noastră de to t
deauna ? Ceea ce este specific unui popor sau unei naţiuni nu 
poate sâ se încadreze fiin ţe i noastre etnice, iar dacă acest 
fapt s’ar dovedi a ltfe l, în vreo manifestare a noastră autoh
tonă şi comună, atunci acel specific de vieată ne-a aparţinut 
odată nouă.

La toate popoarele sunt datini, cântece, artă, deprinderi... 
dar manifestarea acestora este specifică fiecărui neam şi se în
dreaptă convergent spre unitatea unei civilizaţii a lumii, la 
care, în chip firesc, am luat şi noi parte. Fără a considera 
participarea civilizaţiei traco-gete, sau româneşti In ultimă a- 
naliză, Ia marele destin al omenirii, un gol adânc s，a r face re
s im ţit până astăzi în zestrea lu m ii; aşa cum s’ar întâmpla să 
vedem un fenomen analog, dacă am ignora aportul civilizaţiei 
greceşti, romane sau germane la aceeaşi zestre a omenirii. 
Se va în treba : cu ce p rinc ip ii universale, cu ce in s titu ţii sau 
cu ce invenţii am participat la uriaşa arhitectură. Răspunsul 
stă în întrebare : cu cel mai înalt principiu de vieată reli
gioasă şi morală, pe care nu l*a putut depăşj concepţia de 
vieaţă a n iciunui p op o r; cu ins titu ţia  muncii permanente pe 
aceleaşi ogoare, cu invenţia  meşteşugurilor de toate zilele şi a 
artei europene; cu vieaţa noastră care purcede din seninul ce
resc al gândirii şi nu din întunericul barbar al pustiurilor pă
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mânteşti. Că poporul nostru nu ştie carte în măsura în care 
ştiu alte popoare apusene, sau că am fi avut în cursul veacu
rilor trecute, comparaliv, un mai mare procent de analfabeţi, 
aceste considerente aparţin statistic ilo r, care, în domeniul a- 
cesta, nu spun nimic. Este tot aşa cum am număra câte căruţe 
cu leuci şi câte telegi sunt în ţarâ ; deşi teleaga se poate să 
fie mai de preţ pentru Român, iar leucile să nu fie decât mij
loace de susţinere a coşului pe teleagă. A r f i paradoxal să 
conchidem că Românul neştiutor de carte esle uri element mai 
de temeiu pentru cultura neamului. Totuşi, dacă s,ar face o 
astfel de statistică a prezentării caracterelor şi a definirii va
lorilor morale, pe care nM poate procura numărul ştiutorilor 
şi al neştiutorilor de carte, constatarea va fi tocmai de partea 
paradoxului. A citi, a scrie, a avea mai puţină ori mai multă 
învăţătură de carte nu înseamnă a îi cult şi nici măcar inte
lectual. Cultura este o totalitate de însuşiri fizice şi sufleteşti 
caracteristice şi proprii unui neam. Ştiinţa de carte vine să 
mai adauge la zestrea naturală a omului o altă însuşire; dar 
acest element nou poate prea bine să şi elim ine alte insuşiri 
mai de valoare şi în loc de forma progresivă, care ar avea 
darul să armonizeze judicios însuşirile fireşti ori nouăle deprin
deri, pentru activarea utilă şi etică a funcţiunilor biologice şi 
spirituale, să poată prea bine construi un burghez diform sau 
ipocrit, ori chiar o inteligentă capricioasă. Numai ştiin ţa  de 
carte necesară pentru armonizarea şi activarea însuşirilor noa
stre fireşti, corespunzătoare structurii naţionale şi voca{iei, 
poate cu ltiva pe om. Potopul de date, d e fin iţii, formule, legi, 
regulamente, statistici, sisteme, princip ii, metode, oratorii, ce
remonii, insigne şi gesturi, scripte, in s titu ţii şi to t ce emană 
dela o mentalitate birocratică sunt mai curând mijloace de sleire 
ori cumplite to rtu ri ale m in ţii şi sufletului omenesc, dacă toate 
acestea nu se contopesc organic şi cu necesitate în vieaţa in 
d iv idu lu i şi a societăţii. Pentru atingerea scopului dorit de noi 
trebue să concepem, filosofic, o simplificare a v ie ţii revenind 
la specificul nostru şi —— practic —  să ne orientăm numai după 
rezultatele reale de caracter universal.

Intelectualizând principiul, nu am avea motive să ne 
depărtăm de felul cum cugetă ţăranii noştri. Ei nu se miră, nu 
năzuiesc, nu se resemnează, nu cercetează şi ei metafizic lu
mea în anumite împrejurări ? Şi toată îilosofia lor nu este 
strânsă în maxime şi proverbe ? Numai aşa au putut să dea 
naştere unei bogate şi minunate produc{iuni spirituale: doine,
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cântece, bocete, hor6, trad iţiun i, balade, basme, oraţii, prive- 
ghiuri, snoave, g h ic ito r i; ţesături, b ro d e rii; crestături şi în- 
crustări ； construcţii şi meşteşuguri etc. alături de cultura c&ra 
pului, creşterea v ite lo r şi a lte cu lturi speciale ; a lă tu ri de creş
terea şi educarea pruncilor în sp irit religios, moral şi eroic. Oare 
omul cult, cum ne-am obişnuit a-1 numi pe ştiutorul de carte, 
ştie el toate acestea sau o parte din toate acestea ? Şi atunci, 
istoria c iv iliza ţie i noastre — gândită cu poporul —  nu poate 
fi decât întreagă, unitară şi continuă: ca şi istoria politică ori 
istoria limbii.

Asupra limbii româneşti, cercetările sunt încă în curs. 
Manualele ne spun că am f i  u ita t limba unor mari strămoşi şi 
am adoptat în totul limba altor mari strămoşi，fără nicio urmă 
de vorbă daco,getică. Şi această afirmaţie cine o poate do
vedi ? Juridîceşte, învinuirea trebue să se reazime pe dovezi ； 

nu este obligat învinuitul să afle dovezi în apărarea lui, atunci 
când afirmaţia se reazimă numai pe deducţii închipuite fără 
m ărturii sigure. Dacă ar f i aşa, în acest caz şi pentru tema 
noastră a dacismului lexical, deslegarea ar f i m u lt mai uşoară. 
Dar nu este uşor lucru să ştii cum au vorbit Dacii, atunci 
când n，a i m ărturii scrise, aşa cum au R om anii; dar n ic i despre 
aceştia nu avem toată siguranţa cum pronunţau unele cuvinte. 
Spuneau ei întradevăr Caius, sau G aius; Cesar, sau Kezar ?

Linguistica, în orice caz, a dovedit că cuvintele nu mor, 
n ic i măcar aşa cum socotim noi că mor oamenii. N ic i cele
brul studiu al Iui Ars^ne Darm esteter: La vie de mots (1887), 
nu conchide altfel. Cuvintele trăiesc ； ele pot îmbătrâni, se u- 
zează, îşi schimbă semnificaţia, se izolează un tim p, dar nu 
mor, căci se prind de tu lp ina  sau de forma a ltor cuvinte, pot 
pribegi cu omul, se pot înstrăina, dar trăiesc şi participă v iu  
şi permanent la formarea sufletească a unui p opor.】） Moartea 
cuvintelor mai este im posibilă şi prin faptu l că reînvierea lo r 
este posibilă; iar, pentrucă pot fi şi traduse în alte limbi, 
vieaţa lo r este eternă. Şi limba română conservă multe cuvinte 
din alte lim b i, dar cine se mai poate gândi azi la o p u rifi
care a ei de toate străinismele, aşa cum făceau la tin iş tii ? Să 
nu f i conservat lim ba noastră de azi n im ic din lim ba strămo
şilor daci ? Este ca şi cum am contesta moştenirea Eladei pen
tru  greaca medievală şi modernă, ori am ignora c iv iliza ţia  Ge
ţilo r, socotindu-i pe aceştia barbari. Strabon 2) ne spune

1) V ictor Ţăranu, Limba şl literatura ca valoare formativă a roraâ- 
nîmiî, In Pagini Culturale, Piatra-N. 1938, p. 117-131.

2) Strabon, geograf grec (66 a. H• — 24 ci. H.)
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că limba dacă „era asemeni celei gete“ Is to ric ii au dovedit 
mai târziu că Geţii şi Dacii sunt unul şi acelaşi popor, aşa 
cum ar fi Moldovenii şi Muntenii. Limba dacă se înrudea de 
aproape cu traca şi cu frigtana, şi avea corespondenţe esen
ţiale şi directe în sanscrită; de aceea a fost o lim bă de sine 
stătătoare şi prin a c e a s ta ,合a a trebuit sâ fie transmisă gene
ra ţiilo r moştenitoare. In cartea sa wOriginea daco-tracă a lim b ii 
române“， D*1 Ilie Bărbulescu pune neted problema, care con- 
stitue un izvor de cel mai mare preţ pentru teza D -Iu i Dr. 
N. Lupu şi a D -Iu i I. A l. Brătescu Voineşti, fiind de drept şi 
teza tuturor generaţiilor daco-getice, anume că limba română 
este limba prae romanică derivată din sanscrită, pe care au 
vorbit-o Daco-Geţii şi continuă să o vorbească Românii astăzi.

Vorbînd despre Geţî, savantut Georges Poissnn, Iu opera sa „Le 
Peuplement de rEurope“，aduce dovezi impresionante despre râspândtrea, 
cultura şl civilizaţia acestora, unele reproduse de D-l Dr. N. Lupu în arti
colul D-sale din ziarul Curentul, cu dsia de 20 Decemvrie. 1941. „Herodot 
vorbeşte de Geţii care întâmpinau armata lu i Darlus Ia Di:năre în anul 515 
a. H. Ii vedem, după aceea în luptă cu regii Macedoniei şl cu Celjll. 
Ca popor stabil îi vedem întâi în Bar at. “ Un alt studiu al D-lui ProL 
M. Gărniteanu-Iaşi. reprodus sumar tot în ziarul Curentul, voibeşte despre 
Bănătenîl de acum 3000 de a n i: „Hesiod, poetul grec din sec. IX a. H.f 
arăta în BanatuJ de azi o populaţie cu numele de Lîg!. Herodot pomeneşte 
în acelaşi 口nut numele râului Tiblsîs (Timişul). Făcând o legătură între 
LigH Iui Hesiod şi Tibisis a lu i Herodot, autorul articolului arată câ numele 
de Lîgi vine din grec. ligys şi înseamnă fluer de cântat； Tibisis, deşi 
nu vine din lat. tibia, cum socoaie D-l Garniteanu, Hind cuvAnt prae roman, 
se prea poate să fi avut acelaşi înţeles în limba Geţilor. Interesant este 
faptul remarcat, că în harta Daciei, alcătuită de Ptolemeu, să se afle în
semnat numele de popor L ig i precum şl râul Tibiskos şi oraşul Tibiscon. 
Romanii au conservat în mare parte toponimia lorală şi au numit chiar 
ţinutul întreg Tibiscana regio、de unde numele de Timlşana. De aici, 
surplusul de populaţie s’a întins în Moesia, adică în ţinutul Serbiei, Bulga
riei, Dobrogei şi al Basarabiei de sud. D-l Garniţeanu explică numele de 
Moesia ca derivând clin gr. mofsa (muză, cântec, muzică, poezie). Timişana 
şi Moesia sunt deci ţări ale cântăreţilor41.

