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Copiilor mei

Vladimir şi Suzica,
pentru ca să-şi aducă aminte odată 
că tatăl lor a fost preocupat de 
ideia unei educaţiU care să nu amă
rască anii copilăriei.

Traducătorul.



PREFAŢA
Dintre recentele lucrări de pedagogie, acea care a atras 

mai mult atenţia pedagogilor, este lucrarea D-nei Dr. Ma- 
ria Montessori, pe care o dăm astăzi în traducere.

Despre această operă, care a ajuns să fie tradusă în 
mai multe limbi, presa pedagogică de pretutindeni s’a pro
nunţat cu multe laude. Traducătorul ei în limba engleză, 
d. Henry W. îiolmes, profesor la Universitatea din Har- 
ward, spune că de ani de zile nici o carte despre educaţie 
n’a excitat atâta curiozitate într’un cerc mai larg.

în Italia entuziasmul pentru această operă este aşa de 
mare, încât toate şcoalele: oficiale şi private, urbane şi 
-rurale, laice şi religioase, au început să adopte metoda ex
pusă în ea. Aici ea este opera pedagogică de cea mai mare 
actualitate.

Metoda Montessori — căci aşa e cunoscută în toată 
lumea — pleacă dela principiul că nu creştem noi pe copil, 
ci fiinţa omenească se educă singură. Tot ce puteim face 
noi pentru copil este de a-i procură ocazia şi posibilitatea 
de a se putea desvoltâ singur, adică tocmai contrarul de 
,ceeace am făcut noi, până acum. într’adevăr, sub cuvânt 
de a-1 instrui şi de .a-1 educa, noi am comprimat în copil 
o mulţime de instincte care l-ar fi condus desigur la nişte 
rezultate mult mai mari, dacă n’am fi căutat să le abatem 
dela calea lor cea naturală.

Temeinicia acestui principiu a fost recunoscută într’a
devăr,' dar numai în parte, adică în ceeace priveşte des- 
voltarea fizică a primei copilării. Se constată, cu alte cu
vinte, că un copil normal, .căruia i se procură mijloacele 
de a se juca în aerul liber, şe desvoltă mai bine, îşi întă
reşte chiar muşchii mai mult decât dacă îl supunem să facă 
primblări de comandă sau să execute nişte mişcări gim
nastice alcătuite în mod savant.

C. Buţufeanu. — Metoda Pedagogiei. 1
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în ceeace priveşte însă instinctele intelectuale, suntem 
departe de a avea cu toţii aceeaşi părere. Această ches
tiune este încă obiectul de discuţie al pedagogilor ex;peri- 
mentali. Totuşi noi credem că opera educatorului în acea
stă privinţă este de a stimula instinctele bune şi de a cana
liza pe cele rele, dacă într’adevăr copilul va fi moştenind 
instincte rele.

Pentru cei în curent cu mişcarea pedagogiei noui, poate 
că opera aceasta să nu le prezinte multe lucruri inedite; 
totuşi ea va deschide celor ce o vor ceti, orizonturi noui 
şi-i va îndemna să lucreze pe căi încă nestrăbătute. Căci 
cartea savantei profesoare dela -Roma este o mină nese
cată de reflecţii privitoare la educaţie. Şi tocmai aceasta 
i-a făcut succesul de care se bucură.

Traducerea noastră cuprinde capitole cari nu se găsesc 
în cea franceză a D-nei II. Qailloud, publicată sub auspi
ciile Institutului Rousseau din Geneva şi nici chiar în ediţia 
italiană publicată în 1909.

Aceste capitole le datorim autoarei, care a binevoit a 
ni le trimite pentru ediţia românească odată cu permisiu
nea de a-i traduce opera, fapt pentru care îi aducem aici 
cele mai vii mulţumiri.

Celebra profesoară a ţinut mult ca opera ei să fie răs
pândită şi în România. în scrisoarea ce ne trimite, ea se 
exprimă cu multă simipatie pentru ţara noastră.

Jl messagio ddllo Rumenia mi e caro, e sarei molto 
ielice di vedere il mio libro tradotto in lingiia rumena.

„Non vorrei alcun vantaggio materiale; il mio massimo 
interesse sarehbe che le mie esperienze patessero esser co- 
nosciiite.dagli educatori di Rdmenia. La Rumenia e un 
paese qui, in Italia, molto famigliare, molto fraternamente 
simpatica. La vostra Regina Elisabetta e a tutti noi vicimi 
al cuore per la sua anima, pei siioi şerif/i e per le siie o- 
pere pubbliche a vantaggio dei cieclii".

Dacă, prin urmare, voiu fi izbutit cu traducerea, voiu 
avea o, dublă sati.sfacţie: pe lângă că voiu fi contribuit la 
răspândirea în publiicul român a. unei opere însemnate, a- 
poi voiu fi răspuns în acelaş timp şi la dorinţa autoarei.

Părerea noastră de rău este de a nu fi putut introduce 
în textul român măcar câteva din ilustraţiile cari se gă
sesc în ediţia italiană.

, . C. V. Butureanu
laşi, Noemvne /9/ş. Institutor



CONSIDERAŢIUNI CRITICE

N’am intenţia de a scrie un tratat de pedagogie ştiin
ţifică ; aceste câteva note au un scop mai modest; acela de 
a răspândi în pubJic rezultatele undi experienţe care pare 
a deschide o cale nouă principiilor moderne, cari tind a 
construi din nou edificiul pedagogiei. De vre-o 10 ani, a- 
ceastă ştiinţă, ca şi medicina, părăseşte puţin câte puţin 
domeniul pur speculativ, pentru a-şi stabili bazele pd tere
nul mai solid al experienţei. Psihologia fiziologică şi expe
rimentală a unor învăţaţi ca Weber, Fechner şi Wundt 
pare destinată a-i procură acest fundament pregătitor, pe 
care vechea psihologie metafizică îl oferea pedagogiei filo
zofice. Antropologia aplicată la şcolari, deasamenea ne 
pare a oferi pedagogiei noui un suport tare.

Cu toate acestea, pedagogia ştiinţifică n’a fost încă de
finită, nici stabilită pe reguli fixe. Este ceva vag şi în stare 
embrionară, de care se vorbeşte, dar care în realitate, nu 
există. Până acum, putem zice că ea a fost numiai intuiţia 
unei ştiinţi care va trebui, negreşit, să iasă din totalul de 
ştiinţe pozitive şi experimentale, care au scbimlbat ideile 
secolului XIX. Omul, care datoreşte culturei ştiinţifice un 
ideal nou, nu poate fi pregătit pentru el decât printr’o me
todă pedagogică nouă. Nimic mai mult.

Sunt câţiva ani, un profesor de mddicină, Pizzoli, fundă 
în Italia, cu un lăudabil curaj, o şcoală, cu scop de a pre
găti pe învăţători pentru pedagogia nouă. în timp de doi 
sau trei ani, această şcoală avu mare succes; ea văzu de
filând pe toţi învăţătorii din Italia şi fu înzestrată, de către 
oraşul Milan, cu un minunat material ştiinţific.

Acest entuziasm erâ datorit, în mare1 parte, propagan
dei ilustrului antropologist Qiuseppe Sergi, care, de vre-o 
treizeci de ani, lucrează cu stăruinţă la răspândirea în cor-
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pul didactic din Italia, a principiilor unei culturi nouă, ba- 
zată pe educaţie.

„Astăzi, zicea Sergi, se simte o nevoie urgentă: trebue 
reînoite metodele de educaţie şi de instmctie. Cine luptă 
pentru această nobilă cauză, lucrează "^la regenerarea u- 
mană'.

în scrierile sale pedagogice, adunate într’un volum 1), 
el îşi rezumă conferinţele şi lecţiile asupra acestui subiect, 
indicând ca mijloc de regenerare studiul sistematic al co
pilului prin metodele antroipologiei pedagogice şi ale psi- 
cologiei experimentale.

„De mai mulţi ani, scrie el, lupt pentru o idee pe care 
o găsesc din ce în ce mai dreaptă şi mai folositoare, că 
])entru a avea metode naturale, este indispensabil de a po
sedă observatiuni numeroase, exacte şi raţionale asupra 
oamenilor şi în special asupra copiilor, fiindcă în timpul 
copilăriei trebuesc puse bazele educaţiei şi ale culturei.

„A măsură capul sau mărimea corpului, nu este ne
greşit a face operă de educator; cu toate acestea, aici duce 
aceasta; este imposibil de a creşte pe cineva, dacă nu-1 
cunoaştem direct'*.

Autoritatea lui Sergi făcu să prevaleze convingerea că 
dacă un individ este cunoscut, arta de a-1 creşte rezultă 
în mod ca şi natural din această cunoaştere. Discipolii ma
estrului exagerând acest principiu, interpretându-1 într’un 
chip prea literar, ieşi din aceasta o adevărată confuzie in
tre studiul experimental al şcolarului şi educaţia sa. Una 
fiind calea ce conduce la cealaltă, se dete numde de peda
gogie ştiinţifică, antropologiei pedagogice. Partizanii nou
lui vocabul adoptară ca insignii „fişa biografică** şi cre
zură că acest stindard fiind odată înălţat pe şcoală, bătă
lia eră şi câştigată.

Astfel, şcolile de pedagogie ştiinţifică instruiau pe în
văţători cum să iâ măsurile antropornetrice, cum să mă- 
nuiască instrumentele necesare la aceste măsurări, cum1 să 
culeagă datele biografice, etc. Noul corp didactic al învă
ţătorilor „ştiinţifici** eră format.

. In străinătate, nu se făceă, negreşit, nici mai mult, nici 
măi bine.

în Franţa, în Anglia şi mai cu seamă în America s’au 
întreprins studii de antropologie şi de psihologie pedago-

1) EducazUme ed Istruzione (Pensieri) Travislni, 1892.
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gică, în şcoalele primare, cu’ iluzia că se obţine renovarea 
şcoaJei. Dar mai nici odată nu fac învăţătorii aceste cer
cetări; ci medicii, cari, natural, au mult mai mare interes 
pentru ştiinţă, decât pentru pedagogie. Ei caută mai de
grabă de a aduce noui contribuţii antropologiei şi antro- 
prometriei, decât de a pune bazele unei pedagogii ştiinţi
fice. In sfârşit,, antrbpologistul şi psihologul nu s’au pus 
niciodată, să educe copiii, după cum nici învăţătorii nu s’au 
ridicat niciodată la rangul de savanţi de cabinet. ,

Progresul ar cere o adevărată fuziune a studiului cu 
gândirea, astfel că savanţii să lucreze în domeniul şcoalei 
şi învăţătorii să fie înălţaţi deasupra nivelului la care ei 
s’au menţinut până astăzi. Şcoalele pedagogice universi
tare, fundate în Italia de către Credaro, căutară să reali
zeze acest ideal. El vrea să scoată pedagogia din cadrele 
facultătei de filozofie, în care ea a fost numai o subdivi
ziune şi să facă dintr’însa o facultate independentă, care, 
caşî facultatea de medicină, ar cuprinde obiectele cele mai 
variate de învăţământ. Printre aceste din urmă, ar trebui 
citate mai cu seamă: Igiena pedagogică, antropologia pe
dagogică şi psihologia experimentală.

In adevăr, Italia, care este patria Iui Lombroso, a lui 
De-Qiovanni şi a lui Sergi, are cinstda de a fi fost cea din- 
tâiu în asemenea organizaţie. Cei trei savanţi pot fi numiţi 
fondatorii nouilor direcţii în Antropologie: primul în an
tropologia criminală, al doilea în antropologia medicală, al 
treilea în antropologia pedagogică; şl împreună, pentru 
marea nevoie a ştiinţei, au fost primii promotori ai ideilor 
lor, aşa că nu numai au făcut valoroşi elevi, dar au şi pre
gătit conştiinţa masselor, pentru a înţelege noutatea ştiin
ţifică răspândită dO ei1).

Spiritul organizaţiei lui Credaro ne face să sperăm că 
reedificarea şcoalei şi a metodelor educative se vor face 
în universitate. Această reconstrucţie presupune fuziunea 
artei educative cu ştiinţele experimentale, ale căror rezul
tate precise constituesc date cari pot fi întrebuinţate la 
reînoirea teoretică a pedagogiei.

Astăzi chestiunile de educaţie ne preocuipâ din punct 
de vedere social şi umanitar. Ace'astă cauză este aşa de 
mare, încât umanitatea datoreşte respdct tuturor acelora

1) Montessori, Uantropologia Pedagogica. 'Vallardi.
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cari au contribuit, de aproape sau de departe, la studiul 
acestor chestiuni şi chiar acelora ale căror înicercări mo
deste n’au fost deloc încoronate cu succes.