Studiul D-lui Garniteanu ne-ar duce la dovedirea originii comune 
a melodi lor populare din aceste ţinuturi. Insâ lo t aşa de bine am putea 
trece şi la o altă supoziţie: numele naţional al Dacilor: Dâoi stă în strânsă 
legătură cu numele de persoană frigian Dâos şi apelativul irigian daos, care 
înseamnă „lup**, corespunzător gr. lykos, v. sl. daviti ”a sugruma" şi lidianul 
Kandaules „ucigător de câini" S*ar putea ca numele de L ig i să derive 
dela Jykos — de unde şi numele mai corect Lygii sau Lykii 一  şî să în
semne ca şi D âol: lupii, gâluitorii sau fîgurativul urlăiorii，buciumaşii. In

3) Iuliu Valaori, Elemente de linguistics indo-eur' peană, Bucureşti 
1924, p. 117-119.

1) I. Valaori, op. c, p. 118.
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felul acesta 8*ar explica mai curând şi provenienţa stindardului dade ru 
rap de lup şl trup de şarpe, ca slrobo】 patronimic al Daot-\or, adică al 
Dacilor sau maî rorert al Dakilor şl Daliilor. Smeu】 din basmele noas're 
nu este decât „vechiul concept dacic al demonului serpenttform care sboară 
prin văzd” h “ (Getica. 520) şi acelaşi balaur cSzut dîn văzduh pe pământ 
şî strivit de suliţa Sfântului Gheorghe, ori de eroul dunărean Iorgu Iorgovan. 
Dar simbolul aresta mîlItar-reJigios se poate urmări din Carra(i şi până 
în Caucazt adică până acolo unde s’au răspândit Ge1o> Romanii plecaţi 
din mrtropolă. In Basarabia de astflzî, Geţii au fost afacaM de Lysimac 
la 292 a. H , rare a fost bătut şi prins însă de DromHiete. Ovldh), exilatul 
dela Tomîs, compunc poeme în limba Geţilor 一  din nennrociie pierdute, 
împăratul Traian a scris despre Geiî în comentariile sale „Dc bello dacico-, 
pierdute şi acestea. Şi tot la îel s’a pierdut şi Gedra mcoiculul grec Crlton, 
însoţitorul Iul Traian. Totuşi Istoria politică şî cullurală a Getîlor ne este 
azi bin^ cunoscuta ： îar în regiunea ocupată de acest popor a fost sediul 
uneî civilizaţii speciale, aceea a ceramicei pictate, încă dfn epoca prels<or»că. 
Numele Geţîîor apare şi în compunerea de nurre ale altor popoare vechi: 
Tyssa Geţîî (Geţii dela Tisa), Tyra-Getii (Geţii dela Nistru), Messa-Geţii 
(Geţii dîn Turchestan). Grecii şi Romanii le-au zis Dakîn şi Daci dupâ gre
cescul Daoe sau Dâot, şi acest nume de Daoi figurează şî în comediile 
greceşti, ca nume dat pentru sclavi, de unde comicei Jatini I-au tradus 
prîn Davus. Ptolemeu ne-a dat o harlă toponimică a Daciei; DIos <urides 
Pedanius, m eilcul grec din sec. I d. H. pomeneşte câteva nume de plante 
în limba getică; dela marii istorici şi cărturari ai ^ntirbită ţii şl pânfl la 
marii noştri cărturari, toti au vorbit cu admiraţie de cultura şi civilizaţia 
GetHor，iar unii s,a”  preocupat şi de limba acestora. Astfel avem la noi 
pe: D. Cantemlr, B P. Haşdeu, N. Densuşîapu, V. Pâr van, 1. Valaori, 
I. Bărbulescu ş. a ； aşa încât reluarea lemei de către D-nii I. AI. Hrdtescu 
Volneşti şi Dr. N Lupu este pe deplin justificată şi prea importantă ca 
să ne ţinem „prudent^** departe de luptă După cum n，au dlspârut D«cil, 
aşa n’a dispărut nic! lîmba lor. ŞI, atnnci, holărît It cru : „noua generaţie 
Irebue îndreptată rătre acea ta conreutie fecundă, înălţătoare şl producă
toare de alle rezuHate şi m^i a?es de alte suflete**. (Curentul, 25 Ian”  1942)

A ltfe l, dacă între Dada Iui Burebista şi Dacia lu i Traian 
punem zid gigantic, sau dacă admitem că la 271, Dacia a fost 
deşertată de locuitori, pentru ca, după o mie de ani, aceeaşi 
locuitori să se fi întors exact pe aceleaşi meleaguri unde-i 
găsim astăzi, atunci am conceput o altă istorie, un alt popor 
şi _  în concluzie 一  o altă limbă. Iar alunei când un cuvânt 
românesc nu derivă direct din latină, trebue să-i căutăm originea 
în toate limbile pământului, numai în străvechea noastră limbă 
nu ? Sau, după cum e şi logic şi firesc, nu e mai bine să 
căutăm în prototipul comun al acelui cuvânt, care — în cele 
mai multe cazuri pentru limba noastră —  este sanscrita ? Şi 
exemple în această direcţie s，au dat foarte multe, s，au făcut 
serioase s tu d ii; nu s’au term inat, desigur. Dar tezaurul nostru 
linguistic este inepuisabih Se găseşte în graiul de toate zilele
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al t ira n ilo r români şi mai ales fn graiul acelora care au fost 
mai uitaţi şi mai înstrăinaţi. Se găseşte în toate productiunile 
orale a!e spiritului popular şi în denumirea tuturor îndelet
nicirilor.

Şi tot la fel, nu putem trage zid despărţitor între cultura 
şi civilizaţia aceloraşi strămoşi şi între modernismul care a 
îngrămădit anapoda toate curentele, doctrinele şi experienţele 
aici 】a noi. Orice înnoire trebue să fie adaptabilă, să se asimi
leze pe deplin şi cu necesitate, şi să se poată suda cu zestrea 
materială şi sufletească a trecutului nostru. Din bcgatul nostru 
rezervor de vieaţă românească, care cuprinde istoria şi lim ba 
noastră, munca şi unealta, morala şi arta noastră naţională, 
cu toată bogăţia de fapte şi de expresivitate, de realiz8re 
şi creajiune, trebue să decurgă ştiinţa, dreptul, filosoîia, peda
gogia, literatura, arta şi, în general, toate manifestările româ
neşti de cultură teoretică sau aplicată. Descătuşind veacurile 
româneşti din uitare şi ignoranţă şi luându-ne rămas bun dela 
to{i străinii, să purcedem pe drumul românismului.

Am fost obligaţi prea mult să cunoaştem şi să memorăm 
pagini nesfârşite de catechisme sociale, doctrine juridice, teorii 
filosofice, metode şi date pedagogice —  mai ales pedagogice —  
pe lângă atâtea tomuri de literatură, cu care, dacă şi-ar fi pus 
mintea năpăstuitele generaţii de experimentare, până la urmă 
ar fi încetat cu totul de a mai gândi. Şi aşa, Românul 
se adaptează mai greu unor înnoiri care i-ar putea fi chiar imediat 
folositoare, căci vrem urile vitrege ori capricioase l，au învăţat 
să fie tot mai prudent. Dar ca să fie mereu strunit, ameninţat 
şi alimentat cu formule de vieată care se bat cap în cap, cum 
s,a întâmplat în vremea politicianismului, aceasta n’a putut 
corespunde niciunei aşteptări; iar cei de bună credinţă, ener
gici şi capabili au fost nevoiţi să se macine în uitare ori să 
constate cu amărîciune că munca lor a fost asemănătoare 
Danaidelor. De altfel, în presupusul gol sufletesc ori intelectual 
al m u lţim ii anonime, am to t turnat, ca în tr’un butoiu fără îund, 
orice am văzut şi am auzit din alte părţi ale Jumii. Şi am 
turnat to\i în acest înch ipu it gol foarte multe lucruri de prisos ; 
am turnat fără raţiune până ce I am suprasaturat de vorbe 
şi l-am sle it de puteri. In fe lu l acesta n’am reuşit decât să 
înnăbuşim forţa noastră de gândire, de manifestare şi de acti
vitate rodnică. Apoi am început a ne înstrăina, a nu ne mai 
cunoaşte între noi şi a ne desorienta zi de zi. Poporul n，a 
mai sperat nici el dela un timp nimic şi s，a îndreptat cu totul
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spre natură. Aceasta era singura stăpânire care t i oferea ceva • 
cântecul şi alinarea. De aceea, cu drept cuvânt, s’a spus că 
Românul e născut poet. Dar Românul poate fi „născut“ şi in 
giner, tehnician, om de ştiin ţă şi de litere, to t aşa după cum 
este bun muncitor, meseriaş ori neîntrecut militar, dacă i se 
pun la dispoziţie mijloacele de pregătire, de perfecţiune şi 
terenul utilat de aplicări practice. Nimic nu va mai putea îi 
imposibil, din moment ce ne vom regăsi toţi pe drumul nostru 
curăţit de bălării şi de cioburi sclipitoare şi într’un gând vom 
mărturisi întru vieata unitară a pământului străbun. La Geţi, 
această vieată unitară era de esenţă rurală. Tot aşa este şi la 
noi, la Români, pentrucă marea masă a poporului nu şi-a rupt 
niciodată hrisoavele vii ale trecutului, nici nu şi-a întrerupt 
continuitatea sa istorică în tim p şi spaţiu. De aceea, atunci 
când intelectualul şcolit e cinstit cu el însuşi, el se împacă 
şi cu poporul spre care se îndreaptă să-l asculte şi să i se 
mărturisească. In comunicarea dela Academia Română de 
v ineri 30 Ianuarie, 1942, D -l prof. C. Rădulescu-Motru, vorbind 
despre „Etnicul sătesc*4, spune:

•La baza etnicului sătesc stă conştiinţa comunităţii de origine, care 
leagă pe locuitorii satului între el şi care se trădează prin aversiunea acestor 
locuitor! pentru tot ce este slrăîn de tradiţiile lor. In etnicul unei naţiuni, 
etnicul sâtesc reprezintă un stadiu şi anume acela al comunităţii pr]n 
origine. Alături de etnicul bazat pe conştiinţa comunităţii dc origine, este 
etnicul bazat pe conştiinţa comunitâiii de limbă şi apoi etnicul bazat pe 
conştiinţa comunităţii de destin. Nu toate popoarele întrunesc în etnicul 
lor national câteşi trei aceste stadii. Sunt multe popoare care n’au ajuns 
până la cel de al treilea în care se presupune solidaritatea cetăţenilor în 
faţa destinului. Etnicul rorr ânesc are particularitatea de a prezenta o ascen
siune aproape complet线. In el avem un etnic sătesc foarte bogat în material 
etnografic şi foarte întins, ca durată de timp, fiindcă începe dela epoca 
neolitică. Avem şi un etnic bazat pe comuuiiatea de limbă şi pe care 
îl trăim sub forma conştiinţei de unitate culturală. In sfârşit, prin eveni
mentele Istorice din u ltîm ii ani, începem în condici fericite să avem şî o 
comunitate de deslîn". (Universul, 30 Ianuarie, 1942).