Astfel şcoala fundată de către Pizzoli şi cabinetele de 
antropologie şi pedagogie ştiinţifică, creiate în diferite o- 
raşe ale Italiei, prin îngrijirile învăţătorilor şi ale inspec
torilor şcolari, dar cari căzură înainte de a fi definitiv or
ganizate, au deschis o cale mintii noastre. Ele au valoare 
prin credinţa care le inspiră şi prin calea ce au deschis 
gândirdi.

Nu 6 nevoie să spunem că asemenea încercări au fost 
prea îndrăsneţe şi stingherite de putina înţelegere a noui- 
lor ştiinţi încă în curs de desvoltare.

Orice operă mare sd naşte în urma încercărilor, nereu
şite şi imperfecte. Când i s’a arătat Sfântului Francois 
d’Assise că trebuia să reconstruiască Biserica, el crezu că 
era vorba de mica biserică din satul său, care se ruină, şi 
se puse să aducă pietre pd umeri.

Târziu numai, el înţelese că eră vorba de renovarea 
Bisericei universale, prin spiritul de abnegaţie. Acest sfânt, 
care, cu naivitate, căra pietre, este acelaş care, mai târziu, 
preziddază cu cinste la o isbândă a spiritului, e acelaş om 
în două vrâste deosebite.

Tot aşa şi noi,- care lucrăm la un singur lucru, suntem 
vrâste deosebite ale uneia şi aceleiaşi vieţi; cei cari vin 
la urmă isbutesc, fiindcă s’au găsit oameni de credinţă cari 
au lucrat înaintea lor.

Am crezut că transportând în afară de laboratoare ex
perienţele sterile şi obositoare, ne va fi posibil de a recon
strui şcoala învechită şi dărăpănată. Noi am privit cuce
ririle ştiinţei materialiste şi m^aniste cu aceeaşi speranţă 
care, fără îndoială, ilumina ochii sfântului Frangois, când 
cercetă blocurile de granit cu care se încărca.

Astfel noi am rătăcit pe un drum lung, plin de greşeli 
şi arbitrar, din care trebue să eşim, pentru a găsi într’a- 
devăr arta de a se pregăti generaţiile umane.

A pregăti pe învăţători, prin ajutorul ştiinţelor experi
mentale, nu este lucru uşor. Când îi vom fi învăţat, în chi
pul cel mai amănunţit, antropometria şi psichometria, le 
vom fi pus în mână un instrument al cărui utilitate va fi 
foarte îndoelnică. Iniţiând pe învăţători în experienţa ast
fel înţeleasă, rămânem într’un câmp foarte limitat şi teo-
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retic. învăţând nişte principii de filozofie, învăţătorul de 
altădată eră familiarizat cu ideile câtorva oameni de1 sea
mă, el mişca muşchii limbei pentru a vorbi, cei ai ochiului 
pentru a ceti; învăţătorii de astăzi cunosc câteva instru
mente şi pentru a se servi de ele, ei ştiu cum trebue să pue 
în m.işcare muşchii braţelor.

Diferenţa nu este aşa de mare, căci diferenţele nu con
stau niciodată în modalităţile exterioare, ele stau în omul 
interior. Iniţiând ipe educatori în experimfentaţiune, noi 
n’am pregătit desigur învăţători noui. Şi mai ales noi am 
părăsit pe educatori pe pragul ştiinţelor experimentale, 
fără a-i admite în partea rezervată, unde sunt chemaţi să 
intre savanţii.

Ce e'ste într’adevăr un savant ?
. Nu este omul care ştie să mânuiască toate instrumen

tele de fizică, care, într’un laborator de chimie poate să 
umble cu reactivii, sau care, în biologie, este îndemânatic 
a face preparatele microscopice. Simplii prelparatori au, 
câte odată, în acest domeniu, mai multă siguranţă decât 
savanţii, căci, mai bine decât ei, posedă technica experi
mentală.

Noi numim savant pe acela care, în experienţă, a pre
simţit un mijloc de a ajunge la înţelegerea adevărurilor 
profunde ale vieţfei, şi care, în acest studiu, a văzut trezin- 
du-se în el un amor atât de pasionat pentru misterele na- 
turei, încât s’a uitat pe sine. Savantul nu este un manipu
lator de instrumente; este un preot îndeplinind un sacer- 
doţiu către natură..

Ca odinioară trapiştii, el trăeşte în cabinetul său, fără 
a se sinchisi de lumea exterioară. Nepăsător de persoana 
sa, pentrucă n’are timp să se îmbrace, el uzează de mi
croscop până să devie orb: pentru a descoperi mersul unei 
boale, el îşi inoculea'ză germenele; el ştie cumi poate face! 
explozie o preparaţie chimică şi cu toate acestea încearcă 
noui experienţe şi face să fie trăsnit.

Astfel este spiritul acelui căruia natura îi descoperă 
secretele, dându-i onorurile descoperirei. Afară de „tech- 
nica“ omului de ştiinţă, este prin urmare şi un „Sipirit“ al 
savantului. Savantul ajunge la culmea ştiinţei sale, când 
spiritul a întrecut technica ; atunci-ştiinţa va aveâ dela 
dânsul nu numai noui revelaţiuni asupra naturei, dar şi o 
sinteză a gândirei, o filozofie.

Cred, prin urmare, că ne trebue să pregătim pe învă-
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ţători prin spiritul rnai mult decât prin technica ştiinţei, 
şi să-i îndreptăm mai mult spre spirit decât spre technica.

N’am voit niciodată să facem din învăţătorul primar 
un desăvârşit asistent de lalx>rator, voiam numai să-l în
drumam pe calea ştiinţei experimentale, deprinzându-1 a 
se servi puţin de diversele instrumente1 de care ar avea tre
buinţă pentru a-şi îndeplini sarcina. Deasemenea vrem as
tăzi, în limitele functiunei sale, arl pune pe calea spiritului 
ştiinţific.

Trebue deci să trezim în conştiinţa învăţătorului in
teresul pentru manifestările fenomenelor naturale, pentru 
ca să cunoască ce vrea să zică aşteptarea îngrijorată a a- 
celuia care a preparat o experienţă dela care aşteaptă o 
revelaţiea).

Instrumentele sunt ca şi alfabetul; trebue să ştii a le 
mânui, pentru a'putea ceti în natură. După cum cartea gă- 
sdşte în alfabet mijlocul de a traduce cele mai multe gân
diri ale autorului, fot aşa, prin mecanismul experienţei, na
tura dă la iveală lista nesfârşită a secretelor sale.

Din moment ce cineva ştie să silabisească în abecedar, 
poate, la rigoare, să citească o dramă de Shakespeare.

învăţătorii initiatî în experienţele brute, seamănă cu 
individul care pricepe interesul literar al cuvintelor abe
cedarului. Trebue să-i ajutăm a interpreta spiritul naturei.

Cu toate acestea, greşala noastră primitivă era natu
rală; copilul care sfârşeşte de învăţat abecedarul, are ilu
zia de a şti să citească şi, într’adevăr, el citeşte firmele 
magazinelor, titlurile gazetelor. Dacă, intrând într’o biblio- 
tebă, el ar crede că poate să înţeleagă cărţile, greşala sa 
ar fi foarte naturală. Dar, dacă ar încerca, el ar vedea că 
a şti să citeşti mecanic, nu înseamnă nimic şi ar ieşi din 
bibliotecă, pentru a se întoarce la şcoală.

Aşa este şi cu învăţătorii pe care am crezut că-i pre
gătim pentru „pedagogia ştiinţifică*4, învătându-i antropo- 
metria şi psicometria.

Să ne ferim de dificultatea ce este de a pregăti învă
ţători savanţi, să nu cercăm nici chiar să elaborăm un pro
gram, nu este acesta scopul acestei lucrări. Să presupunem 
mai degrabă că, prin îndelungate exerciţii, am pregătit pe

1) V. Aintropologia pedagogica, 
Metoda în ştiimta experimentală.

Montessori, Capitolul despre
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învăţători la observarea naturei şi că i-am adus, de pildă, 
în starea în care se găseşte Zoologistul, care1 se scoală în 
timpul noiptii, pentru a surprinde în tufişe, deşteptarea şi 
primele manifestări ale vietei unei familii de insdcte._ Obo
sit, dar tremurând de entuziasm, nepăsător de noroiul şi 
de praful care-1 acopăr, de zăpada care-1 udă sau de soa
rele care-1 arde, el este atent numai să nu-şi trădeze pre
zenta, pentru ca insectele să poată a-şi urmă în linişte o- 
cupatiile lor.

Să presupunem că învăţătorii noştri au ajuns la gra
dul de zel al unui savant. Atins de miopie şi ştiind oă stu
diile cu microscopul obosesc vederea, el observă cu toate 
acestea toate mişcările infuzorilor în mişcările lor spon
tane; lui i se pare că ace'ste fiinţe infinit de mici manifestă 
deja o conştiinţă rudimentară în chipul lor de a-şi alege 
hrana şi de a se urmări unele pe altele; el turbură viata 
paşnică a infuzorilor, aplicându-le nişte curenţi electrici; 
el proecte'ază asupra lor unde luminoase care, ca şi adi
neauri, vor produce fenomene de atracţie şi de respingere; 
un asemenea studiu conduce pe acest om a se întrebă dacă 
aceste fenomene asemănătoare până la un piinct cu efec
tul magnetului asupra fierului, nu sunt o dovadă a unei 
stări de conştiinţă embrionară: Cufundat în meditaţia sa, 
savantul nostru nu a obse!rvat deloc că sunt două ore, fără 
ca să se fi gândit încă la mâncare; noi înţelegem bucuria 
ceoâimte.
' Să presupunem, zic, că învăţătorul a ajuns (lăsând la o 

parte cultura ştiinţifică) să simtă un asemenea interes pen
tru observarea fenomenelor naturale; o asemenea pregă
tire nu va fi încă de ajuns.

Căci scopul său final nu este de a studia insecte sau in- 
fuzori, ci omul. Şi nu omul în manifestările sale zilnice, 
după cum entomologistul le observă la insecte, ci fiinţa o- 
menească, în momientul deşteptării sale la viata intelec
tuală.

Pentru un viitor educator, interesul ce-1 are pentru u- 
manitate, trebue să stabilească între el şi cei pe care îi ob
servă, o legătură mult mai intimă decât cea care leagă de 
natură pe zoolog s^u pe botanist. Omul nu poate observa 
insecte sau reactiunela chimică, fără să se plictisească ; 
pentru cine observăliic«tftTe\fără pasiune, această obo
seală apare a vietei, un mar
tiriu.
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Dragostea omului pentru semenul său poate1 să fie mai 
dulce şi aşa de simplă că, nu numai cei înzestraţi cu inte
ligenţă, dar chiar massele, să poată ajunge la ea fără sfor
ţare.

Este necesar ca învăţătorii, iniţiaţi îndeajuns în spiri
tul ştiinţei, să se simită susţinuţi de mângâierea pe care o 
încearcă, devenind observatorii umanităţii.

Pentru a dâ o ideie de acest al doilea chip de a pregăti 
un spirit, să încercăm de a pricepe sufletul mistic al pri
milor discipoli ai lui lisus Mristos, când ei ascultau pe în
văţătorul lor vorbind de o împărăţie a lui Dumnezeu mare, 
mai superior decât tot ce se poate închipui în acest gen pe 
pământ. Unul din discipoli este curios acum să ştie care 
va îi poziţia celor mari în această împărăţie; el îl întreabă 
cu naivitate: „Cine va fi cel mai mare în împărăţia Ceru- 
rilor?“ La care Hristos răspunde, netezând capul unui co
pil care îl priveşte, fascinat: „Acel care va fi ca unul din 
aceşti mici, acela va fi cel mai mare în împărăţia Ceru- 
rilor“.

Să presupunem acum un suflet cu totul mişte, care ob
servă pe copil în toate manifestările sale, pebtru ca să gă
sească cu un amestec de respect, de dragoste, de curiozi
tate sfântă, cu o arzătoare aspiratiune către cele mai înalte 
splendori cereşti, drumul perfecţiunii, să-l punem într’o 
clasă populată cu copii mici.

Ei bine, nici acest suflet nu va fi al educatorului nou, 
pe care înţelegem a-1 forma.

Dar să căutăm a topi în acelaş suflet spiritul asprului 
sacrificiu al omului de ştiinţă şi visările negrăite ale mis
ticului, — şi vom fi pregătit desăvârşit spiritpl „înivătăto- 
rului“.

Dela copil el va învăţă metodele de educaţie; prin copil 
el va perfectionâ neîncetat teoriile şi practica sa de edu- 
cattie.

Ce-ar zice un savant de ai noştri, — care, după o lungă 
călătorie, pentru a studia la faţa locului obiceiurile1 anima
lelor, şi-ar continuă în tăcerea unui cabinet observatiunile 
sale biologice, — când un copil ar veni să-î arate într’o 
cutie de chibrituri câţiva fluturi morţi, înfipţi în bolduri ? 
Cu animale moarte, naturalistul nu ştie să facă nimic. Un 
fapt analog s’ar produce, dacă am pune pe un învăţător 
format la ideile noastre, înainte'a unei clase în care elevii
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comprimaţi în exprimarea spontană a personalităţii lor, 
sunt fixaţi ca corpuri moarte, fiecare la locul lor, ca fluturii 
înfipţi în bolduri.