In urmărirea evoluţie i fenomenului românesc gândit şi în 
evoluţia aceluiaşi fenomen aplicat ori activat, cercetările par 
imposibile. Când am reuşi să prezentăm evoluţia fenomenului 
românesc în totalitatea conceptelor şi manifestărilor lui, toate 
datele problemei şi ale specificului românesc ne-ar sta la dis
poziţie. Nu ce au scris cărturarii noştri după ideile şi senti
mentele altora vor fi datele acestei mari probleme, ci aceea ce 
poporul român a manifestat de veacuri şi a putut căpăta ex
presie în operele cărturarilor români sau străini trebue să ne 
preocupe permanent pe toti. In calea marilor desluşiri şi în înte-
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iegerea folosirii bogăţiei noastre materiale şi spirituale, se află 
rid icate baricade întelenite în uitarea vrem ii sau ingenios con
struite, pe care nu le vom putea înlătura decât p rin tr’o uriaşă 
şi metodică luptă. In prim ul rând ar urma să se facă o radi
cală revizuire a scrierilor româneşti sau acelora îmbrăcate nu
mai în haina românească; şi totodată să orânduim cronologic 
to t ce s’a scris despre neamul românesc de stră in i, în limbă 
străină şi în limba noastră. Trebue să ştim că nu totdeauna 
cărţile au fost prietenoase sufletului şi gândirii româneşti, iar 
unele au strecurat în noi porniri duşmane. Altele, care ne-au 
îost prietenoase ori au rămas In lumea senină a cugetării, nu 
prea au fost înţelese în miezul lor şi nici n’au putut îi tălmă
cite decât de foarte puţini cărturari. Sunt prea puţine cărţi 
bune şi prea p u ţin i aceia care pot cerceta în ele, pentru a co
munica altora m arile adevăruri. Iar u n ii le-au ignorat cu to tu l 
şi pe acele bune, găsind mai comod sistemul oratoriei, mai bine 
zis al vorbăriei nesfârşite, incoherente şi superficiale* dacă nu 
amuzante şi ridicole.

Cea din tâ i revizuire trebue să înceapă cu manualele şco
lare, urmărindu-se amănunţit şi competent fondul şi forma lor. 
Problema s’a pus şi în a lte tari. In gazeta ” Chemarea vrem ii“ 
din 6 Februarie, 1942, găsim un articol din care reproducem 
câteva rân du ri:

„Presa franceză devine din ce în ce mal insistentă pe tema revizuirii 
manualelor didactice şi a programei analitice de învăţământ. „Candide** 
demască adevărata crimă ce încă se perpetuiază în modul de întocmire al 
manualelor de morală şi de istorie. Politica laică a guvernelor masonice re
publicane a scos pe Dumnezeu din şcoală şi a făcut din orele de morală 
adevărate cursurî de dărâmare sufletească a naţlunîi franceze. Istoria stătea 
şi mai rău, căci era vorba de o deîormaţie subliJă făcută cu întenţîe. Tre
cutul tra  abolit sau transfigurat. Vieaţa începe la 1789 de când trebuia să 
apară o eră minunată; nu se insista asupra invaziilor cauzele lo r ; se 
piosterna în taţa instituţiilor; se anunţa apropiata venire a epocii de aur. 
Chiar şi în învăţământul secundar, cele mal bune manuale erau retuşate sub 
pretextul de a fi com »letate O voinţă de propagandă şireată se manifesta 
la orice împrejurare. Astfel, spre a se povesti istoria revoluţiei engleze 
din sec. XVII. contemporană cu Ludovic al X IV，se socotea cuminte să se 
remarce că în timp ce în Anglia se năştea parlamentarismul, în Franţa 
triumfa monarhia absolută. Această îngrozitoare deformare a adevărului 
care durează §i se lăţeşte de maî bine de 150 de ani, nu numai în Franţa 
dar în îoaite multe din ţările Europei, care s’au alimentat de la cultura 
franceză, este mult mai gravă decât s’ar crede şi constitue una din cauzele 
pentru care foarte multă Jume nu înţelege nîmic din ceea ce se petrece 
acum. întâlnim încă şi la noi manuale de istorie care încep cu glorificarea 
spiritului revoluţiei dela 1789. Ori, cum remarcă şi Candideu pentru învă- 
ţâmântul francez, e vorba de întreg viitorul naţiunii; e vorba de formare*
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unui gcucnitl! ( Hre sd gândească liine； deci cârc are idei cec a re iii 
nmjorHateu nimiualolor de curs primar şl secundar rămase moştenire din 
(riKln epoc rt apusă nu găsim şl de aceea e necesară icvlzulrca lor 
^rabiilca*1.

Dar nu numai manualele de is to r ie ; mai toate manualele 
noastre şcolare sunt detestabile, mai ales acelea de dată re
centă sau acelea monopolizate. Deformarea marilor momente is
torice sau ignorarea lor, lecturi sârbe de ori compromise, ba
last de nume şi date care nu spun n im ic sau nu spun nim ic 
bun, o lume străină şi exemple anacronice, clişee streine ori 
subversive, o lim bă şi un stil diformate până la ofensă, acestea 
sunt mai loate manualele noastre şcolare. Nu mai vorbim  că 
sunt lipsite de caracterul educativ, iar întocmirea lor meto
dică este stranie. Şi doar alarma s，a dat de atâtea ori prin pana 
D -lui T. Pisani, ba chiar a ap芑ru t şi un foarte edificator stu
diu critic  asupra manualelor de limba română pentru învăţă
mântul secundar. J)

Constaturile noastre sunt şi mai dureroase dacă ne ra
portăm la b ib lio tec ile  şcolare, la b ib lio tecile  publice, la chioş
curile de calport3j, la unele reviste şi ziare-care au încercat să 
strecoare, prin tâlcul vorbelor şi al unor fraze delphice, ideo
log ii proscrise de veacul marilor îm p lin ir i naţionale. Exempli
ficând înstrăinările şi raportându-!e la realitatea noastră etnică 
culturală, ne vom putea da seama mai bine ce avem d e îă c u t: 
la câte p rinc ip ii să ne oprim orientarea noastră totală, cât de
b it cultural cuprinde naţiunea pură, cât balast netrebnic şi pe
riculos va trebui să aruncăm de pe sufletul nostru şi ce s’ar 
putea constitui ori reconstitui ca dogmă pentru întreaga vieaţă 
românească.

Temeiul orientării noastre religioase î l formează Sfânta 
Scriptură, iar p rinc ip iile  ei universale nu pot suferi nicio răs
tălmăcire. Să luăm, de pildă, un precept al celei mai adânci f i
losofii creştine: „Dă înapoi Cezarului ce este a Cezarului şi lui 
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu<(. Pentru o lume îndoctri
nată de materialism, tâleuirea preceptului este cutremurătoare, 
lată cum explică G iovanni Papini înţelesul învă ţă tu rii Mântui
torului, în cartea sa ” Vieaţa lu i Isus“ ：

„îsu ; s*a ferit totdeauna să atingă cu mâînele sale un ban, aceste 
icârnave simboluri ale Logăţîei. Intr’o zî, Isus se văzu nevoit să se uite 
la un ban, când fu întrebat dacă-i era îngăduit adevăratului israelit să plă
tească dările. Arăta口-mi banul dajdie), zise Isus. Aceia i.l arătară, dar Isus 
nu voi sâ-1 la, Era un ban roman cu chipul lui August Dar Isus voia sâ

1) N, Creangă „Ip-ţi un inspector !*, Bârlad, 1937,
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se taca a uu şti al cui era chipul acela şl întreabă: A l cui este chipul a. 
cesta şi slovele acestea ? 1 se răspunse: Ale lui Cezar. Atunci* Mântuito- 
rui aruncă în faţa şireţilor întrebători vorbele care-I copleşiră de uim ire: 
wDe-i aşa, daţl-i înapoi Cezarului ce-i al Cezarului şi lu i Dumnezeu ce-i 
al Iui Dumnezeu*. Banul e un mijloc pentru schimbul bunurilor pămân
teşti, dar noi (slujitorii Domnului) nu le căutăm pe acestea. Puţinul de care 
avem nevoie —— o leară de soare, de aer, de apă, o bucată de pâine, o 
haină ne este dat de Dumnezeu şi de prietenii lui Dumnezeu. De aceea, 
Isus a poruncit ucenicilor sâ nu atingă banii, sau dacâ i*a atins bă-i dea 
înapoi puterii pământeşti, Iar la drum să nu ia desagi de strâns pomeni. 
Numai Iuda s’a abătut dela sfânta învăţătură, dar şi acesta se va simţi ne- 
volt să dea înapoi banii trădării, mai înainte de cumplita lu i moarte, iuda 
e tainica victimă jertfită pe altarul afuriseniei banului. Banul are în el, 
pe lângă rapănul mâinilor caie l-au înhăţat şi l-au pipăit, molima necru
ţătoare a crimei. Dintre toalre Lucrurile murdare pe care le-a născocit o- 
mul ca sâ spurce pământul cu ele şi sâ se spurce pe sine, banul e poate 
cel mal murdar. AceJe murdare bucăţele de tină pe care ucigaşul le dă că* 
laului, căuidtarul înfometatului, duşmanul trădătorului, pungaşul sllulloru- 
iui, ereticul simoniacului, libidinosul femeii vândute şi cumpărate ； aceste 
spurcate mijloace ale păcatului, care-1 hotărăsc pe copil să-şi omoare pă
rintele, pe nevastă să-şi înşele bârbatuJ, pe frate să-şi înşele fratele, pe râul 
sărac să-i înjunghie pe râul bogat, pe servitor să-şi fure stăpânul, pe tâlhar 
să-l despoaie pe drumeţ; aceşti bani, aceste embleme materiale aie mate- 
riei sunt cele mai înspaimântatOcire născociri din câte a născocit omul. 
Banul care a omorît atâtea trupuri ucide zilnic m ii de suflete. Mai molip- 
sitor ca sdienţele unui ciumat, ca puroiul buboiului, ax cojiturile haznalei, 
pătrunde prin toate casele, luceşte pe tejghelele zarafilor, se ascunde prin 
sipete, pângăreşte căpătâi ui somnului, se ascunde în negurile duhnite ale 
cotioaneior, mânjeşte mâînele cele nevinovate ale copiilor, ispiteşte fe
cioarele, plăteşte munca gâdeluî, străbate fata lum ii ca sâ a(â(e ura, să 
scormonească pofta, să grăbească stricăciunea şi moartea. Pâinea, sfântă 
mai înainte pe masa casei, se schimbă pe masa bisericii în trupul fâră de 
moarte ai lu i Hristos. Şi banul e semnul vădit al unei transubstantlzărl, E 
cuminicătura cea pâcâtoasă a Diavolului. Cel ce îndrăgeşte banul şi-l pri
meşte bucuros, se dă pe fa^ă cu Diavolul. Cel ce atinge banul cu nesaţ, 
pipâe, îără să ştie, spurcătura Dracului. Cel curat nu poate s’o atingă, sfân
tul ou poate s，o îndure. Ei ştiu cu nestrămutată credinţă care-J spurcata 
obârşie a banului. Simt în faţa banului aceeaşi înfiorare de groază pe 
care-o simte bogatul in fa;a cumplitei sărăcii**.