Nu este, prin urmare, destul ca să pregătim învăţătorii, 
trebue să adaptăm şi şcoala la ideile noui.

Reforma esenţială, pentru ca să ia naştere pedagogia 
ştiinţifică, constă în aceea că şcoala să permită cqpiluliii 
de a-şi arătă liber natura.

Nimeni nu va îndrăsnî să afirme că un asemenea prin
cipiu este deja scris în pedagogia şcolară. Fără îndoială, 
au fost educatori cari, sub auspiciile lui Rousseau, au for
mulat asupra libertăţii copilului, aspiraţii vagi sau princi
pii fantaziste, dar adevăratul concept al libertăţii este cu 
totul necunoscut de către pedagogi. De foarte! multe ori ei 
îşi fac despre libertate aceeaşi ideie pe care şi-o fac şi po
poarele despre sclavie, în momentul când se revoltă în con
tra lanţurilor seculare; sau, dacă idealul lor. este ceva mai 
ridicat, ei au ideia unei libertăţi sociale, totdeauna strâmiâ, 
fiindcă ea nu reprezintă decât o liberafiune parţială: aceea 
a unei patrii, a unei caste, a unui principiu.

Adevărata libertate care trebue să inspire pe pedagoga 
este universală; ştiinţele biologice ale sec. XIX ne-au des
coperit-o, procurându-ne mijloacele de a studia viata.

Dacă pedagogia veche întrevăzuse şi presimţise nece
sitatea studiere! şcolarului pe care vrem să-l educămi şi de 
a-1 lăsă liber în exprimarea mianifestărilor sale spontane, 
această intenţie vagă n’ar fi putut figură în practică; pen
tru a o realiză, trebuia tributul adus secolului din urmă 
de către ştiinţele experimentale.

Nu cs+e nevoie să discutăm; probele sunt de ajuns. Ce
lui care ar pretinde că principiul de libertate inspiră şi di- 
rige astăzi şcoala, ar trebui să-i răspundem prin surâsul 
cu care am ascultă pe un copil mic susţinând că fluturii 
împunşi pe cartoane sunt încă în viaţă şi liberi de a sbură.

Sclavia este principiul inspirator al întregei pedagogii, 
în sala şcoalei ea domneşte în stăpână.

Vreţi probe? Este de ajuns una: banca.
Banca ilustrează una din cele mai mari greşeli făcute 

de pedagogia ştiinţifică materialistă, când îşi închipuiă să 
reconstruiască edificiul ruinat al pedagogiei şcolare!, cu 
câteva materiale răzleţe. Modificările aduse în construirea 
băncei, corespund exact mersului metodelor de învăţă
mânt. Altădată eră banca rudimentară, în care copiii stă-
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teau ghemuiţi. Astăzi ea s’a schimbat; ea este adaptată 
vrâstei copilului, lungimei picioarelor lui; se poate modi
fica înălţimea scaunului; spaţiul care separă scaunul de 
pupitru este matematiceşte calculat, pentru ca scolioza să 
nu schilodească spetele copilului. în sfârşit (ce intuiţie a- 
dâncă!) se despart scaunele, se măsoară în lărgime pentru 
ca copilul să aibă exact spaţiul dd a şedea şi de a nu mai 
puteâ face mişcări laterale, pentru ca să rămâe cu totul in
dependent de vecinul său. în fine, banca este construită 
astfel pentru ca copilul să fie văzut cât se poate mai bine, 
aceasta pentru a preveni perversiunile sexuale. Ce să zi
cem despre aceste precautiuni, într’o societate care gă
seşte scandalos un învăţământ al moralei sexuale, pentru 
că ar putea păta nevinovăţia? Şi chiar ştiinţa se supune 
acestei ipocrizii,'perfecţionând băncile, pentru ca să mă
rească cât se poate mai mult imobilitatea copilului.

Astfel, pentru ca copilul să fie bine închis în bancă şi 
silit de a păstra o poziţie igienică şi corectă, s’au stabilit 
sisteme speciale, în care el este imposibil de a face un , sin
gur gest neprevăzut, dar la care sistem se vede, la un mo
ment dat, scaunul căzând, pupitrul ridicâmdu-se, sprijinul 
pentru picioare întorcându-se, lăsând copilului spaţiul su- 
ficient pentru a sta în picioare.

Băncile au suferit până acum multe perfecţionări;, a- 
deptii pedagogiei zise şi ştiinţifice au inaugurat un model 
mai mult sau mai puţin reuşit; popoarele însele sunt mân
dre de băncile lor naţionale şi, pentru a lupta contra con
curentei, fiecare îşi apără pe ale sale cu brevete de in- 
ventiune.

Banca perfecţionată este rezultatul sforţărilor unite alC 
mai multor ştiinti: al antropologiei, care a procurat măsu
rile corpului la fiecare vrâstă; al fiziologiei, care a calculat 
lungimea şi iuţeala deosebitelor mişcări, a psihdlogiei care 
s’a gândit la precocitatea şi la perversiunea instinctelor; 
în fine, al igienei, care s’a tinut să lupte contra scoliozei 
totdeauna de temut.

Această bancă este, prin urmare, un adevărat instru
ment ştiinţific. Şi cu toate acestea, cred că nu va trece mult 
timp până vom repara greşala fundamentală, care a pre
zidat la fabricarea eî. Căci, în aceste începuturi ale seco
lului al XX-lea, în mijlocul tuturor descoperirilor privi
toare la igiena infantilă, la biologie, la antropologie şi la 
sociologie; în mijlocul mai cu seamă al nenumăratelor ligi
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cari se ocupă în toate ţările cu protecţia copilului, — acea
stă bancă va părea neînţeleasă. Credem că peste puţin 
timp, publicul mirat, va vroi, pentru a se încrede1 în spu
sele noastre, să vadă şi să pipăe banca noastră model.

Banca avea ca scop principal să împiedice scolioza.
Toţi şcolarii erau supuşi prin urmare la un regim aşa 

de anormal, încât coloana vertebrală, centrul scheletului, 
toţ ce este mai solid în organismul nostru, aceea care a 
putut rezistă fără a se îndoi, tuturor luptelor celor mai as
pre ale omului primitiv, care se luptă cu leii deşertului şi 
cu mamuţii, cari tăiau pietre, lucrau fierul, supunând pă
mântul, — această coloană vertebrală zic, se pleacă şi nu 
rezistă jugului umilitor al şcoalei.

Este într’adevăr uimitor de a constată cumi pretinsa 
ştiinţă a contribuit la perfecţionarea unui instrument de ro
bie, fără a se lăsă cât de puţin luminată de o rază din ă- 
"ceastă lumină mântuitoare, care pretutindeni lucrează la 
liberarea umanităţii, şi cu toate acestea epoca băncilor şti
inţifice coincide cu aceea a uşurării lucrătorului şi a eman
cipării sPciale.

Lucrătorul anemiat, pentru a luptă contra lipsei de 
hrană, nu cere întăritoare, ci îmbunătăţirea economică. 
Minerul care lucrează prea multe ore pe zi, într’o pozi- 
tiune anormală, şi este expus la hernii grozave, nu cere 
cingători pentru a apără măruntaiele sale rebele, dar nu
mai micşorarea numărului de ore şi îmbunătăţiră condi
ţiilor de muncă pentru ca să-şi poată păstră sănătatea, ca 
şi ceilalţi oameni.

Şi dacă constatăm că şcolarul lucrează în condiţii aşă 
de contrarii desvoltării normale a vieţii, încât scheletul 
său se diformează, vom răspunde prin întrebuinţarea unei 
bănci ortopedice ?

Sunt câţiva ani; o doamnă, care mă credeă de partea 
tuturor inovaţiilor ştiinţifice în domeniul şcolar, îmi arătă 
cu o satisfacţie vădită, un corset pentru şcolar, menit a 
complectă opera profilactică a băncii Fără îndoială, noi 
medicii întrebuinţăm pentru a tămădui coloana vertebrală 
oarecare mijloace fizice: instrurriente ortopedice, corsete, 
extepşiuni periodice: cQpilul rachitic fiind spânzurat de 
cap şi de umeri, astfel ca greutatea corpului să destindă 
şi apoi să îndrepte coloana vertebrală. Astăzi instrumentul 
ortopedic în cinste la şpoală este banca: mâine va fi cor
setul; un pas încă şi cu încetul se va hotărî spânzurarea.
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Toate acestea sunt o consecinţă logică a aplicării şti
inţelor la şcoală. Mijlocul raţional de a coni'bate scolioza 
la şcolari, va fi negreşit de a le schimbă ocupaţia, astfel ca 
ei să nu mai fie siliţi a stă mai multe ore pe zi, într’o po
ziţie rea.

Ceeaoe ne trebue, nu este mecanismul unei bănci mai 
miult sau mai puţin perfecţionate, ci cucerirea libertăţei.

Dacă banca putea să fie' utilă spatelui şcolarilor, ea 
va fi, pe de altă parte, vătămătoare igienei localului, din 
pricina dificultăţei de a le mişcă pentru curăţire; sprijinul 
pe care şcolarul pune picioarele sale nefiind mobil, praful 
adus zilnic pe încălţămintele lui de coiMl se grămădeşte 
dedesubt.

Astăzi, mobilierul locuinţelor se preface; el tinde să de
vie tot mai simplu şi mai uşor, pentru ca să poată fi tran
sportat cu uşurinţă şi curăţit, dacă nu spălat în toate zi
lele; singură şcoala rămâne surdă la vocea progresului 
şi la reformele care din toate părţile se operează în preaj
ma ei.

Este vorba să ne gândim serios ce va deveni spiritul 
copilului osândit să crească în nişte condiţiuni aşă de a- 
normale, încât oasele lui se schilodesc. Când vorbim de 
emanciparea proletariatului, nu ne gândim numai la scă
derile aparente: anemie, hernie, pauperism, etc.; noi ştini 
că sunt răni mai adânci interioare şi de natură morală şi 
pe acestea mai cu seamă noi vrem să le atingem', scoţând 
pe lucrător din robia socială. Ştimi foarte bine că acolo 
unde un om şi-a consumat forţele şi şi-a deranjat mărun
taiele, a fost mai mult decât o situaţie materială, a fost un 
fapt moral: sufletul, prea miult timp apăsat printr’o şedere 
în întuneric, a fost făcut nesimţitor, ce zic? E miort poate.

Degradarea .sclavului este o greutate care împiedecă 
avântul spre progres, trebue susţinută necesitatea desro- 
birdi pentru suflete, mai mult încă decât pentru corpuri.

Ce vom zice, prin urmare, când e vorba de educaţia 
copiilor ?...

Cunoaştem acest trist spectacol. în clasă, învăţătorul 
îndoapă mintea elevilor săi. Pentru a isbutî în această 
muncă, lui îi trebue disciplina imobilităţii. Este necesar, 
prin urmare, ca învăţătorul să poată împărţi larg recom
pense şi pedepse şi să impue auditorilor săi o anumită ati
tudine.
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Este drept să adăugăm că s’au suprimat aproape de 
pretutindeni loviturile şi vergile, după cum s’a micşorar 
fastul ceremoniei promotiunilor, alt cal de bătae al vechei 
scolastice.

Aceste recomipense şi aceste pedepse sunt — iertati-mi 
această expresie — banca sufletului, adică instrumentul 
robirei sufletului; numai că mai puţin inofensiv decât ce
lălalt, el nu caută să atenueze schilodirile; el le provoacă.

Recornpensa şi pedeapsa impun sforţare; cu acest sis
tem este peste putinţă de a vorbi despre desvoltarea na
turală a copilului. Jockeyul dă o bucată de zahăr calului 
pe care are să-l călărească şi vizitiul dă un biciu la al său, 
pentru ca să tragă trăsura după indicaţiile frâului; şi cu 
toate acestea, nici un cal, nici altul, nu este mândru în 
mersul său, ca exemplarul liber din stepă. Zahărul şi bi
ciul sunt necesare pentru a domoli relvolta nobilului ani
mal; ele nu vor constitui niciodată un stimulent capabil 
de a-1 face să se mişte.

Aici, în domeniul educativ, se va găsi un om care va 
pune pe altul în jug? In adevăr, dacă luăm în seamă mo
rala socială, vedem că jugul se face din ce în ce mai su
portabil, robul s’a schimbat în servitor şi acesta în lu
crător.