O trăire conformă cu sensul filosofic al învăţăturii dum- 
nezeeşti au cunoscut-o strămoşii noştri geţi şi înainte de na
şterea Mântuitorului, după cum am arătat în altă parte, 2) iar 
concepţia aceasta religioasă şi etică a renunţării la păcatele 
materiei în lumea daco-getică, ne duce la nirvana lui Buddha, 
la asceza şi iubirea lui Isus, la mistica teologică a sfinţilor Pă-
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r in | i al b iscric ii creştine, Ia norma morală a lu i Kant, la înaîiă 
filosofie a renunţării lu i Eminescu, Ia substanţa po litică  a na
ţionalism ului integral.

Dar, cercetând Scriptura sfântă, marile p rin c ip ii de vieată 
nu luminează numai formele de tră ire  religioasă, ci şi acele 
intelectuale, de data aceasta prin in s titu ţia  şcoalei. Acela care 
a desprins concepţia de vieată din esenţa marei învăţături a 
operei d iv ine şi a scoborît în lumea noastră izvodul, după care 
trebue să se urzească vieata unui popor, este marele pedagog 
loan Amos Comenius. In opera sa nDidactica magna\ se cu. 
prind învăţăturile  şi metodele pedagogice unice şi universale. 
Plecând dela constatările lu i loan Valentin  Andree, care des
coperise boalele bisericii, ale constitu tiun ii statelor şi ale şcoa- 
lelor ce aduseseră ru ina şi starea deplorabilă a Germaniei în 
sec, X V I şi X V II. Comenius se adânceşte în studiul Sfintei 
Scripturi, de unde alege cele mai categorice precepte pentru 
instrucţia şi educarea tine rim ii. Copilul trebue fe rit de socie
tatea coruptă, dascălii pătrunşi de adevărul învă ţă tu rii divine, 
şcoalele bine organizate şi statul direct interesat la marea o- 
peră a educaţiei copiilor. Numai studiul înţe lepciunii nu cu
noaşte lim ite  pentru înţelegerea v ie ţ ii trecătoare şi a celei 6- 
terne. Prin faptul că omul este o fiin ţă  inteligentă, el trebue 
să cunoască natura tuturor lucrurilor, iar fiindcă este şi dom- 
nul creaturilor, el trebue să ştie cum să aplice fiecare lucru 
p o tr iv it scopului său, armonizând cunoştinţele teoretice cu a- 
plicările practice care se exprimă în învăţământ (cultură), v ir 
tute sau bune m oravuri şi religiozitate sau pietate. ” Prin de
numirea de învăţământ se înţelege cunoaşterea tuturor artelor 
şi limbilor; sub aceea de moravuri nu numai purtarea externă^ 
ci deasemenea întregul chip extern şi intern de a lucra ； sub a- 
ceea de religiozitate, adorarea internă prin ajutorul căreia spi
ritul omului se uneşte cu cea mai înaltă voinţă {fiintă)u. Prin 
natură, Comenius înţelege neîncetata influenţă a bunătăţii d i
vine, ia r pe om î l concepe anume născut, ca să cunoască na
tura lucrurilor, armonia m oravurilor şi iubirea lu i Dumnezeu. 
Aceasta este adevărata zestre umana. Bogăţia materială duce la 
adormirea înţelepciunii şi în fe lu l acesta bogatul nu se asea
mănă decât porcului îngrăşat cu târâte, după cum şi săracul 
lip s it de priceperea lucrurilor este ca măgarul condamnat să 
poarte sarcini, ia r elegantul neînvâtat asemenea „unui papagal 
împodobit cu pene frumoase sau ca o teacă de aur în care e 
ascunsa o sabie de plumb*4. Comenius concepe o metodă un i
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tară pentru instrucţia şi educaţia tineretu lu i din toate straturile 
societăţii, metodă care să rezulte d in tr’un consens al m ajorită ţii 
pedagogilor şi educatorilor, punând accentul pe in tu iţie , core
laţie, precedarea lecturii, a exem ple lor; pe bunătatea nemăr
g inită, înlăturând brutalitatea, bătaia, încarcerarea şi silnicia. 
Fetele trebue să primească, la fel, o instrucţiune necesară atât 
cât poate face din femeie o fiin ţă  castă, pricepută şi mulţu
mită ; o bună mamă şi o bună gospodină; ia r cei care şi-au 
terminat cic lu l elementar şi s，au îndreptat spre agricultură sau 
alte meserii trebue să mai urmeze un tim p la şcoală, un nu
măr lim ita t de ore, pentru a f i in s tru iţi în cunoştinţe folosi
toare, în m oravuri bune şi în temerea de Dumnezeu. Comenius 
este îm potriva verbalismului sec şi a predării cunoştinţelor de 
prisos ori prea pretenţioase pentru vârsta şi înţelegerea co
p iilo r. ” Vreau să tac pentru un moment 一  zice el 一  că mai 
n icăiri nu se nutresc spirite le cu adevăratul sâmbure al lucru
rilor, ci se îndoapă în general numai cu co ji de cuvinte şi cu 
pleavă de opiniuni (un fel de papagalism), adică nu se învaţă 
lucrurile în partea lor esenţială, c i numai în cea exterioară. 
Instrucţiunea să nu fie  mascată, ci adevărată ; nu superficială, ci 
solidă. Cu alte cuvinte, creatura înzestrată cu raţiune 一  omul 
— să nu se lase a f i condusă de o raţiune străină, ci de a sa 
proprie şi nu numai sa citească şi să înţeleagă în  cărfi opi
n iuni străine asupra lucru rilo r sau să memoreze şi iarăşi să 
reproducă, ci însăşi să pătrundă până în m iezul lucru lu i şi 
să-şi însuşească adevărata lor înţelegere şi întrebuinţare4*. Pe 
de a ltă  parte, o metodă uşoară, care să nu bagatelizeze însă 
învăţământul, trebue urmată unitar de to ţi educatorii ； localul 
şcolii să îie  în tr ’un loc lin iş tit, departe de sgomote şi de pe
treceri, să nu se permită elevilor absenţe şi vagabondaj, să se 
fixeze anumite cărţi pentru lectură, să se ţină un contact v iu  
între şcoală, fam ilie  şi autorită ţi, ia r publicul să se resimtă 
mereu de influenta binefăcătoare a şcoalei. Comenius admite 
recompensele şi p rin  daruri (prem ii). D in  copil trebue să con- 
strueşti un om prudent, cumpătat, tenace şi drept, în deplin 
acord cu preceptele Sfinte i Scripturi.

De aceea se vor înlătura scrierile păgâneşti, sau cel puţin 
acestea să fie întrebuinţate cu multă precauţiune, şi numai ucelea 
care se înrudesc mai da aproape cu scrierile sfinte, pentrucă 
o carte de înalte concepţii filosofice, politice ori sociale poate 
f i ca o sabie cu două tăişuri şi nuri este dat o ricu i să umble 
cu ea; numai cei pe deplin km naţi şi ta ţe lep ţi ”pot lua şerpi
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şi otravă fără să fie  vătăm aţiM, după cum glăsueşte Evanghelia 
lu i Marcu ： ”După învierea Sa, Isus sfa arătat apostolilor şi le-a 
zis: Mergeţi în toată lumea şi propoueduifi evanghelia la toată 
făptura; cel ce va crede şi se ua boteza se ua mântui, iar cel 
ce nu ua crede se ua osândi; iar celor ce vor crede, aceste 
semne vor urtna : în numele meu draci i. or scoate, în limbi noi 
uor vorbi, şerpi vor lua în mână şi chiar de vor bea ceva de 
moarte, nu-i va vătăma*11 (Marcu, 16t 15.18). Comenius acordă 
o mare im portantă lim b ii materne, în care trebue să se facă 
instrucţiunea şi educaţia integrală ; limba maternă să fie apărată 
de neologisme, căci altfel se întunecă şi nu mai poate f i  înţe
leasă de copiii pop o ru lu i; iar o lim bă străină se pricepe m u lt 
mai uşor dacă eşti stăpân pe limba maternă, în care urmează 
a se tălmăci cu exactitate limba străină (d. p. cuv. fr. lamenta- 
blement, tradus în rom. prin  lamentabil, îşi pierde înţelesul lu i 
adevărat, de aceea nu poate fi tradus corect decât prin rom. 
„de plâns"). Neologismele sunt forme de expresiune pentru 
şi între cărturari, şi ele nu vor fi exprijnate decât după deplina 
cunoaştere a înţelesului lor. învăţământul se va preda treptat 
şi în ciclul al doilea —  secundar — cu o îmbogăţire de cuno
ştinţe succesive; pentru aceasta se cere o concordanţă între 
manualele şcolare; ia r la universitate vor merge numai tine rii 
înc lina ţi dela natură sau cu vocaţie pentru specialitate, căci 
ndln orice lemn nu se poate face o statue lui Mercur, împotriva 
înclinaţiilor naturalea. „De aceea— zice Comenius —  se întâmplă 
că nu putem produce nim ic de valoare, dacă începem studii 
contra chemării noastre şi că adesea valorăm în lucruri se
cundare mai m ult decât în propria noastră chemare*. Univer
s ită ţile  vor avea să instruiască numai pe cei chemaţi care 
vor î i în acelaşi tim p s ilito ri, morali şi zeloşi, ia r spiritele 
cu to tu l alese vor căpăta şi o cultură enciclopedică pentru 
a forma ”bărbaţi m u lt ş tiito ri, a to t ş tiito ri şi a to t înţe lepţi" x).