Toate formele robiei tind puţin câte puţin să se îndul
cească; vedem aceasta până şi în familie, unde inferio
ritatea femeiei nu mai este aşa de trâmbiţată ca altădată. 
Istoria civilizaţiei nu-i altceva decât istoria cuceririlor şi 
a liberărilor. Trebue astăzi să ne întrebăm la ce grad de 
civilizajlie am ajuns şi dacă jugul recompenselor şi al pe
depselor este încă indispensabil pentru progres. Dacă noi 
am trecut peste acest grad, întrebuinţarea lor în educaţie 
ar prevesti o dare înapoi a generaţiilor cari se ridică.

Faptele cari se petrec la şcoală, se găsesc în marile 
administratiuni guvernamentale. Funcţionarii icari scriu 
toată ziua, lucrează pentru aducerea la îndeplinire a unui 
scop mare şi îndepărtat, fără folos imediat. Cu toate a- 
cestea, mulţumită muncii lor zilnice, marele mecanism al 
Statului funcţionează pentru folosul tuturor. Cea mai mare 
parte din aceşti funcţionari, copleşiţi de munca zilnică, 
nu-şi dau seamă despre valoarea sforţării lor: ei nu văd 
decât un lucru: înaintarea, adică mărirea salariului, ceea 
ce la şcolari este promotiunea. Oamenii cari pot, în acea
stă privinţă, pierde din vedere destinul lor nobil, seamănă
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foarte bine cu copiii sau cu robii; demnitatea lor de oa
meni se reduce la acea . a unei maşini care are nevoie de 
uleiu pentru a merge, căci ea nu are impulsul vieţii. Lu
cruri de nimic, decoraţii, etc. sunt stimulentul artificial 
care n va face să meargă pe drumul sterp şi trist; tot aşa 
şi medaliile de merit pe care le dăm şcolarilor. Frica de 
a nu fi înaintaţi, îi apără de absente şi-i leagă de munca 
monotonă şi stăruitoare, după cum frica de a nU putea 
trece clasa, face pe şcolar să fie robul cărţii. Observaţia 
superiorului echivalează cu ocara învăţătorului şi corec
tarea literelor rău formate corespunde cu nota rea dată 
compoziţiei rău făcută a şcoalei.

Paralela este complectă.
Cu toate acestea, patria se guvernează, pentrucă cea 

mai mare parte din aceşti funcţionari sunt aşa de corecţi, 
încât se împotrivesc încercărilor de recompensă şi de pe
depse. Curentul irezistibil de cinstei se impune; după cum 
în mediul social, viata iese din marasm şi din moarte şi 
merge la cucerirea de noui victorii, tot aşa instinctele de 
libertate sfarmă toate obstacolele, pentru a se apropia 
de scop.

Această putere de viaţă, internă şi grandioasă, adesea 
latentă şi inconştientă de sine însăşi, face să înainteze 
lumea.

Cel care săvârşeşte o operă curat omenească, adică 
mare şi victorioasă, nu o face pentru ceeace noi numim 
„recompensă'4, nici de frica acelui mic neajuns pe care-l 
numim „pedeapsă14. Dacă, într’un război, o armată nume
roasă de giganţi, ar lupta numai pentru dorinţa de a câş
tiga onoruri, epoleţi sau bani şi ar trebui să lupte cu o 
mână de pitici înflăcăraţi de iubirea de patrie, izbânda ar 
fi desigur de partea acestor din urmă. Când oroismul a 
trăit într’o armată, recompensele şi pedepsele nu pot de
cât să grăbească opera de descompunere, infiltrând în ea 
corupţia.

Toate izbândele şi tot progresul omenesc stă în forţa 
interioară. Astfel, un student ar pută să devină un ntedîc 
recunoscut dacă este încurajat la studiu de către gustul 
vocaţiei sale, dar dacă el lucrează în speranţa unei moşte
niri, unei căsătorii, ori a unui folos exterior, oricare ar fi, 
atunci el nu va deveni niciodată um adevărat măcstru şi 
lumea nu-i va datoră nici un progres. Fiecare are vocaţia
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sa, oricât de modestă ar îi; dacă recompensa abate acea
stă vocaţie pe drumul vanităţii, este o activitate omenea
scă, care ar fi putut fi excelentă, dar care se strică sau 
se nimiceşte.

Lumea progresează. Dar progresul vine dela lucrurile 
noui cari se nasc; acestea nefiind prevăzute, nu pot fi re
compensate, ele pricinuesc de multe ori chiar şi moartea 
inventatorilor lor.

Vai nouă, dacă poemele ar trebui să se nască din do
rinţa de a cuceri lauri; ar fi de ajuns ca această viziune 
să atingă sufletul poetului, pentru a face ca Muza să fugă.

Poemul trebue să iasă1 din inima poetului în momentul 
când el nu se gândeşte nici la glorie, nici la sine, sau dacă 
el se gândeşte la lauri, aceasta nu trebue să fie decât pen
tru a simţi îndată deşertăciunea. Adevărata lui răsplată 
va fi totdeauna afirmarea forţei intime triumfătoare.

Există totuşi o răsplată extejioară; oratorul, de pildă, 
o încearcă când vede fizionomia auditorilor săi schimbân- 
du-se de emoţie. Sentimentul ce are el atunci se poate com
para cu bucuria intensă a aceluia care^se simte iubit. A 
atinge sau a câştiga suflete este singura răsplată, care nu 
poate să se compare cu nimic. t

Se întâmplă câteodată unui om să se creadă cel mai 
mare şi cel mai bun din lume; aceste clipe de iluzie fericite 
îie sunt date pentru a putea continua în pace existenta zil
nică. Câteodată, din cauza unui amor satisfăcut, altădată 
din pricina naşterei unui copil, sau pentru publicarea unei 
cărţi, sau încă din pricina unei descoperiri glorioase, noi 
ne închipuim1 că suntem mai presus de cedîalti. Dacă in a- 
cest moment o autoritate constituită vine să ne ofere o 
decoraţie sau o răsplată, s’a mântuit cu sentimentul intim 
care a constituit răsplata noastră reală. „Cine eşti tu?“ 
ar striga iluziei noastre ameţită, „pentru a-mi aduce a- 
minte că nQ sunt cel dintâiu, că este mai presus de mine 
cineva care poate să-mi dea un premiu?“ Recon^şnsa 
pentru om nu poate să fie decât de esenţă divină!. ■ ^

în ceeace priveşte pedepsele, ceeace sd înţelege de 
obiceiu, este o represiune. Această represiune va fi utilă 
pentru fiinttele inferioare, a căror expansiune nu se pro
duce decât în domeniul răului; dar aceste fiinţe sunt puţin 
numeroase şi progresul social se face fără ele. Legea ame
ninţă cu pedeapsă pe cei necinstiţi, dar noi nu simtemi cin
stiţi de frica codului. Dacă nu furăm şi nu ucidem, o facetn

C. fiw/u/’ccrnM.—Metoda Pedagogiei. 3
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pentru'că iubim munca şi pacea, pentrucă orientarea vietei 
noastre ne împinge totdeauna înainte, preji departe de pri
mejdiile inerente unor anumite greşeli.

Fără a intră în digresii filozofice, puteim totuşi afirmă 
că înainte de a cădeâ, delicventul a constatat existenta 
pedepsei şi că ă prevăzut care va fi răsbunarea codului. 
El s’a îndoit de el, sau mai bine, el a căzut pentrucă îşi 
închipuia că poate să scape de represiune. A fost deci o 
luptă şi frica de pedeapsă a învins pentru un moment do
rinţa de crimă. Cădeşte eficace ori nu pentru a împiedecă 
delictul, codul penal este făcut neîndoios pentru o singură 
clasă de indivizi: delicvenţii. Enorma majoritate a cetă
ţenilor, care este cinstită, nici nu vrea să ştie de amenin
ţările pedepsei.

Adevărata pedeapsă a omului normal este de a pierde 
conştiinfa puterei şi a mărirei, care formează adevărata 
sa personalitate; această pedeapsă- poate să ameninţe oa
menii cei mai încărcaţi de recompense. Omul, vai, nu se 
îngrijeşte deloc dinainte de această-teribilă pedeapsă, care 
îl loveşte, fără sa cineva să se îndoiască de ea, la ex
terior.

Educaţia are aici o frumoasă operă de făcut.
Dar, la şcoală, pentru un moment, şcolarii sunt com

primaţi de aceste instrumente, care înjosesc corpul şi spi
ritul': banca, recompensele şi pedepsele. întrebuinţăm a- 
ceste mijloace, pentru a re'duce pe copii la disciplina de 
imobilitate şi tăcere, dar pentru a-i conduce unde? Foarte 
de* multe ori, vai, fără tintă hotărîtă.

Este vorba de a le băga în minte, în mod mecanic, con
ţinutul programelor, compuse aproape totdeauna în mini
stere şi inspirate de legi. înaintea unui asemenea dispreţ 
pentru viata care se de'svoltă, să plecăm capul şi să as
cundem'cu mâinile roşeafa care ni se ridică m fată.

Sergi avea dreptate să zică: „O datorie se impune as
tăzi: a reînoi metodele de instrucţie şi de educaţie; cine 
luptă în acest sens, luptă pentru regenerarea umană.



ISTORICUL, METODELOR

Pentru a construi o pedagogie ştiinţifică, trebue '.>ă ur
măm altă cale, decât cea pe care ami fost obişnuiţi până 
acum.

Trebue ca prefacerea şcoalei să-meargă mână în mână 
cu aceea a coirpului didactic. Dacă învăţătorii au fost pre
gătiţi pentru observare şi iniţiaţi la experienţă', e bine să-i 
punem într’o şcoală unde ei să poată observa şi experi
menta.

Piatra de încercare a pedagogiei ştiinţifice trebue să 
fie libertatea elevilor, absolut trebuitoare, pentru a dâ voie 
desvoltării manifestărilor individuale. Dacă o pedagogie 
trebue să se nască din studiul individual al elevului, ea va 
proveni numai dintr’un studiu făcut asupra fiinţelor libere.

în zadar vom aştepta o renovare a educaţiei dela exa
minarea metodică a şcolarilor de astă!zi, cu ajutorul antro
pologiei pedagogice sau a psihologiei experimentale.

Fiecare din subdiviziunile ştiinţei experimentale are 
origina sa în aplicarea unei metode speciale. Bacteriologia 
datoreşte progresele sale metodei de izolare şi culturelor 
microbiene; antropologia criminală, medicală sau pedago
gică datoresc pe ale lor întrebuinţării metodeloF antropo- 
metrice, aplicate diverselor categorii de indivizi: nebuni, 
criminali, bolnavi din clinici, şcolari, etc. Psihologia expe- 
riinentală trebue şă plece dela o exactă definiţie tehnică 
în experiment.

în general, e important de a defini metodul, techrdca 
şi dela aplicaţiunea sa de a aşlieptâ conţinutul, care trebue 
să iasă complect din experienţă.

Una din caracteristicele ştiinţei este' că ea aplică me- 
toadele sale fără'ideie preconcepută asupra rezultatului 
experienţei. De pilda, când este vorba de-a face1 cercetări 
asupra desvoltării c\;tiei craniene şi a corelaţiei sale cu
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gradul de inteligentă, una din condiţii va fi de a ignora^ 
cât timp durează măsurarea, cari sunt elevii cei mai inte
ligenţi, sau cei mai înapoiaţi, pentru ca prejudecata, care 
ne face să credem într’o desvoltare craniană mai pronun
ţată la cei inteligenţi, să nu vie să altereze exactitatea 
măsurătorilor.

Experimentatorul trebue să se desbrace de orice idei 
preconcepute; printre acestea, cele mai multe ne vin dela 
cultura noastră.

Dacă vrem să încercăm o pedagogie experimentală, e 
bine să renunţăm la tot ce este articol de credinţă şi de 
a procedă cu metodă în căutarea adevămlui.

Nu trebue, prin urmare, să plecăm dela idei dogmatice 
privitoare la copil, ci, din contra, dela o technică care să 
ne permită a-i lăsă libertatea, i>entru a trage din obser
varea manifestaţiunilor sale spontane, adevărata sa psi
hologie. Această metodă ne reizei*vă, fără îndoială, mari 
surprinderi.

Ca şi pedagogia, şi psihologia copilului va trebui să-şi 
umple cadrele sale cu cuvinte succesive ale metodei ex
perimentale.

Problema constă deci în a stabili o metodă care să 
convie pedagogiei experimentale.

Această metodă nu va fi aceeaş de care se servesc ce
lelalte ştiinti experimentale; dacă, asupra unor puncte, 
pedagogia ştiinţifică este legată de igienă, de antropologie 
şi de psihologie şi dacă ea le adoptă, în oarecare măsură, 
technică, aceste puncte de contact, nu privesc decât stu
diul copilului. Fără îndoială, acest studiu al individului 
trebue şă fie paralel cu opera de educaţie, dar el nu for
mează cu toate acestea decât o parte foarte limitată şi 

.secundară a pedagogiei.
Această carte tratează tocmai ddspre metoda în peda

gogia experimentală; ea este rezultatul Experienţelor noa
stre în timp de doi ani, în CaseAo, dei Bambini.

Este numai o introducere, căci copiii observaţi n’aveau 
decât 3-6 ani; aşa cum este, această încercare va angaja 
pe pedagogi a urmări opera începută, dacă vreau să iâ în 
seamă rezultatele suiiprinzătoare.

Mai mult încă, dacă acest sistem de educaţie, demon
strat de experienţă ca excelent, nu este complect, el, to-
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tuşi constitue acum un tot destul de bine organizat, pentru 
a fi adoptat cu efe^ct atât în sălile de azil, cât şi în primele 
clase primare.

Nu este tocmai exact când zic că lucrarea de fată rcr 
zumă doi ani de experienţă; nu cred că încercările mele 
din urmă ar fi putut permite să se creieze tot cd va fi ex
pus. Sistemul Ccise-\or dei Bambini are origini mai înde
părtate ; dacă experienţa mea a fost aşa de scurtă asupra 
copiilor normali, este din pricina că fusese precedată de 
numeroase încercări pedagogice asupra copiilor anormali.

Sunt aproape doisprezece ani, de când ca medic asi
stent la clinica de psihiatrie dela Universitatea din Roma, 
a^mi ocazia de a frecventă azilul de alienaţi, spre a alege 
subiecte pentru învăţământul clinic.

Cu această -ocazie, mă interesai de micii idioţi, care 
erau trataţi în această casă. în acest timip, organoteraipia 
tiroidiană eră în plină floare. Mai mult decât în alte tim
puri, ea atrăgeâ atenţia medicilor asupra micilor idioţi. 
Afară de aceasta, fiindcă făcusem deja serviciu medical 
regulat. în spitalele de mj^icină internă şi în policlinicile 
pentru bolile de copii, aveam un interes deosebit pentru 
medicina infantilă.

Astfel ocupându-mă de idioţi, învăţai să cunosc me
toda specială pe care Edouard Seguin a imaginat-o pentru 
educarea acestor mici nenorociţi. Această metodă tinde a 
demonstra eficacitatea îngrijirilor pedagogice speciale, în 
unele stări maladive, cum este surditatea, paralizia, idio- 
ţia,° rachitizmul, etc. Faptul că pedagogia trebuiâ să lege 
sforţările sale cu ale medicinei, eră un câştig al gândirei 
moderne; pe această bază aveă să se stabildască Kinesi- 
terapia.

Contrar colegilor mei, avui cu toate acestea intuiţia că 
chestiunea degeneraţilor eră mai mult pedagogică decât 
medicală şi în vreme' ce, în congresele medicale, mulţi pre
conizau metoda medico-pedagogică pentru tratarea şi c- 
ducarea micilor alienaţi, eu ipropuseiu la congresul peda
gogic din Turin, în 1898, un nou sistem: acela al educa
ţiei morale. Fără îndoială, ideia mea eră bună; din cercul 
medicilor ea trecu,. într’o clipă, în al învăţătorilor primari, 
ca interesând în mare grad şcoala.

Ilustrul ministru de instrucţie publică, care fu în acelaş 
timp şi profesorul meu, Quido Baccelli, mă însărcina să
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fac învăţătoarelor din Roma, o serie de conferinţe asupra 
educaţiei .indispensabile micilor alienaţi. Acest curs se 
transfoiTnă într’o Şcoală normală ortofrenică, pe care o 
condusei doi ani.

La această şcoală anexai o clasă de externi, cu o pro
gramă facultativă, în care adunai copiii judecaţi incapa
bili în şcoalele primare. Măi târziu, sub auspiciile unei so
cietăţi de binefacere, fu fondat un institut medico-pedago- 
gic în care, în afară de elevii externi, se strânseră toţi co
piii idioţi din ăzilul de alienaţi din Roma.

Cu ajutorul câtorva colegi, întrebuinţai doi ani la pre
gătirea învăţătorilor din Romu, pentru metodele speciale 
de observaţie şi educarea idioţilor. Mai mult, după ce fu
sesem la Paris şi la Londra, pentru a studia, într’un chip 
practic, educarea deficienţilor, mă puseiu eu singură a în
văţă pe copii şi a face1 lucrarea, în locul învăţătorilor în
sărcinaţi de a se ocupă de nenorociţii noştri elevi.

Mai ocupată decât o învăţătoare primară, fără nici o 
vacanţă, învăţam ipe cojpii dela 8 ore dimineaţa' până la 
7 seara. Aceşti doi ani de practică, sunt primul şi adevă
ratul meu titlu de pedagogie.

Când în 1898—il900 mă devotai educaţiei micilor de
generaţi, mă încrddinţaiu că aceste metode nu conţineau 
nimic special pentru idioţi, dar că ele erau expresia con
cretă a principiilor unei educaţiuni mai raţionale decât cea 
care se întrebuinţează de obiceiu. în acest chip, chiar o 
mentalitate inferioară puteă să fie mărită şi de'svolţată. 
Această ideie deveni a mea, când părăsii şcoala de dege
neraţi; atunci puţin câte puţin căpătai convingerea că 
nişte metode asemănătoare, aplicate la copii normali, i-ar 
desvoltâ într’un chip surprinzător, minunat.

Deci începui un studiu adânc asupra aceea ce' se nu
meşte pedagogia reparatoare; apoi vrui'să studiez peda
gogia normală şi principiile pe care ea se bazează. In acest 
scop mă înscriseiu ca studentă în filosofic la Universitate. 
O mare credinţă mă însufleţiâ; părăsii orice altă ocupaţie, 
pentru a adânci sau experimentă veracitatea ideilor mele, 
pregătindu-mă astfel la o misiune necunoscută.

Metodele educative pentru degene'raţi îşi au origina în 
timpul revoluţiei franceze, ele se datoresc unui om ale că
rui lucrări de medicină au făcut epocă, fiindcă a fondat 
otoiatria, ştiinţa îngrijirilor de dat boalelor de urechi.
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E primul care încearcă o educaţie a simţului auzului şi, 
în institutul de surdo-muţi fondat la Paris de către Pe- 
rcire, el ajunse să facă să audă câţiva surzi. Având apoi 
să îngrijească, timp de! opt ani, un copil idiot, cunoscut sub 
numele de sălbaţecul din Aveyron, el întinse la toate sim
ţurile metoda pe care o întrebuinţase pentru auz. Şcolar 
de-al lui Pinel, Itard fu primul educator care* observă pe 
elevul său, după felul cum prin spitale se observă bolnavii 
şi în special cei care sufăr de boli nervoase.

. Lucrările pedagogice ale lui Itard constau în intere
sante' şi amănunţite descrieri de încercări şi experienţe 
pedagogice; cetitorul de astăzi trebue să convie că ele fură 
cele dintâi încercări de psihologie experimentală.

Onoarea de a fi clădit un sistem educativ complect pen
tru copiii deficienţi, revine' lui Edouard Seguin. Mai întâiu 
învăţător, apoi medic, Sdguin pleacă dela observaţiile fă
cute de Dr. Itard şi le aplică, modificându-le, timp de zece 
ani de experienţe asupra copiilor care fuseseră luaţi în azi- 
lele de alidnati şi întruniţi într’o mică şcoală, din strada 
Pigalle, la Paris. Această metodă fu expusă pentru prima 
oară întrmn volum de mai bine de şase sute de pagini, pu
blicat în 1846 la Paris, sub acest titlu: ,,Traitement moral, 
hygiene et education des idiots“ J).

Seguin emigră apoi în Statele-Unite ale Americii, unde 
se fondasdră mai multe instituţii pentru degeneraţi şi unde 
după douăzeci de ani de experienţă, publică o a doua edi
ţie a metodei sale, sub titlu puţin schimbat: Jdiocy and 
iis treatment by the physiological method''. Aceasta, carte 
fu publicată la New-York, în 1866. Sdguin definise bine 
metoda sa, numind-o: fiziologică. El nu mai vorbeşte de 
educaţia idioţilor, dar se ocupă de idiotie, tratată prin 
„metoda fiziologică**.

Pe când eram asistentă la clinica de psihiatrie, cetir 
sem cu mult interes lucrarea franceză a lui Seguin. Dar 
ediţia engleză, cu toate că fusese publicată douăzeci de 
ani mai târziu şi citată în lucrările lui Bourneville, nu era 
nicăiri. Spre marea mea mirare, n’o găsii la Paris, unde 
Bourneville îmi spuse că o ştia. Speram să găsesc un 
exemplar la Londra, dai' a trebuit să mă conving că nici

1) O nouă ediţie a apărut în Bibîiotheque (l’enseigneinent special 
a hw BourriwiJle, Paris, Alean, 1916.
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acolo volumul nu se găsea, nici chiar în bibliotecile pu
blice, jiu numai în colecţiile particulare. în zadar făcui o 
cercetare, mergând din casă în casă, la toti medicii cari, 
într’un chip mai mitlt sau mai puţin întins, se ocupaseră 
de copiii degeneraţi, sau cari vizitau şcolii speciale. Faptul 
că această carte, cu toate că publicată în englezeşte, ră
măsese aşa de mult necunoscută, mă făcu să cred că siste
mul lui Sdguin nu fusdse înţeles în Anglia. în publicaţiile 
relative la alienaţi, numele lui Seguin eră citat, dar apli- 
catiunile educative ale sistemului său nu se găseau nicăeri. 
Mai degrabă se întrebuinţa pentru degeneraţi, într’un chip 
mai mult sau mai puţin complect, metodele ipentru copiii 
normali. O prietenă a mea germană, constată că în Ger
mania deasemenea se găsea materialul său de învăţământ, 
în muzeele pedagogice ale şcoalelor speciale, dar că nu 
era niciddată utilizat.

La BicStre, unde am studiat multă vreme, am văzut 
servindu-se de materialul Seguin mai mult decât de siste
mul său; tratatul maestrului se găsea totuş în mâinile e- 
ducatorilor. Dar toate învăţăturile erau mecanizate şi fie
care învăţător îşi urmă din punct în punct obiceiurile sale. 
Cu toate acestea, descoperii pretutindeni, fie la Londra, fie 
la Paris, dorinţa de a căpătă noui îndrumări şi dd a cu
noaşte noui experienţe. Dar faptul ehuntat de S6guin, că 
se poate, cu metoda sa, educă cu adevărat un idiot, ră
mânea foarte deseori în stare de iluzie pierdută. între1 a- 
cestea începui experienţele mele asupra degeneraţilor, la 
Roma. Lfrmărli cartea lui Sdguin şi mă silii în acelaş timp 
să profit de minunatele experienţe ale lui Itard. Mulţumită 
acestor indicatiuni, dădui să-mi facă un bogat material de 
învăţământ.

Acest material, cel mai complect ce am văzut vreodată 
într’un institut, eră un mijloc minunat în mâinile aceluia 
care ştiă să se servească de el. Prin felul cum eră făcut, 
el treceă neobservat în ochiî degeneraţilor. Atunci am în
ţeles pentru ce, cei cari îl făcuseVă, s’au fost descurajat şi 
pentru ce părăsiseră mkoda. Ideea că educatorii întâr
ziaţilor, trebue să se pue la acelaş nivel cu cei pe care sunt 
chemaţi să-i educe, pune pe învăţătorii de această cate
gorie într’un fel de apatie morbidă; ei ştiu că au de! crescut 
personalităţi inferioare şi din această pricină ei nu izbu
tesc în lucrarea lor. Pentru acelaş cuvânt, învăţătorii
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şcoalelor infantile nu izbutesc de multe ori, fiiriidcă se si
lesc a se coborî la nivelul elevilor lor, luând parte la jo
curile lor şi câteodată spunându-le nimicuri.

în loc de aceasta, trebue să ştim a trezi în sufletul co
pilului bărbăţia despre care nu se ştie şi care doarme încă.

Avui această intuiţie; şi cred că n’a fost materialul meu 
special, ci vocea mea, care trezi pe aceşti copii, îi învaţă 
să se servească de aceste obiecte şi a se educa singuri.

Respectul ce arătai pentru nenorocirea lor şi iubirea 
ce aceşti nenorociţi copii ştiură să stârnească în cel ce se 
apropie de ei, fură cei mai buni conducători ai mei. De alt
mintrelea, Seguin se exprima în acelaş sens; cetind poves
tirea stăruitoarelor sale încercări, am înţeles bine că pri
mul material de care s’a servit cu folos, era de origină spi
rituală. Pentru aceasta, la finele volumului, autorul, arun
când o privire asupra operei, încheie cu tristetă că munca 
sa va fi pierdută, dacă nu se pregătesc învăţători. Asupra 
pregătirei acestor învăţători, Seguin are idei foarte origi
nale; s’ar putea compara sfaturile ce dă cu ceeace un Don 
Juan şopteşte la urechea elevului său, în momentul de a 
pleca la isprăvi galante. El ar fi vroit ca toti învăţătorii să 
fie frumoşi, cu o voce armonioasă şi să se îngrijească toti 
de persoana lor. Ei ar trebui să-şi studieze gesturile şi 
modulatiunile vocei lor cu grija pe care marii artişti dra
matici o (pun la pregătirea pentru scenă, căci ei sunt che
maţi să câştige pentru marile sentimente ale vietei nişte 
'.suflete obosite şi slabe.