Toate ide ile  pedagogice anterioare se rezumă şi se sim
plifică esenţial în doctrina pedagogică a lu i Comenius, la care 
urmaşii în ale acestei discipline normative au avut prea puţin 
de adăugat, ia r comentatorii cei mai pretenţioşi în zadar au 
căutat să-i găsească scăderi, socotindu-i exagerată metoda, care 
ar avea precădere asupra personalităţii profesorului şi ind ividua-

1) I. A. Comenius, Didactica magna, traducere de P. Garbovlceanu, 
Bvcureştl, 19§4.
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i ltâ t ii e le v u lu i2). Pentru structura noastră sufletească şi şcolari, 
princip iu l filosofic şi pedagogic al lu i Comenius este mai mult 
decât suficient şi la noi a fost împărtăşit, în unele scrieri 
literare şi educative, de A l. Odobescu, A l. Vlahuţâ, Calistrat 
Hogaş şi Brătescu-Voineşti.

Dacă învăţătura lu i Isus şi-a găsit concretizarea în institu ţia  
bisericii, doctrina lu i Comenius — inspirată din aceeaşi învă
ţătură — şi-o găseşte în şcoalâ. Aceste două in s titu ţ ii de 
căpătâiu ale naţiun ii nu trebue să se găsească niciodată în 
conflict cu statul, sub nicio fo rm ă ; după cum niciodată nu 
trebue să se găsească în lipsu ri sau in s itua ţii critice.

In consecinţă, s lu jito rii acestor in s titu ţii urmează să rămână 
permanent în stadiul de apostolat, în tr ’o perfectă comuniune 
de sentimente şi se pot ajuta mutual între ei.

In alte domenii de activitate, p rinc ip iu l rămâne acelaşi, 
iar concretizarea lu i constă in muncă şi activitate. Menită să 
înlocuiască în chip logic, practic şi moral capita lu l aurf munca 
a fost concepută drept etalonul permanent pentru siguranţa 
existentei şi a c tiv ită ţii omeneşti. In formele de manifestare 
propriu zise, munca alimentează etica socialâ ； activată, ea 
urmează drumul unei filoso fii unice, care radiază asupra popoa
relor lu m ii pentru a lumina şi a releva succesiv ori concomitent 
specificul e tn ionationa l al fiecărui neam. Astfel, vieaţa nu mai 
este un capriciu al norocului, n ic i hazard şi nici fatalitate, ci 
deplină realitate ş tiin ţifică  şi determinantă a destinului. Şi în 
această direcţie, to t şcoala este cea d in tâ i chemată să formeze 
deprinderile şi să dea îndrumările elementare. încă dela grădi
nile de copii, educaţia trebue întemeiată pe activitatea copiilor, 
aşa cum a îost concepută această şcoală de Froebel, întemeie
torul ei. D irective şi exem plificări pentru o nouă ordine peda
gogică în şcoala românească n i le dă D -l S. Mehedinţi în opera 
„A ltă  creştere ： şcoala m uncii1*. Şi această nouă şcoală îşi are 
izvoru l în evanghelia iu b ir ii. ”Cine a înălţat munca până la 
iubire acela a coborît raiul pe pământ*1.

Plecând d in epoci preistorice şi până astăzi, munca a jus
tif ica t întreaga existenţă a o m e n irii; ia r pentru exercitarea 
muncii, omul a inventat uneltele. Cei d in tâ i educatori au fo s t : 
mama, care, prin iubirea ei maternă, a îm blânzit animalele 
şi forţa brutală a bărbatului. Aşa s’a pu tu t constitu i ins titu ţia

2) G. G. Antonescu, Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne, 
tţH ÎL Buc H
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fam ilie i care a devenit prima şcoală a om enirii. „Oamenii mari 
au avut totdeauna mame cu însuşiri alese, iar valoarea unui 
neam se judecă mai mult după femei decât după bărbati“. 
Creşterea şi educarea unei bune mame se face după princ ip iile  
enunţate de pedagogia lu i Comenius. Preotul şi învăţătorul 
sunt cei chemaţi să îndeplinească aceste mari imperative sociale 
şi naţionale, însă „nu prin rugăciuni stereotipe, nici prin dis
cursuri, ci prin pilda de iubire creştinească şi prin folositoare 
lecţii de pedagogie cu privire la educaţia fizică, intelectuală şi la 
formarea caracterului*1. Norma de urmat stă mai presus însă 
în puterea p ildei educatorilor. In felul acesta n ic i nu ne mai 
putem da seama cum cop iii pot ajuta liber atât pe pă rin ţii lor 
cât şi obştea. Prin munca pilduitoare şi coordonată nu realizăm 
numai folosul material, ci îmbogăţim şi zestrea spirituală a 
omului sporindu-i cunoştinţele şi formându-i bunele deprinderi. 
Munca fortifică  pe om şM  ascute mintea, munca desvolta însu
şirile  cele mai alese şi înnobilează sufletul, munca duce la 
formarea caracterului moral. Numai astfel de oameni sunt 
capabili de acţiuni m ari şi de creaţlune. Pentru atingerea acestui 
scop, D -l Mehedinţi preconizează înfiinţarea de şcoli în mediul 
social de care se ocupă, căci ne în firea lucrurilor ca acolo 
unde e turma， acolo trebue să fie şi păstorul; unde e ogorul, 
acolo şi lucrătorul. nLa sate e locul seminar iilor şi al şcoalelor 
de învăţători. Profesorii de şcoale normale, dacă simt în adevăr 
chemarea lor de dascăli ai tineretului, să părăsească oraşul, 
să se aşeze împreună cu ucenicii lor în mediul de care pretind 
că se ocupă. Altfel devin cu ueremea biurocrati de oraş. Profesor 
cu ora, care să se uite nerăbdător la arătătorul ceasornicului, 
aşteptând trăsura spre a pleca mai repede dela şcoala normală 
la altă şcoală. Astfel de oameni, chiar când nu sunt, par nişte 
năimiţi, nişte grăbiţi, iar pregătirea unui preot sau a unui învă
ţător nu poate fi o treabă de făcut în pripă “ l).

Şi a lţ i pedagogi mari au orientat gândirea pedagogică spre 
atotputernicia m uncii, (Tolstoi, Helen Keller, Kerschensteiner), 
care e chemată să deschidă drumul spre progres, libertate şi 
creatiune. L iteratura popoarelor e piinâ de exem ple ; lite ra ţii 
noştri s’au întrecut în a închina im nuri muncii, ia r mai presus, 
poporul nostru, prin structura lu i şi prin marea-i moştenire, 
este apt pentru cu ltu l muncii. Rezistenta fizică, dreapta judecată, 
tăria de caracter, bunătatea nemărginită, altruism ul şi cumpă-

1) S. Mehedinţi, Altă creştere, ed. VI, p. 215—216.
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tarea sunt insuşiri ale neamului, care trebuesc cu ltiva te  şi puse 
tn  acţiune corespunzătoare cu specificul nostru de vieaţă şi cu 
misiunea noastră în lume. In cartea a doua din Trilogii 
n Trilogia şcoalei0, D -l S. Mehedinţi fixează de fin itiv  princi
p iile  şi normele de urmat pentru noua orientare a şcoalei şi a 
societăţii româneşti, şi nu uită să arate că în această direcţie, 
In şirul m arilo r educatori, un loc de frunte i se cuvine lu i 
Zalmoxis, marele leg iu ito r şi pedagog al lu m ii dacice, aşa după 
cum pentru Mediterana a fost Socrate — adept el însuşi al lu i 
Zalmoxis 一  ia r pentru lumea creştină a fost Isus.

Victor Ţăranu

P R I B E G I I
Prin ploi, prin  vânt, săraci, flămânzii 
Porniţi pe drum de pribegie 
Se nşiră ia r desmoşfenijii 
Loviţi cu blestem de urgie.

C op ii, femei, cu toti în rond 
îşi poarfă greu înstrăinarea,
Plângând tăcut şi greu durerea 
Ce nu cunoaşte împăcarea.

In och ii lo r  înlăcrămafi 
Citeşti c aşa-i de grea durerea,
Cu îrânfa inimă în două 
Aşteaptă iarăşi învierea. ţ

Pe-aceşti pribegi nevinovaţi,
Căzu ca v iforu l ro b ia ;
Pe fruntea lo r e scris amarul 
Ce'nseamnă —  la in ic 一  pribegie.

Ei nu-şi plâng doar înstrăinarea,
C i-ş i plâng ruşinea •nsfrăinării,
Căci vremea lacomă şi stearpă 
l-a daf aşa uşor uitării.

E i ştiu că ispăşesc păcatul 
Pe care alţii-1 făptuire,
D a r ei, cu firea lor, p rin  vcacuri， 
îndură chin şi nu se miră.

C i-oş fcap iă  ncrezăfori —  seninii 一  

O  vreme n care să răsară 
Un soare nou pc p la iuri multe 
$ i-o  altă mândră primăvară.

C. Anghel
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Zapisul lui Alexandru Ipsilantef fiul lui Const /psllantt Vv. 
prin care trece satele Dorna，Şarul şi Păltinişul，ce le avea dar 
dela tatăl săuf Sârdarului Gh. Leondari.

1809 Sept. 5

Alexandru de Ipsilant, Prîntip şi oficial di Corda (?) Preapu- 
ternicii împărăţii a preslăviţii Rossiii.

Prin aceasta din partea noastră scrisoare, facem înştiinţare 
pentru moşia noastră ce avem la Moldavia în ţinutul Sucevei, care 
este alăturea cu hotarul ţârii ungureşti şi al Bucovinii, pe care 
moşia se află şi oameni lâcuitori adicâ trei sate, anume Dorna, 
Şarul şi Păltinişul cu toti munţii ce se aflâ pe dânsa, cu locuri 
de fâneţe de tareni, cu locuri de mutâri pentru păşunatul oilor, 
cu vaduri de mori şi de chiuâ de sucmani şi de herestăie şi cu 
venitul din tot locul. Această moşie după cum am arătat aici este 
dăruire desevârşită dela prea înălţatul şi al meu dulce părinte Ion 
Constandin Alexandru Ipsilant Vv. dintru întăia dom nie a înălţimii 
sale la Moldavia cum dovedeşte hrisovul ce iaste din anii 1800 
Oct. 6 (1) întărit cu pecete şi Iscălitura înălţimii sale, care se află 
trecut şi în condicele D ivanului M oldaviei. După care luând-o în 
tru desevârşit(ă) stăpânire, s，au rânduit şi hotă rn ic it de boerii a- 
ceiaş tărî. Care mergând la starea locului fiind de faţă atât vechil 
rânduit din partea clirosului din Bucovina, cât şi toti megieşii 
aşişderea şi toti lăcuitorîi din satele numite Dorna, Şarul şi Păl
tinişul ce se cuprind pe această moşie cum şi alţâi din lâcuitorii 
satelor megieşite. Fâcându-se vrednice şi cu amăruntul cercetare 
atât după scrisori, cât şi după mărturisirea a oameni bătrâni de 
credinţă, în ce chip s*au dovedit mărimea acestei moşii cu satele 
numite şi cu toti munţii câţi se află pe dânsa pre larg se arată la 
m ârturia hotarnicâ ce i s’au dat, iscălită de către acei rânduiţi 
boerî, hotarnicâ ce iaste din anii 1800 Noemvre 15 (2), cuprinzâ-

(O Cf. N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 530; dar acolo e ，6 Augusts 
actul dat, p. 7-8 (N. R.)

(2) IMtm, p. 8-9. (N. R.)
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toare anume de toate sămnile cu care s'au încon jurat de g iu r în 
pregiur. Asupra cârîa hotarnice i s'au încredinţat şi buna stăpânire 
prin cartea ce i s'au dat iscălită de M itropo litu l tării şi de Episco
pii de pre scaune, cum şi de to ti Dum nealor boerii D ivanului M ol
davii în tru  care se arată şi toată cuprinderea hotărn ic ii pomenite, 
cu toate sămnile încungiurătoare a num ite i moşii, cum dovedeşte 
aceiaş carte care este din enii 1801 Ghenarie 6, de când şi până 
acum o avem întru a noastră lin iştită  şi pacînicâ stăpânire (3).

Prin epistasia maî în tâ i a c institu lu i boer dum nealu i Cons- 
tandin Balş, marele logofăt al tării de gios din Moldavia şi mai pe 
u rm 汽 până acum prin a dumnîsale cinstitu l boer al tă rîi, hatmanul 
Sândulache Sturza, dela cari ni-am tras şi to t ven itu l după obiceiu l 
păm ântulu i, iar acum fiind  că au alergat la noi dum nealu i Ghior- 
ghîe Leondari biv vel Sardar, căzând cu rugăm intea ca să binevoim 
a da moşiile aceste cu pret ce vom socoti, puindu-ne înainte câ 
p rile ju l ce l-ar fi pu tu t ave din curată a sa răvnă l-au che ltu it cu 
zidirea un ii sfinte biserici în oraşul Iaşii la Moldavia.

Şi pentru ca sâ se poată agiuta Ia împresurătoarele sale greu
tăţi d in care sâ poată cuprinde şi cheltuellle  ce are a face cu acea 
sfântă biserică, au cerut să-i dăm m oşiile num ite. Cari cerere a sa 
macar câ cu greu i-au fost de a o îm p lin i, n ici decum având în 
cuget ca să iasă vreo dată dintru a noastră stăpânire acestei mo
şii, însă 1uând şi noi sama şi socotind câ acest om ne aparat da
toria noastră razămâ de a-1 ajuta pururea şi în toată vreme, pentru 
cele m ulte şi cu credinţă îm bătrânite slujbe, mai în tâ iu  în dom 
n iile  m oşului nostru : prea fe ric itu l întru pom enire Rlexandru Ip- 
silant Vv. în P rin tipaturile  Moldavii şi Valahiei şi pentru aceia în 
urmă Ia dom niile  Prea Înă lţa tu lu i meu părinte, Ion Constandin R- 
lexandru fpsilant Vv. cum şi însuşi nouă s lu jindu-ne  cu oc(h)ii 
deschişi.

Pentru aceasta dar cu m ilostiv ire  ne-am plecat spre a sa ru
găminte şi după obşteasca datorie prin sloboda voe şi blagoslo
vire ce am luat dela înă lţa tu l meu părinte şi dela prea cinstita şi 
lum inata a me pre dulce maică, iată prin aceasta a noastră scri
soare hotărîm că de astăzî înainte şi în veci num ita moşie cu sa
tele Dorna, Şarul şi Păltinişul şi cu to ti m un ţii, aşişderea şi cu 
toati celi ce sâ cuprind pe dânsa cum s’au arătat mai sus să fie 
dreaptă ocinâ de veci a dum isali Sârdarului Gheorghie Leondari. 
Pentru cari şi dum nealui încă ne-a răspuns nouă acum în mâinele 
noastre patruzeci m ii lei preţul cu cari bîne am voit a o da du
misali. Iar pentru preţul ce s’ar fi câzut a-1 lua noi mai mult pişti

(3) Ibidem, p. 10. (N. R.)
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eccste patruzeci m ii le i, acela şi noi îl facem dăruire Ia biserica 
aceia de dumnealui zidită ce s’au pomenit mai sus, pentru pome
nirea moşilor, şi pentru sănătate a preluminatilor mei părinţi, cum 
asâminea şi pentru a noastră (ru p t)  sporire spre cele plăcuţi m i
lostivu lui Dumnezeu. Pe care moşie sâ o stăpânească atât dum 
nealui sărdarul cum şi în urmă c lironom ii sâi. Rfarâ când ( ru p t)… 
ca să o facă dăruire S fiin ţîi sale biserici, atunci biserica după acea 
dăruire o va stăpâni, însă aceasta noi nu putem a-1 îndatori câ în 
voîa sa rămâne ca (rupt) deplin stâpâr.itor întocma după cuprin
derea scrisorilor, şi dupâ sâmnile hotărnicii ce s’au arătat mai sus. 
Di pi cari i s’au dat asăminea condică adeverită cu iscălitura lo- 
gofeţiei cei mari dîn Moldavia şi încredinţată cu pecetea prea înă l
ţa tu lu i meu părinte din Domnia Moldavei că sânt Întocma trecutî 
însuşi cele adevarate scrisori, care ştiu t s’au făcut, câ au perit îm 
preună cu m ulte alte ale noastre averi. In vremea prâdăciunii ce 
ni s’au în tâm plat !a venirea noastră în Roşia. Di pi care num ite sate 
şi moşie să aibă a-şi lua şi to t venitu l din to i locul întocma după 
obiceiu l păm ântu lu i, şi dupâ hotărîrea pon tu rilo r ce se ţin  păzite 
în visteria ţârii.

Şi spre aceasta am încredinţat cu însuşi a noastră iscălitură 
şi pecete precum asămine şi p re lum inatii mei părin ţi încă au în 
credinţat cu iscălitu rile  şî peceţile M ăriilo r Sale, asupra căruia să 
poată a-şi face ori ce alte în tâ ritu ri după randuîala ţă rii spre veş
nică stăpânire.

1809 Săpt. 5

L .p . Kîrie R lexandru fpsîlant.
Urmează încă 3 peceţi şi trei iscălituri indiscifrabile.
Acest document se afla In posesia preotului Gheorghe Ortoanu.
Mai în urmă aceste moşii au fost re vândute, iar după mu) te procese 

au fost iar răscump rate de Dorneni. O p^rte din aceste docu
mente s’au publicat fn numerele 7-9 şi 10-12, 1941, ale revistei Apostolul, 
Iar documentul de faţă în lev. Miron Costîn, An. III, Nr. 3, 1915. Bârlad,

I. Zotta
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S«cz««* &JSlura „SelroJavfB“ , Svalva M com ft 1936*

Poezia lui Har. Mihailescu este străhălută dc fiorul vieţii au» 
tohtonc. Ea urcă din catehismul viu al tradiţiei, pc care sc mişcă 
şiruri de generaţii, la problemele cu caracter universal, care, in  suflclul 
nostru simplu, nu se înncacă în beznă chinuitoare. Concepţia despre 
lume şi vicafă este luminoasă şi simplă, coaptă în miezul credin言ii 
străbune. Aceasta nu înseamnă că universul poeziei lui Har. MihaU 
lcscu — ca la Coşbuc bunăoară 一  are zările apropiate şi joase câ! 
clopotul satului. Din contra, poezia lui Har. Mihailescu urcâ până 
la marile probleme cosmogonice. Şi dacă Divinitatea csic^cheîa3e 
boltă, forţa de mişcare şi dc închegare a universului confine 一  în 
cea mai simplă şi ingenioasă imagine — sinteza ipotezelor ştiinţifice ；

Dornic să'ndumnczeească leatul— Apa rcce'n strachină găieşte...
gândul de nimica nu se’nfrânge." In  găvan încarcă şUi deşartă
Untul boroboaţe ca pasatul până grămăgioară sc slccştc
după lingură vârtos sc sfrânge. năiângia haosului spartă...

...Sfântul duh sălăşluit alege...
Numai astfel truda roditoare 
izbuti din scântccri pribege 
răscumpărătorul bulz dc soare...

(Raosodte)
Grandioasă imagine a formării universului galactic într’o «oală 

dc pământ cât o stamboală* pentru bătut un lu l! Rolirca nătângă 
a nebuloasei în spaţiul cosmic:

•izbuti din scânfccri pribege 
răscumpărătorut bulz de soare “  一

şi deasupra acestei mişcări universale:
Sfântul duh sălăşluit alege...

Dar Divinitatea nu sălăşlueşte numai în începuturi, ci îşi împarte 
veghea pretutindeni cUn ţărână până în slavă, în continua trans^ 
formare a naturii:
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Cunoşfi fu dacă s’a ’ndesit lumina 
figura din urzeală străvezie ? 
au gândul cui îşi caută tulpina 
din neştiut încoace de se，mbie?."

(Când cerul de pământ..)
I ”  fenomenele naturii esle mereu prezentă grija Divinităţii pentru 

irudd omului:
Cât se joacă Dumnezeu de^a iarna, 
aşternut pufos în cuibul mare 
şi scald tă9n lapte dulce (ama 
ptnlru cine ştie ce născare...

•• (Iarnă moldovană)
Harul buncivoin|e divine împrăştie preiutindeni în natură svon 

şi mişcare neîntreruptă. Stăruinţa omului împlineşte aceste grandioase 
elemente de paslel, care alcătuesc multe dinlre poemele culegerii. 
Poetul se înfioară de minunea adevăratei poezii şi ne^o împărtăşeşte:

...A  bătucit pământul 一 învălmăşită 一  ploaia 
şi fară să*l înşire, pufin 一  cicăliloare 一  

gospodăroasă*n lucru a muruit ogoare...
Şi iar senin şi nour în joc dc^a puia-gaia…

Cu neguri pe la poale, dar privitor în hăuri — 
svântaful cer în pânză subţire dc ” furnică“ ; 
verdeajă de buratic; porumbul drugi înspică, 
se ghiftue de soare copilării de făuri...

Sblntw ifură 一  vântul bucheşte fo i şi lanuri; 
cuprinşi de (arnâ pomii zăbavnici nu mai plouă, 
sălaş dă toată ttfa şi’n zămislirea nouă 
roiră cărăuşii din şuri de pe la hanuri...

La jilă、eli colbecii sc mislue 一  hoinarii 1 
iar păsăretul 一  guşă de cânturi plină — cearcă 
să tragă din prisosul văzduhurilor parcă 
— aşa cum sug dulceaţa pământului sitarii...