Această cheie secretă, credinţa în acţiunea ce este de 
exercitat asupra spiritului, deschidea lunga serie de expe
rienţe didactice admirabil analizate de către Edouard Se
guin şi cu adevărat eficace în educarea micilor idioţi. Ob
ţin cu aceasta rezultate suiprinzătoare; dar în timp ce 
constatai progrese intelectuale la elevii mei, o specie de 
anemie mă doborî; simtiam că forţele mele interne mă pă- 
Tăseau, pentru a merge să încălzească aceste inteligenţi 
amorţite. încurajarea, mângâierea, iubirea, re’spectul sunt 
pârghiile sufletului omenesc; cel care se sileşte să răspân
dească aceste lucruri, reînoeşte şi întăreşte viata altora ; 
fără aceste lucruri, materialul cel mai perfect trece neob
servat.

Procedai, prin urmare, la noui experienţe, ce nu-i ne
cesar să le amintesc aici; voiu spune numai că la această
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epocă, încercai o metodă nouă pentru cetire şi pentrp scrie
re, Itard şi Seguin nepropunând nimic mulţumitor.

învătai astfel a ceti şi a scrie corect pe câţiva idioţi 
din azil, care putură a se prez-entâ bine alături cu copiii 
normali la un examen al şcoalelor publice.

Aceste1 efecte treceau ca minuni pentru cei care le ob
servau, dar pentru mine, băieţii din azil ajunseseră pe nor
mali, pentru că ei urmăresc o cale deosebită. Cei dintâi 
fuseseră ajutaţi în desvoltarea lor psihică, în vreme ce ca
marazii lor normali erau comprimaţi şi anihilaţi. M|ă gân
dii că dacă într’o zi educaţia specială care desvoltase aşa 
de bine pe idioţi, s’ar aplica la copiii normali, miracolul ar 
dispărea, fără ca prăpastia care separă pe idioţi de nor
mali să se poată vre-odată umplea. în timp ce toată lumea 
admiră progresele idioţilor mei, eu mă găndeam la cauzele 
cari pot să oprească pe elevii' bine dotati ai şcoalelor co
munale la un nivel aşa de jos.

Intr’o zi, o învăţătoare dela institutul pentru degene
raţi, îmi dete să citesc o profeţie de a lui Ezechiel, care îi 
făcuse o impresie adâncă, pentru că i se părea ei că a- 
nuntă felul de educaţie pentru cei slabi de spirit :

„în aceste zile, mâna Domnului fu peste mine şi mă 
conduse afară; ea mă duse în mijlocul unui câmip plin de 
oase; ea mi le arătă şi-mi zise; „Fiu al omului, crezi tu ca 
aceste oase să poată regăsi viata?“ Răsipunseiu; „Dum
nezeule, Doamne, tu ştii!“ El îmi zise; „Prezî acestor oase 
şi spune-le lor; Oaselor, ascultaţi glasul Domnului; voiu 
pune în voi spirit şi veţi avea viaţa. Şi voiu face să crea
scă pe voi nervi şi peste aceşti nervi came, şi peste1 carne 
piele; vă voiu dâ spiritul şi veţi trăi“. Invocai după cum 
îmi pomncise şi în timp ce invocam, auzii un sgomot şi 
iată toate oasele se puseră în mişcare, se aipropiară şi se 
puseră la locul lor. Priveam ; şi iată că le ies nervi, carnea 
crescu şi pielea le acoperi. Dar n’aveau în ele deloc spirit. 
Şi îmi zise; „Invoacă spiritul, invoacă, fiu al omului; din 
cele patru părţi vino, o spirit, şi suflă asupra acestor 
morti“. Invocai precum îmi poruncise şi spiritul reintră în 
aceste oase şi ^e luară viata. Ele se ţinură în picioare şi 
ziseră; „Nădejdea noastră e moartă, noi suntem1 ca nişte 
ramuri tăiate*4.

„Voiu pune în voi spirit şi veţi avdâ viată**, aceasta se 
aplică la opera învăţătorului, care încurajează, chiamă. a-
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jută pe elev şi-1 pregăteşte pentru educaţie. „Voiu face să 
vă crească nervi şi cărnuri şi peste ele voiu întinde pie
lea", ace'asta aminteşte maximele fundamentale ale lui Se- 
guin: „a conduce pe copil, ca de mână, dela educaţia sis
temului muscular la cea a sistemului nervos şi'sensorial; 
idiotul învăţând astfel a merge, a păzi echilibrul în mîşcă- 
rile cele mai grele ale corpului, a se urcă pe o scară, a sărîv 
etc., în fine a simtî, adică a observă senzatiunile muscu
lare, tactile, termice".

Dar idioţii astfel educaţi, n?au devenit apti decât pentru 
viata vegetativă. „Invoacă Spiritul", zice profeţia, „şi spi
ritul va intra în oasele cari vor relua viata". Seguin, în- 
tr’adevăr, aduce pe idiot, mai întâiu la viata vegetativă,, 
apoi la cea de relatiune; prin educaţia simţurilor el îl con
duce la noţiuni, prin noţiuni de idei, prin idei la morali
tate. Când o aşa de minunată operă este săvârşită, mul
ţumită unei analize fiziologice, minuţioase şi a unei prcgre- 
siuni metodice, idiotul a devenit om1; cu toate acestea, fată 
de ceilalţi, el'rămâne totdeauna un inferior, care nu va 
putea niciodată şă se adapteze mediului social: „ci sunt 
ca nişte ramuri tăiate; speranţa noastră este moartă".

Metoda lui Seguin; enorma cantitate de mijloace de 
pus în lucrare, eră prea disproporţionată cu rezultatele ob
ţinute.

Toţi mi-o repetau: eră încă preă mult de făcut pentru 
copii normali.

Odată retrasă dela munca activă cu degeneraţii, mă 
puseiu să studiez operele Jui Itard şi Seguin. Simitii tre
buinţa de a mă gândi mai mult. Făcui atunci o muncă cum 
n’ani făcut niciodată şi pe care putini, fără îndoială ar vrea 
să o repete; recopiai cu mâna, în italieneşte, dela prima 
linie la cea din urmă, toate lucrările acestor autori; ade
vărata muncă de benedictin, înainte de descoperirea tipa
rului. Caligrafiaiu, ca să am timp de a cântări înţelesul tu
turor cuvintelor şi de a ceti gândul autorului. Sfârşisem de 
copiat a şasea sută pagină a operei franceze a lui Seguin, 
când primii din New-York un volum din a doua ediţie, a- 
dică cartea engleză publicată în 1866. Acest exemplar fu
sese găsît în bîblioteca particulară a unui medic din New- 
York, printre cărţi vechi ce nu mai trebuiau. Fusese cedat 
bucuros persoanei care mi l-a trimis. îndată mă puseiu să-î
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traduc, cu ajutorul unei doamne engleze. Acest volum n’a- 
duce un mare adaos la experienţele pedagogice anteri
oare;, el prezenta mai mult filozofia fapffelor enunţate în 
ediţia franceză. Omiil, care timp de treizeci de ani întregi 
studiase copiii anormali, expunea această idee : că metoda 
fiziologică, adică aceea care ar avea ca bază studiul indivi
dual al elevului şi, în procedeele educaţiei, analiza fenome
nelor fiziologicei şi psihice, — trebue deasemenea să fie în
trebuinţată cu copii normali, şi că ea va fi semnalul unei 
regeneraţiuni a umanităţii. Mi se păru atunci că Segiiin 
eră vocea Premergătorului, strigând în pustiu şi salutaiu 
în gând o operă-capabilă de a reformă şcoala şi educaţia.

La această epocă eram înscrisă ca studentă în filozo
fie şi urmam cursurile de fiziologie experimentală, care se 
introduseseră în Universităţile din Turin, Neapole şi Ro
ma. în acelaş timp, urmăream în şcoalele primare câteva 
cercetări de antropologie pedagogică, studiând cu această 
ocazie metodelei şi regulamentele întrebuinţate pentru edu
caţia^ copiilor normali. Aceste studii mă conduseră în urmă 
a face la Universitatea din Roma un curs liber de antro
pologie pedagogică.

Dorinţa mea ar fi fost de a experimentă me'toadele pen
tru copiii întârziaţi într’o primă clasă primară; niciodată 
nu mă gândisern la şalele de azil. O întâmplare mă pune 
pe această cale. Eră pe la finea lui 1906. Veniam dela Mi- 
lan, unde făcusem parte din juriul chemat să decearnă 
premiile pentru Expoziţia internaţională, în diviziunea re
zervată pedagogiei ştiinţifice şi psihologiei experimentale, 
când fui invitată, de către inginerul Talamo, directorul ge
neral al Institutului roman, Beni Stabili, să-mi iau sarcina 
de a organiză şcocde inîariiile acasă.

Ideea genială a lui Talamo eră de a strânge toţi copiii 
între 3 şi 7 ani, c.ari locuesc numeroasele apartamente ale 
unui mare imobil închiriat şi a-i pune într’o sală, sub pri- 
vigherea unei învăţătoare, care ar locui şi ea în acelaş 
imobil.

Astfel, fiecare din aceste iimense cazărmi ar posedă 
şcoala şa proprie;. Institutul Beni Stabili se găseă deja în 
posesiunea a patrii sute de palate vechi din Roma şi o- 
pera se prezintă cu minunate perspective de desvollare. 
Prima şcoală trebui să se formeze în 1907, într’un uiare
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imobil popular din cuartierul S. Lorenzo, cai'e conţinea, 
cam: o mie de persoane. Chiar în acelaş cuartier Institutul 
poseda deja 58 imobile şi după Talamo s’ar fi putut. înfi
inţa şaisprezece şcoli în aceste case.

Această şcoală specială fu botezată de către Doamna 
Giga l.odi, o amică comună a lui Talamo şi a mea, cu nu
mele drăguţ de Casa dei Bambini (casa copiilor). Prima 
fu inaugurată sub acest titlu la 6 Ianuarie 1907, via def 
Marsi, 58, şi încredinţată, sub răspunderea şi direcţia mea, 
unei institutoare, D-ra Candida Nuccitelli. Imtportanta so
cială şi pedagogică a unei asemenda institufii nu-mii scapă 
deloc; înţelesei îndată toată măreţia şi-am putut să par 
atunci .exagerată în vizimiile mele-de viitor triumfător. As
tăzi mai multe păreri s’au unit . cu a mea.

La 7 Aprilie 1907, o a doua „Casa dei Bambini1* se des
chidea în acelaş cuarteir S. Lorenzck La 18 Octomivrie 
1908 se Inaugura aceea din cuartierul de lucrători „Uma- 
nitaria“, la Milan, în vreme ce „Casa di Lavoro11, ale ace
leiaşi societăţi, se însărcina cu fabricarea materialului de 
învăţământ. La 4 Noemvrie următor, o altă „Casa deî 
Bambini11 se deschidea la Roma, nu în cuartierele popu
lare, ci într’o mare casă burgheză, strada Famagosta; şi 
în Ianuarie 1909, când scriu aceste' pagini, Elveţia italiană 
a început a transforma azilele sale de copii, organizate- 
duipă metoda lui Froebel, în Case dei Bambini.

Casa dei Bambini are o dublă importantă: socială, prin 
forma sa de „şcoală acasă11; şi pedagogică, din cauza me- 
toadelor de educaţie, exi>erimentate de mine.

Ca factor de civilizaţie direct pentru popor, „Casa dei 
Bambini11 ar merita un volum special. Ea rezumă, într’a- 
devăr, mai mult decât o problemă socială şi pedagogică,, 
a cărei soluţie ne părea o utopie şi face parte din trans
formarea modernă a casei.

Cuartierul S. Lorenzo este celebru; toate gazetele ca
pitalei vorbesc de dl zilnic; el este prin excelentă cuartie
rul săracilor: al lucrătorului cinstit şi rău plătit, adeseori 
fără lucru, din'necesitate sau de lene, a fostului deţinut în 
libertate condiţionată.

Sectorul S. Lorenzo datează ddla epoca dintre 1884-
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şi 1888, când frigurile constructiunilor atinseră «pe malurile 
Tibrului paroxismul lor. Preocupaţiunile igienice sau so
ciale nu conduceau pe antreprenori. Vorba era pentru ei' 
de a acoperi cu ziduri cât mâi mulţi metri pătraţi de teren, 
pentru a primi maî mari subventiuni dela bănci şi dela 
Stat. Aceste clădiri ncrămânând niciodată proprietatea ce
lor cari le construiau, trebuiau să pregătească un viitor 
dezastruos.

După criza din 1889-1890, aceste case rămaseră mult 
timp nelocuite; (Puţin câte pu^n ele finiră prin a se umipleâ 
de chirigii şi cum posesorii imobilelor nu vroiau să mâi 
dea noui capitaluri celor cari le pierduseră deja, acestor 
clădiri, nehigienice şi terminate în grabă, nu li s’a făcut 
nici o reparaţie şi adăpostiră atâtea familii, câte puteau 
să le închirieze. Apartamentele nefiind menite pentru po
por, erau prea vaste; trebuia să le subînchirieze, pentru a 
trăi. Locatarul care are un apartament de-6 camere pen
tru o chirie lunară de 40 lire, subînchiriază o cameră cu 
10 lire pe lună la cei ce pot plătî, sau un colţ de cameră 
'Sau de coridor, la cei mai săraci. în acest chip, mulţumită 
subînchirierilor, locatarul titular poate câştigă 80 lire pe 
lună şi locuinţa sa gratuită. Aceasta-i camătă; chirigiul 
speculează mizeria vecinilor săi. La acest rău se adaugă 
încă şi cel pricinuit de aglomie'raţiune, promiscuitate, imo
ralitate, crimă. Cronica ziarelor deseori a zugrăvit inte- 
rioruri ca acesta: o familie numeroasă locuind în aceeaş 
cameră, băeti şi fete alături, în timp ce.o străină ocupă li
nul din colţuri şi primeşte pe amanţii săi, fără ruşine, în 
vederea copiilor. Accese de gelozie izbucnesc dintr’un 
pat într’altul: cuvintele murdare plouă, apoi loviturile; în 
fine sângele curge şi poliţia vine.

Dacă intri într’unul din aceste interioruri, eşti pătruns 
de un mare sentiment de desgust; mizeria care se desfă
şoară nu este cea care se închipuie, pentru că s’a văzut la 
teatru; este un abiz de întuneric. Ceeace loveşte mai în- 
tâiu este întunericul, când ochiul s’a obişnuit, el distinge, 
poate un pat, în care este întinsă o persoană bolnavă. Dacă 
vine un ajutor din partea unei societăţi de binefacere şi 
dacă este de semnat o chitanţă, trebue aprins o lumânare. 
Vorbim foarte des de chestiunile sociale, fără a fi pregă
tiţi printr’o observaţiune pozitivă a realităţii lucrurilor. 
Noi discutăm dacă elevii trebue să facă temple acasă, fără
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a şti că sărmanii ar trebui atunci să scrie pe jos, pe rogo
jini. Vroim să înfiinţăm biblioteci circulante, să răspândim 
pretutindeni, la cei mai săraci, broşuri de propagandă igie
nică sau educativă, dar nu cunoaştem deloc nevoile lor. 
Cea mai mare parte dip ei nu au lumină pentru a ceti. 
Există pentru proletar o altă problemă, care este înaintea 
aceleia a desvoltării intelectuale: este aceea a vieţei.

Copiii cari- sd nasc în asemenea medii, „nu vin la lu- 
mină“, ci la întuneric. Aici ei se fac mari, aspirând otră
vurile cari sunt nedesJipite de orice aglomeraţie de oa
meni. Ei zac încă în necurăţenie, căci apa disponibilă în- 
tr’un apartament destinat la trei sau patru persoane, dar 
care adăposteşte de zece ori mai mult, abia ajunge să stin
gă setea locatarilor.

Nimic mai sfânt decât „home'-ul englez; el este tem
plul închis al intimităţii, înecare sentimentele delicate a- 
prind sufletele cari găsesc aici pacea. Dacă ne gândim la 
marele contrast care îl prezintă fată de atâtea alte inte- 
rioruri, vom înţelege că ar fi fost o mare cruzime să cerem 
dela toţi aceeaş dragoste de cămin. De altmintrelea, atâtia 
nenorociţi cari n’au cămin, ci numai patru pereţi murdari, 
cred că nu pot avea intimităţi acolo unde totul se petrdoe 
în vederea tuturor, unde nu e nici aer, nici. lumină, nici 
apă; pricepem atunci pentru ce acest cuvânt de „cămin41 
este o abstracţie; pentru a întări noţiunea de familie, care 
este una din bazele cele mai solide ale societăţii, trebue 
creiat căminul.

Pentru cei ce locuesc în aşa de mizerabile interioriiri, 
salonul este strada, şi acolo se refugiază copiii. Dar de câte 
ori stradele nu sunt teatrul crimelor, a certurilor şi a pri- 
veliştelor murdare! Cronicele vorbesc de femei urmărite 
de bărbaţi beţi, armaţi cu cutite, de fete tinere tremurând 
de frică, gonite de băeti cari svârl cu pietre. Ba sunt şi alte 
fapte mai' scandaloase1 încă, pe cari cronica nu le înregi
strează: o femeie ieşind beată dintr’o cârciumă noaptea, 
este victima mai multor beţivi, care o trântesc la urmă în 
noroiu; la ziuă, băeţii cuartierului, adunath împrejurul a- 
cestui corp plin de noroiu* şi desgustător, îl împing cu pi
ciorul, râzând.

Asemenea spectacole aşa de oribile, pe care barbaria 
nu le-a cunoscut, se petrec la porţile unui oraş cosmopolit, 
mama civilizaţiei şi regina artelor frumoase. Ele sunt po-
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sibile din cauza acestui fapt nou, necunoscut epocilor pre
cedente: izolarea claselor sărace.

în evul mediu se izolau leproşii, catolicii depsebiau pe 
Evrei în ghetto (cuartier); dar sărăcia nu era considerată 
atunci ca o primejdie şi ca o infamie, care trebue să fi& 
clasată deoparte. Săracii trăiau alături cu bogaţii; acest 
contrast între palatul care răpeşte lumina colibei, între 
drama din mansardă şi balul din saloane, a inspirat pd mai 
mulţi literaţi până la V. Hugo. Poveştile populare, cu apli- 
caţiuni morale, ţin mult să arăte pe principesa trimetând 
ajutoare în colibele vecine, sau pe fetele bogate dând pri
sosul lor bolnavei din mansardă. Acum săracii nu mai pot 
nimic speră dela vecinii bogaţi; li s’au luat şi aceste ultime 
fărămituri, îngrămădindu-i departe de noi, dincolo de zi
durile oraşului, lăsându-i în disperarea şi la şcoala bruta
lităţii şi a viciului. Astfel s’au făcut cămdnuri infectate, 
cari trebuiau să însemneze: primejdie şi ameninţare pentru 
acest oraş, care a voit să cruţe străzile sale interioare de 
tot ce eră urît, dar care s’a cangrenizat acî, înfrumuseţân- 
durse în mod silit, ipriii îngrijirile unei aristocraţii cuprinsă 
de dragoste pentru estetică şi ideal. Când pentru prima 
oară am' trave'rsat aceste cu ardere nouă, avui impresiunea 
că mă găsesc într’un oraş unde a fost un mare dezastru. 
Ele au într’adevăr efectul unui crâmpeiu de oraş, cu stra
dele lor drepte printre imensele imobile exilate acolo, 
foarte aproape de capitală. îmi părea că un dezastru re
cent a întristat pe aceşti oameni, cu mina speriată şi taci
turnă, cari se duceau şi veneau. Tăcerea ar fi putut să în
semneze o viaţă colectivă întreruptă.

Nici un huruit de trăsuri, nici o voce; nici chiar su
netul unei orge de Barbaria, în goană după un gologan. 
Aceste lucruri oprite în interiorul Romei, ca semne exte
rioare ale sărăciei şi ale civilizaţiei îna.poiate, nu veniau 
nici aici să mângâie tristeţea locurilor.

Observând stradele cit pământul neegal pavat cu pie
tre mari, cari ies afară neregulat, s’ar fi putut presupune 
că o inundaţie a curăţat pământul; dar văzând casele des- 
brăcate, cu zidurile jupuite de cimentul lor, şi-ar ii închi
puit cineva mai degrabă că im cutremur de pământ este 
pricina acestui dezastriL

Cu toate acestea, văzând că în acest cuartier nu există 
nici o magazie, nici unul din acele mici bazare, unde se
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găsesc pe uii preţ mdc, obiectele de prima necesitate, ci 
numai cafenele murdare, cu uşile lor deschise? la uliţă, pe 
care vine putoare, înţelege oricine că singurul dezastru 
este mizeria şi viţiul.

O stare de lucruri aşa de dureroasă, care umplea zilnic 
cronica criminală, a de'şteptat compătimirea bunelor su
flete, căci la orice rău s'e găseşte leacul. Astfel s’au înfi
inţat azile de tot felul, leagăne, infirmerii; comisiuni pen
tru salubritatea publică au încercat de a îndreptă reaua 
igienă a caselor.

Dar ce poate ajută o mică binefacere?-Mărimea rău
lui ar necesită o operă de salvare din partea colectivităţii. 
Numai o operă socială care, prin binele ce face ^tora, se 
întăreşte pe sine şi prospe'rează prin prosperitatea ce pro
cură altora, ar puteă, instalându-se în acest cuartier, să 
îndeplinească o acţiune eficace.

Astfel este opera grandioasă a Institutului roman „Beţii 
Stabili“, inspirat de principiile sociale cele mai modeme, 
condus de către inginerul Eduard Talamo şi care prin bo
găţia mijloacelor de care dispune, n’are pereche, nici în 
Italia, nici în străinătate. Sunt trei ani1) de când acest In
stitut s’a constituit la Roma; programa sa eră de a cum
pără im.obile în oraş, de a-Ie îmbunătăţi şi de a le admi- 
nistră ca un bun tată de familie.

Primele achizitliini cuprinseră o bună parte din cuar- 
tierul S. l^orenzo, unde Institutul posedă acum 58 de case,- 
ocupând o suprafaţă de aproape 30.000 m. p., conţinând, 
în afară de etajul dela stradă, 1600 de apartamente, adă
postind mai multe familii. Astfel reforma încercată de Beni 
Stabili se va puteă face ;pe o scară foarte întinsă.

Institutul, Înţelegând că n’ar puteă păstră aceste vechi 
locuinti, rău construite şi nehigienice, hotărî de a le pre
face cu încetul. Arhitectul ar dă altă valoare imobildor, 
în timp ce transformarea igienică şi morală, îmbunătăţind 
condiţiile de existentă ale locatarilor, ar atrage negreşit pe 
chirigii. Institutul stabili deci un program care îi permise 
de a evacuă, unele după altele!, casele de reparat, pentru 
ca să nu lase pe stradă, în acelaş timp, populaţia unui cuar
tier întreg. Opera de salvare nu puteă să meargă mai re
pede. Institutul nici n’a reparat până acum^ decât trei mari

I) Cartea s'a tipărit în 1909. N. tr. 
€. Buţureanu. — Metoda Pedagogiei.
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imobile, pe bazele programului său, care sunt următoarele:
a) A dărâma, la imobil, toate dependinţele, cari împie

decă mersul şi fac locuinţele nesănătoase, răpindu-le aerul 
şi lumina. Astfel lumina slabă este suprimată; în locul lor 
se întind săli vaste, în care dau toate camerde.

b) A creiă scări noui şi a împărţi mai bine apartamen
tele, reducându-le la una, două sau trei camere cel mult, 
cu bucătărie.

Importanta une1! asemenea prefaceri este imensă, atât 
pentru veniturile proprietarului, cât şi ijentim foloasele ma- 
teride şi morale ale locatarului. A înmulţi numărul scă
rilor, înseamnă a micşora zăhăiala şi a reduce pagubele ce 
pricinuesc la un imobil trecerea continuă a atâtor persoane 
puţin respectuoase de bunul altuia şi de obiceiurile de or
dine şi curăţenie’. Este deasemenea a reduce contactul în
tre locatari, mai cu seamă în timpul nopţii, ceeace are o 
imensă valoare morală.

Transfonnarea marilor apartamente în încăperi re
duse, sfârşeşte opera, izolând fiecare familie, adică nepri
mind subînchirierea şi consecinţele ei dezastroase. Ea îm- 
pie?decă deasemienea camăta aşa de larg practicată în ve
chiul sistem şi măreşte în acelaş timp veniturile proprie
tarului. Când acesta închiria mai înainte cu 80 lire pe lună 
un apartament de şase camere, el îşi va mări venitul, dacă 
acelaş spaţiu este îmjpărţit în trei mici încăperi sănătoase 
şi bine aerisite, cuprinzând fiecare o cameră şi o bucă
tărie.