C u nimeni bunăvoie de prospefimi se’nfrunlă, 
când sfinţi pluicsc pe-o scamă dc nouri ca’n icoane: 
moşia noastră creşte tipsie de plocoane, 
de peste vale trenul a chiuit de nuntă.

Doar hai in coborişuri cu lutul cum ii untul 
sa razim dăruita de Dumnezeu grădină,

(După ploaiQ,..)
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Sufleiul omului clocoteşte în 
anotimpuri către împlinirea ursitei,

Soare numai bun dc pus la rană, 
iar din streşini plâns de bucurie… 
Din împăturite leaturi vie 
ochi albaştri 一 candizi pc corhană—

Sfârâie destinderea căruntă 
până nu se'mbucă *ntru vecie." 
Susul — fercheş cavaler— îmbie 
(ărnei binecuvântată nuntă…

Must de nea 一  buiacă tinereţe: 
veşnic însetata — de limanuri... 
Domnul nesecatelor elanuri 
scapără desfăşurări mărc|c...

viea(a naturii, se rostogoleşte prin 
călre „nesfârşirea carc se câştigă“ ：

Marca faină şi*n pustiu sc*nchege !.«. 
dar în pâiul afânat dc pluguri ? 
Pari 一  ră chi file purced în muguri 

odrăsliri dc biblice toiege...

Neam de neam în lan言 dc*ncurajare 
cum că nesfârşirea sc câştigă... 
Primenirea 一  proaspătă verigă ; 
haină pc măsură — fiecare...

Freamătă nemuritoarea vale, 
codrul pe，nchdate, şesul— p lin u l! 
Nu sc bate mreana când arinul 
îi cu frunza cai un cinci parale ? •

(Tălcuire)
Această poemă — poafe cea mai frumoasă din „T a la iire "—— 

ilustrează conccptia lui Har. Mihailescu despre lume şi vicafă. Ea 
vădeşte, în deosebi, şi originalitatea desăvârşită a poetului.

Suferinţele şi necazurile sunt legale de vitregiile naturii, în 
puterea cărora stărueşte mustrarea divină.

Mai pune-fc dc^acuma cu Dumnezeu în plug 
mai silnicind cu gândul orânduiala lu i ! 
şi vrerea ca poruncă de^acuma 言i-o mai spui ? 
oriunde’n altă parte dă josului belşug.

(Toamnă seaca)
Moarlea nu-i decât o treccre „dincolo*, o ursită în faja căreia 

sufleiul rumâncsc apare senin şi împăcat ：

•••La măcinişul loamnei fiecare 
şi rândul ista vom mai fi o treaptă 
din scara suifoare’n cerul marc.

(Nostalgie moldovană).
Alături dc aceaslă imagine mareajă a vieţii româneşti, culegerea 

confine câteva poeme lirice pătrunse de tristeţea înstrăinării şi, deci, 
izolarea in lumea visurilor ：

înţepenii ca rccelc granit ...De ce mUa răsărit afunci pc drum ?
un puiu picat din strachina dc lu t ; să’nfunece doar gândul neînfrânt 
şi-l fânguiam: dc asia Ua zidii cu facerea slihirilor dc^acum
puterea cea de care n’a şfiui ? la traiul meu cu capetele1!! vânt t...

{Minoră)
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sau

Rămâiu ai liberlă(ii neosioiai logodnic 
în voie să deslănfui izvoare noui de gânduri 
m，au ridicat anume bicisnicilc rânduri 
spre*nvingcrca strânsorii dc vârficuş ncrodic...

(Pergament)
Tristeţea înstrăinării şi necazurile unei vie)i de trudă:

Cu zeci dc mâni apucătoare 一  via(a 
dc toate zilele mă ia de gât 
şi gândul îi ca şmeul din măreafa 
privelişte în tină doborit..,

(Nu tulbur nimănui.)
în mijlocul neînţelegerii generale

Nimic alină suflefui meu ： gazdă 
de lovituri venife dela to{i

(âşnesc în strigătul dc revoltă contra superficialiiătii şi dcsechilibrului 
social. N ici fiorul primăverii nu poate elibera suflefui poetului ：

Pavajul peste cârc, soare, perii 
îngădue şi sdrcn}ăria mea ； 
amărăciunea caia dăinuia 
o cură書ă forcnful primăverii.

Vreo inimă să se mai afle rea? 
ci brusc revin uitatele mizerii 
când mă ghiontesc în stradă cavalcrii 
prostiei înfolile’n catifea!...

Veninu»mi pângăreşte ziua toată 一  

măcar un pic de dcslcgarc nu»i 
dc traiul care schingiuc pe roală!...

...Şi nu răsare fiul nimănui 
în val^vârlejul biciului să scoată 
din templu vânzătorii nesătui!...

(Sonet)

Toate acestea îndreptăţesc o nouă orientare in atitudinea poe- 
lului. Viziunea universului esie acum tragică, imbălrânilă:

•••O cernere pâcloasă pe gârbovite spefe; 
şi lumea fărl vlagă se mişcă mai bătrână 
cu toamna din noroiul întipărit de ghcl<*
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Dar dincolo de ploaia tâcuiă» fără salfuri 一  

or ti sticlind seninuri — de nimeni nu lc soarbe...
Pc noi ne rupe vălul necazurilor oarbe,
în loc să磨 1 rupem — vajnici căutăiori de’nalturi...

(Pe ullfi)

vicafa curge monotonă, fără \e\:

Viafa nu mai poafe să uimească : 
z»o vcchilură ca zăpada ceea 
din care nu mai vezi apoi să mân言ă î

{Imprăfuire).

şi duce 一  inevitabil 一  la osteneala definitivă:

Cât pământ a’naltului tărâm 
vine de se leapădă la noi 
一  osteniţii! — tot că ne fârîm 
zilele prin mlaştinile moi I...

(Vale)

iar moartea devine astfel eliberare din cătuşele v ie ţii:

Ahtiaţi de bine, 
neiăind fereastră 一  

libertatea vine 
după moartea noastră !” •

{Zile lungi de ocna).

sau în «Graiu din omul ridicai de jos“ :

Moartca-i socotită leac suprem 
şi de-a’ntregul liniştit tărâm: 
penhu ce din sânul ei mai vrem 
în nemernic trup să coborîm ?...

Dar fiorul vie言ii din adevărata poezie a lui Har. Mihailescu 
pătrunde până aici, să夏i lumineze câteodată sufletul:

C i lot Ua frânge pasul lui Dumnezeu ccl fare: 
puzderii de lumină vor albaştri dc albe, 
şi sufletul cu ochii mirat o să senhoalbe 
scăpând dc umezeală, dar supt ca dela sare!

(Pe uliţL.)
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sau

C i nu mai înnopta credinţa veche I 
contempla steagul ultim de lumină: 
aproape磨i ziua fără dc pcrechc — 
mai alb să te desvălue din tină !•••

(Nocturnă)
Divinitatea nu se mishie în necazurile poetului. Ea este prezentă, 

dar cu un caracter de tragic destin; ea nu mai trăieşte pretutindeni, 
devine olimpică :

Impărafie nu din lumea asta — 
împărăjia wrc nc^a svârlii 
pământului să-i mai aprind* m pasta
şi sâ murim de dor de infinit L.

(Nu tulbur nimănui)
Se pare că realizarea definitivă a poeziei lui Har. Mihailcscu

nu va fi ciistdlizafâ dm împăcarcd celor două lumi, ci, din contra,
din obser arca cum sc adânceşte prăpastia dintre eie. Volumul 
„D in Cdrh a vieţii*', apărut in 1939, sta marJurie.

Imaginea lui Har Mihailescu nu este secătuiţi prin preţiozitate ; 
ea urcă nouăt puîeinkă, nestăvilită din vieaţa noastră de loate zilele, 
din bucuriile şi necazurile care ne leagâ de glie. Dicţionarul lui 
Har. Mihailesc u este haina sufletului nostru rumânesc.

Forma clasică a poemelor este o chezăşie mai mult pentru 
trăinicia lor viitoare.

C. Borş

D u m itru  Teodosiu . R e v i- i 
zu ir i*  Ed. Cultura Românească Bu
cureşti. Preţul 25 lei. D-l profesor 
Gr. Teodosiu este cunoscut m. c. 
didactic ca om de bun s im ţ şi 
măsurat în to i ce a scris despre 
şcoala primară, învâţâtorl şi elevi. 
D-sa nu scrie o lucrare pedago
gică decât atunci când, dupâ o în- 
delun^atâ cercetare pe teren, are

de spus ceva nou şi fo lositor. Ca 
inspector general şcolar şi ca pre
şedinte la numeroase com isiuni 
de examinare a învă ţă to rilo r: la 
şcolile de aplicaţie, defin itivat şi 
înaintare, a putu t vedea nenumâ- 
rate lecţii ţinu te  de candidaţi şi 
candidate şi a putu t sâ sesiseze 
m ulte lipsuri şi greşeli ce se fac 
Ia ţinerea lecţiunilor Io şcolile pri
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mare. Constatările d-sale critice şi 
îndrum ările  pentru îndreptare sunt 
date în nReuizuiria,

D-l Teodosiu se ridică dela în 
ceput îm potriva verbalism ului în 
şcoald şi a greşitei înţelegeri ce 
se dâ aşa zisei 9şcoale actWe“ 
de către u n ii învăţători. După ce 
precizează ce este şcoala activă se 
ridîcâ îm potriva ru tine i, faţadei 
potem kin iene a şcolii primare, ce
rând o revenire Ia bunu l sim t Şi 
invitând corpul didactic şi orga
nele de control ai învâtâm ântulu i 
sâ-şi revizuiască metoda de pre
dare. Este necesară o sim plificare 
a lucru rilo r şi o adaptare la rea
litate Abuzul nem aipom enit care 
se face cu întrebările la Iecţîi tre 
bue să înceteze, pentrucă această 
metodă nu însemnează şcoală ac
tivă. " P o t  a firm a  fă ră  exagerare  
一  scrie d-I Teodosiu —  că ju 
mătate din numărul întrebărilor 
care ample ora de lecţie sunt L 
nutlle, iar un sfert absurde. Şl, 
deci, dacă învăţătorul ar spune 
el copiilor ceea ce trebue să ştie, 
în loc de a pune aceste între
bări de prisos, s’ar câştiga şi 
timp şi bună dispoziţie la lucru. 
Abuzai de întrebare din partea 
învăţătorului nu e numai nega- 
fia şcoalei active, pe care pre
tinde că o realizează, cl şl o 
jignire adusă copilului, fiindcă 
omul e animal mândru şi impo
sibilitatea de a răspunde la multe 
întrebări îl umileşte”  (pag. 10) 
Şi are dreptate. Răspunsurile nefi
reşti şi complete, pe care le cer 
unii învăţători dela elevi, sunt 
deasemenea o calamitate a învă
ţământului şi de aceea trebue si 
se revină la normal. Rltâ greşalâ de 
procedare este scoaterea exemple
lor (mai ales la gramatică) dela e- 
levi. Se comite un permanent a- 
buz cu explicarea cuvin te lor nouă 
şi scoaterea ideilor principale la

lecţiile  de citire, istorie, etc. In 
loc de şcoală a c tiv i se face şcoa
lă  pas ivă  Expoziţiile trimestriale 
şi anuale sunt, în fe lu l cum se 
fac, de prisos. In loc sâ fie o pre
zentare cronologică, evolutivă a 
progresului elevilor, sunt o fâtuialâ 
cârpită d in  m inciună şi muncă 
silnică, o corvoadă pentru învăţă
tori şî elevi. Metoda de predare 
trebue revizuită, sim plificată. Sâ 
se observe cum se învaţâ în vieaţa 
de toate zilele şi sâ se ţinâ seama 
de aceasta în predarea lecţiilo r. 
Pregătirea lecturii de predat, ^ în 
seninează p regă tirea  apercep- 
tiuâ {intelectuală sau emotivă). 
Şi sunt rare de tot cazurile când 
este necesară, de exemplu după
o lungă absentă dela şcoală {ua- 
camă, boală) sau în instruirea 
unui copil anormal, sau la vreo 
lecţie ocazională în afară de 
program ； fiindcă lecţiile obiş
nuite sunt dispuse in p ogramă 
într,o ordine genetică sau de fi
liaţie şl deci lecfia ce se ascultă 
e în acelaşi timp pregătire la 
lecţia ce se predă. Aşu e la toate 
obiectele, afară doar de Citire şi 
uneori la Compunere. Dar nici la 
Citire nu e indispensabilă pregă
tirea aperceptivă, căci bucăţile 
de lectură sunt alese la nivelul 
copilului. Iar dacă nu sunt, tre
buesc excluse. Căci şi aici, ca şi 
în toată activitatea didactică, tre- 
bue să nu contrazicem firea lu
crurilor şi să avem onestitatea 
de a fi sinceri şi cu noi şi cu 
copiii (pag. 32). Rnuntarea su
b iectu lu i lecţiei noud să se facă 
precis şi categoric „căci anunţa
rea mobilizează a$up,a numelui 
pronunţat atenţia şi interesul, 
care provoacă automat polari
zarea ideilor aperceptive în ju
rul subiectului anunţat, în uirtu- 
tea legii de unificare a conştiin
ţei, care domină toat$ legile a-
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sociaflei stărilor de conştiinţă1' 
(pag. 33). Predarea lecţiei nouâ sâ 
se facâ bine §i pe îndelete fără 
vorbe de prisos şi fără grija de a 
trece lecţia prin toate treptele fo r
male. Sufletul omenesc este por
n it spre generalizare şi abstracjie 
şi o lecţie bunâ va duce normal 
la asociere şi generalizare. S patu l 
nu ne îngădue sâ cităm ce scrie 
d-l Teodosiu In această privinţă. 
Rplicarea este o urmare normală 
a unei lecţii. Sâ se evite lucrările 
elevilor „de  fâcut“  acasă. Nu tre 
bue să se facă abuz cu m ateria lul 
in tu itiv  şi în special la matema
tic i. Elevul sâ fie  deprins să înveţe 
şi să observe. Sâ ştie unde să caute 
cunoştinţele şi cum sâ le acu
muleze. D-sa arată cum sâ se facâ 
citirea model şi ce rost trebue să 
aibă manualele didactice. In spe
cial, abecedarul este o tortură şi 
pentru elevi §i pentru învăţător. 
In concluzii, d-l Teodosiu face u r
m ătoarele reco m a nd ă ri:

a) „F lecare lecţie să satisfacă 
scopul ei propriu, cu m in im um  de 
tim p  şi cu maxim um  de succes.

b) N im ic în lecţie care să nu 
stea cu subiectul în tr ’un raport de 
necesitate.

c) Orice depărtare de natură şi 
de bunul s im t e antipedagogicâ 
(maşinismul e depărtare de na
tură, deci...)

d) M anualul didactic să fie  pen
tru copii şi introducere în b ib lio 
tecă.

e) Şcoala să nu mai dea de lu 
cru cop iilo r acasă.

f) Învăţătorul să fie  liber în pro
cedarea lu i didactică (în condiţiile  
punctelor a. b şi c).

g) Cei care au căderea oficială 
să aprecieze personalitatea didac
tică a învăţătorului şi activitatea 
lui să o facă cu înţelegerea re
lativităţii lucrurilor”  (pag. 73-74).

„Revizu iri44 trebue citita pe în 

delete şi apoi pusă în practică. 
D-l Teodosiu a avut o fericită in 
spiraţie când a publicat această 
carte. Socotim câ este utilă  orică
ru i Tnvâtâtor ; de aceea o reco
mandăm cu insistenţă.

M. Cojocaru
E th n o s , Rn. I, Fasc. 1, Foc

şani, 1941. Este o revistă de grai, 
studiu şi creaţie românească, care 
apare anual sub conducerea D-lui 
prof. Ion Diaconu. Dupâ cum o 
arată şi numele, revista este „e- 
coul credincios al rom ânism ului'* 
şi a luat atitud ine hotârîtă pentru 
desrobirea noastră culturală. Cola
borează D.nîî S. M ehedinţi. C. 
Rădulescu-Motru, V. Băncile, Iorgu 
Iordan, Sextil Puşcariu. I. I. Can- 
tacuzino, I. Ciocârlan, Leca Mora- 
riu , C. B râ ilo iu . (Jn foarte preţios 
material fo lk lo ric  este adunat de 
D-l Diaconu, din Vranceo şi Râm- 
nicu Sărat. P rim ul volum cuprinde 
356 pagini.

F a m ilia , Rn. 76, Serîa IV, Buc 
Tip. „U n ive rsu l", 1941. Cunoscuta 
revistă, refugiată dela Oradea, se 
menţine pe aceeaşi lin ie  de nobilă 
ţinu tă  literară.

Revista Bucovinei, Rn. I nu
merele 1 şi 2 din Ian. şi Feb. 
1942, reîncepe firu l trad iţie i cu ltu
rale cernăutene, cu concursul va
lo rilo r culturale ale B ucov ine i: 
Leca M orariu, C. Loghin, G. Voe- 
vidca, N. R lbu, Dragoş Vitencu, 
Teofil L ianu, George Drum ur, P. 
Jita riu , R. V. Sânger, E. Rr. Za- 
haria ş. a.

N atura , Rn. XXXI, Nr. 1, lan. 
1942, Buc. Cunoscuta revistă pen
tru  răspândirea ştiinţei publică In  
acest num ăr şi im portantul studiu 
al D -lu i Mircea D. I l ie : „Exploa
tări m in iere în trecutul românesc : 
sarea". V . T*



tf. Sugftm să se comunice Âsoetaţiei urmdioarele date：

— Numele colegilor care au fo«t m obilizaţi în rftzbolul din 1941, 
(arătând gradul).

一  Numele colegilor decoraţi în acest râzboiu (se va arâta deco
raţia acordatft).

一  Numele colegilor ce s’au distins prin activitate şcolara f i  ex- 
tra^colară; eventual dacă au fost decoraţi pentru acestea şi cu ce 
decoraţii.

VI* Asooi&tia a hotărit sâ îatiinteze la Casa Învăţătorilor din 
Piatra-Neamt o galerie a învăţătorilor-eroi ； va rug&m sâ trimiteţi Aso
ciaţiei biografiile şi fotografiile colegilor morţi la războiu.

V il*  Începând din Martie 1942, se va reţine  to t p% bocderoUriie 
Asociaţiei cotizaţiile conducătoarelor de grădini de copii din judeţ, 
membre ale Asaciatiei Pedagogice a învăţătoarelor dela ocoalele de 
copil mfci. Cotizaţiile sunt: 50 lei aauai pentru Învăţătoarele titu lare; 
60 lei deîiaidve, 80 lei gr. II, 100 le i gr. I. Abonamentul la  revista „Co- 
pUul“ ，rn )  Iei.

Colegele membre ale Asociaţiei Pedagogice sunt rugate sâ comu
nice aceasta pentru a îi trecute pe borderourî.

V i l i .  La telegrama trim isă de Adunarea Generală a ArtocIa(iei 
Generale, Domaului Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului, 
Domnia-Sft a binevoit a răspunde:

,“Mulţumesc călduros învăţătorilor din întreaga t̂ r{i p§ntru nrărilt 
pe care mi le trimiteţi, cu ocazia sfinţirii casei lor din Capitală.

fn lupta pe care o duc pentru întărirea şi ridicarea poporului ro* 
mân, mă sprijin $i pe patriotismul şi munca învăţătorilor români3.

Mareşal Aotoncsc猶 
IX* Dâm, mai jos, Comitetul Central al Asoc. Generale :
1 la adunarea generala dela 29 Decemvrie 1941, care 8'a ţinut 

pentru prima oară în Casa proprie a Asociatei» a lost ales pe tinip de 
3 ani un nou Comitet Central, constitu it a s tfe l: Teodor D., Iacobescu 
(Bucureşti), preşedinte; loan N. Ciolan (Sibiu) şi Grigore Aogheiescu 
(Bucureşti), vice-preşedinţi; Moise G. Marinesca (Stâlpenl-Muicel) ca
sier general ; Mircea V. Isp ir (Bucureşti), secretar general. Delegaţia 
permanentă e alcâuUă din cei de mai sus.

Membrii Comitetului C entra l: Petre Botescu (Spătărei-Teleorman), 
Gh. Niculescu-Malu (Câmpina-Prahova), Gh. Vierescu (Vaslui), V. Pe* 
traru  (Bacâu), P, Mironescu, (Mera-Putna), V. Avram (Tecuci), Mihail 
Roşianii (Mateeşli-Vâlcea), D. T o tir (Rudina-MeliediQti), D. Abagiu 
(Constanţa), Ion Gleja-Some^ (Bucureşti), Adam Dula (Slmeria Veche- 
Hunedoara), Augustin Dordai (Turda), Gh. Creţu (Timişoara), Iulian 
Beriode (Târcaia-Bihor), Epifanie Rodinciuc (M itocul Dragomirenl-Su- 
ceava), Sava Botez (Cetatea A lbă) şi Sabie Popescu-Lupu (Chişinâu).

Au fost aleşi membri supleanţi N. Bftrliba (Bucureşti), Dobre 
Stancia-j；Brăila), Iordache Stoica (Galaţi)» Vasile Găbureanu (Piatra-N.)# 
loan Popescu (Ţagureşti-Dolj), I. G. Burtoia (Constanţa), Traian Zim- 
velia-C luj (Bucureşti), Arcadie Gherman (Roşa I.-(Cernâuţi) şi CoDBt 
Cotruţâ (Bălti).

Mihail Avadane!
Secretarul Asociaţiei
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