Un alt folos moral al acestei reforme va fi de a deşteptă 
în inima acestor sărmani oameni, sentimentul plăcut pen
tru tot căminul intim şi închis pentru străini

Dar Institutul nu vrea numai să procure un cămin fie
cărei familii; el vrea mai mult: ca acest cămin să fie cu
rat. Pentru a ajunge la acest rezultat, ai* trebui coopera
rea locatarului. Locatarul care va fi mai îngrijit, va primi 
un premiu; astfel toti locuitorii casei se vor întrece, în- 
tr’un nobil concurs de igienă şi de frumuseţe. Până acmn, 
un- astfel de sistem nu fusese niciodată întrebuinţat; îl ve
dem acum producând la Romia rezultate neaşteptate; imo
bilul unde se inaugură a doua Casa dei Bambini, pe doi ani 
sub protecţia exclusivă a locatarilor, ar putea, sub rapor
tul bunei instalaţiuni, să servească de pildă la mai multe 
case burgheze.
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Astfel, în afară de sentimentul pentru cămin, oamenii 
'Câştigă pe cel al curăţeniei, care face parte din sentimen
tul estetic. Acest de pe urmă sentiment e'ste mărit, cu or
namentările naturale ieftine, cum sunt plantele, prin sco
bitură, şi arborii pe drumuri. De aici, pentru locatari o 
mândrie nouă şi bine plasată, nu num.ai că ei posedă un 
cămin, dar ei ştiu încă a-1 locui şi a-1 respecta.

Curăţenia apartamentului va aduce pe aceea a persoa
nei. Cum să tolerăm o mobilă murdară, într’o casă curată? 
Acolo unde" totul este sărbătoare .pentru ochi, naşte do
rinţa curăţeniei de persoane.

O mare reformă a consistat în stabilimentul de băi. Fie
care imobil posedă un local special cu bazin, duş cald şi 
rece, unde fiecare loicatar se poate duce pe rând. Cine va 
spune tot folosul băii calde de acasă şi superioritatea sa 
asupra celor publice, foarte de multe ori rău ţinute? Astfel 
vechile caverne ale mizeriei sunt închise şi sunt deschise 
materialiceşte şi moraliceşte, binefacerilor civilizaţiei şi 
ale igienei.

Cu toate acestea, în îndeplinirea nobilei sale sarcini, 
Institutul întâlni un obstacol serios, în persoana copiilor, 
prea mici încă, pentru a urmă o şcoală şi care, mai mult 
sau mai puţin părăsiţi de părinţi, deveni au distrugătorii 
edificiului. Inconştienţi încă despre datoriile ce-şi luaseră 
părinţii lor, prea mici pentru a înţelege semnificarea con
cursurilor de bună întreţinere şi pentru a fi stimulaţi prin 
speranţa unui premiu, ei continuau a face operă de mici 
vandali. Atunci se ivi o nouă reformă, cea mai strălucită 
şi mai serioasă dintre toate, poate: creaţiunea Case-\ dei 
Bambini,

Mauiele pot să-şi trimeată aici toti copiii, neavând încă 
vârsta de a umblă la şcoală. Supraveghiaţi şi bine cres
cuţi, aceşti micuţi vor rămâne aici, scutind astfel pe ma
mele lor de grija de a-i păzi. Totuşi această operă nu se 
poate aduce la îndeplinire, fără concursul părinţilor; regu
lamentul afişat pe perete, arată condiţiunile de intrare în 
Casa clei Bambini.

„Mamele sunt obligate de a-şi trimite aici copiii lor cu
raţi şi de a conlucra la opera directoarei44.

Datoria lor este dublă: îngrijirea fizică şi morală a co
pilului. Dacă prin actele sau vorbele sale, un copil ar arătă 
că opera şcoalei riscă de a fi compromisă prin reaua in-
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fluenţă exercitată asupra lui de către familia sa, el va fi 
înapoiat şi ar cădeâ în sarcina părinţilor săi. Părinţii care 
se înjură, care se ceartă, care se dedau la acte brutale, 
simţesc îndată greutatea tuturor acestor nuci vieţi aşa de 
mult iubite şi cari, prin greşala lor, trebue să fie lipsiţi de 
îngrijirile morale de care eîe au aşa de mare trebuinţă. 
Trebue, prin urmare, ca cineva să înveţe a merită foloa
sele unei şcoale la domiciliu.

Mamele sunt obligate să vină odată pe săptămână, ca 
să vadă pe directoarea, pentru a le dă informaţii asupra 
copiilor lor. Aceste întreţineri pot să aibă îndoit folos, căci 
învăţătoarea, după avizul medicului, totdeauna alipit de 
şcoală, este în stare a dă mamelor, nu numai sfaturi de 
morală educativă, dar încă şi indicaţiuni igienice şi morale 
practice.

Directoarea este totdeauna la dispoziţia părinţilor. Ţi
nută de regulament să locuiască în aceleaşi clădiri cur mi
cii săi elevi, personalitatea sa, mai bine1 instruită şi mai 
politicoasă decât aceea a poporului de rând, este capabilă 
de a exercită o influenţă profundă asupra tuturor locata
rilor casei. Adevărată misionară printre oamenii aceştia 
pe jumătate sălbateci, ea va culege, dacă are puţin tact şf 
inimă, fructe neaşteptate din aceasta admirabilă însărci
nare socială.

Altădată, filantropii idealişti încercaseră de a locui îm
preună cu săracii, dar opera nu reuşiâ niciodată; trebue 
pentru a ajunge la acest scop, a face locuinţa proletarilor 
mai curată, mai igienică, mai aerisită; aici nu se va ajun
ge, ca şi la Roma, decât prin ajutorul concursului moral 
şi prin premii; acesta este singurul mijloc de a face să 
primească săracii jugul civilizaţiei.

Casa (lei Bambini nu este b sală de azil; este o şcoală 
ale cărei metode sunt inspirate de principiile raţionale ale 
pedagogiei ştiinţifice. La şcoala propriu zisă căutăm, pe 
cât este posibil, a alipi un local pentru băi sau pentru ca
binete şi o bucată de loc, pe care copiii îl vor cultivă. Ceea 
ce este important de a descoperi aici, sunt progresele pe
dagogice realizate prin Case-Xo, dei Bambini. Nu e nici un 
singur educator, care să nu ştie cât este de necesar de a 
armoniza influenţa şcoalei şi aceea a familiei. Dar casa nu 
este aşa de accesibilă; şi aici, pentni prima oară, se vede 
realizându-se acest frumos ideal, căci şcoala acasă de-
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vine, mai mult sau mai puţin, proprietatea colectivă a pă
rinţilor, şi sentimentul proprietăţii colectiv’-e este totdeauna 

-plăcut inimei.
Mamele, care în toate orele zilei pot să supravegheze 

ceeace se petrece la Casa dei Bamhini, sfârşesc îndată prin 
a adora şcoala şi pe directoare. De câte ori aoeăsta nu gă
seşte pe fereastră zaharicale sau flori, omagiu anonim al 
mamelor recunoscătoare! Şi când, după trei ani petrecuţi 
în asemenea şcoală, copiii vor trebui să intre în şcoala pri
mară, mamele lor obişnuite cu supravegherea fizică şi mo
rală, nu vor putea face altfel decât să continue opera în
cepută !

Un alt progres realizat de către Case-Xo, dei Bambini, 
priveşte pedagogia ştiinţifică. Fiindcă omul nu este numai 
un product biologic, dar încă o fiinţă socială, al cărei prim 
mediu este familia, pedagogia ştiinţifică va încerca de1 a 
ameliora generaţiile noui, dacă ea nu reuşeşte să lucreze 
asupra mediului în care copiii se desvoltă şi cresc. Toate 
aplicaţiunile de igienă ştiinţifică ar rămâne inutile, dacă 
casa ar tremiî să rămână închisă progresului. A scoatie' mo
raliceşte şi materialiceşte, la lumină, vechiul imobil rău 
construit şi vicios, este, după părerea mea, adevăratul 
punct de plecare al pedagogiei ştiinţifice.

Mai mult, casa astfel prefăcută, are un alt folos; ea s’a 
socializat, ceeace înseamnă că toate mamele ipot să se bu
cure de aceleaşi foloase şi să simtă pe copiii lor pe acelaş 
picior de egalitate.

Până aici, damele mari, singurele erau cari puteau să 
părăsească pe copiii lor în îngrijirile unei institutoare sau 
ale unei bone. Femeile din popor sunt astăzi într’o situaţie 
analoagă, ba, mai mult, ca şi casele princiare, mledicul ca
sei veghiază peste toţi aceşti micuţi şi supraveghiază creş
terea lor. Damele din aristocraţia engleză posedă un „car
net al mamei“, în care sunt înscrise principalele măsuri 
ale copilului ; la Roma, lucrătorii au „fişa biografică" a 
copiilor lor, făcută de către învăţătoare şi medic.

Cunoaştem deja foloasele ce ne dă socializarea câtor
va obiecte: trenul a devenit tramvai, torţa a devenit feli
nar sau bec de gaz. Niciodată nu se socializaseră încă per
soanele: nici bona, nici institutoarea.

Case-\e dei Bamhini au dat acest exemplu. El cores
punde unei trebuinţe a timpurilor. Nu s’ar putea susţine că
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mamele, din dorinţa de a fi scutite de griji, renunţă de a 
se ocupa şi a spăla pe copiii lor; evoluţia^ocială şi eco-^ 
nomică sileşte pe lucrătoare să părăsească căminul său^* 
pentru a câştiga pânea indispensabilă copiilor săi şi o con
strânge de a-şi neglijâ datoriile cari îi sunt cu toate aces
tea foarte plăcute. Este, 'prin urmare, foarte reconfortant 
pentru ea, de a ştî pe micii ei bine îngrijiţi şi supraveghiati. 
Această operă nu se mărgineşte la copiii clasei lucrătoare; 
ea se întinde şi la cei ai clasei burgheze, ale căror mame 
sunt şi ele „lucrătoare cu mintea“. învăţătorul de toate fe
lurile, profesorii, etc., care în afară de cursurile lor oficiale, 
dau lecţii particulare, sunt foarte de multe ori silitî a lăsă 
copiii pe mâinile unei slugi necioplite şi incapabile; aşa că, 
după inaugurarea primei Case dei Bambini, „Beni Stabili'^ 
fu invitat de mai multe ori să organizeze şcoli de acela? 
gen, în alte cuartiere.

Văzând socializându-se astfel o funcţie maternă, unii 
îşi vor zice 'poate: „Ce va fi casa, dacă femeia se depăr
tează de ea?“ Dar casa se transfoi*mă şi ea, iM^imind ace
ste noui fundtii.

Mai târziu se Vor realiza şi alte progrese; printre ace
stea trebue să dorim „infirmeria casă“, care să 'permitâ 
deosebiţilor membrii ai familiei să se ocupe de afacerile 
lor, în timp ce bolnavul lor va fi îngrijit acasă. Igiena şi 
profilaxia vor câştiga cu tot dinadinsul şi nu ne vom maî 
teme de aceste de'sinfecfiuni făcute pe jumătate, după ca
zurile de difterie sau de tifos.

In America, s’a mers până a se socializa şi bucătăria; 
bucatele sunt trimise, prin ascensor, în fiecare apartament; 
folos preţios pentru femeile burgheze unde, în lipsa doam
nei, o bucătăreasă neştiutoare, arde carnea sau strică so
surile. Casa transformată astfel va deveni în acelaş timp 
şcoală, stabiliment de băl, infirmerie; ar trebui încă să se 
mai adauge şi o sală de lectură, în care locatarii de partea 
bărbătească să poată merge să-şi petreacă serile. Casele 
de joc şi cafenelele ar putea atunci închide porţile.

Este departe acel viitor de temiut, în care unii prevăd 
nimicirea complectă a caselor, pentru că femeia este che
mată a lucra afară. în evoluţia sa, căminul tinde să îm
brace un caracter mai ridicat decât confortabilul home 
englez. Nu mai* este o adunătură de ziduri foarte curate şi 
bine zugrăvite, în dosul căreia femeia îşi adăposteşte du-
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rerile şi bucuriile, căminul devine ca o fiinţă vieţuitoare,' 
ca un suflet dulce de femeie şi de educatoare. El dă viaţă 
şi traiu bun : el creşte copiii, procură linişte locatarului o- 
bosit şi sentimentul fericirei paşnice tuturor.

Femeia nouă se va scutură de toate obligaţiile care o 
făceau dorită de bărbat în vederea îndeplinirei unor sar
cini materiale. Devenită un lucrător social, îi va trebui ca 
şi bărbatului o casă, unde să găsească mângâierea nece
sară. Ea va VOI să fie iubită pentru ea însăşi şi nu pentru 
munca ce o poate produce. Amorul omenesc n’are de scop 
de a-şi asigură plăcerile trupeşti, dar de a înmulţi puterile 
spiritului, făcându-1 aproape divin.

Frederic Nietzsche a incarnat amorul adevărat în fe
meia lui Zarathustra, care voind a aveă un fiu mai bun de
cât ea însăşi, spune bărbatului :

— „Pentru ce mă vrei tu? Pentru frica singurătăţii, 
poate?... adică pentru a te apără în contra disiplăcerilor 
vieţii.

„In acest caz, du-te. Vreau un bărbat care s’a învins 
pe sine, şi care şi^a format un suflet mare; vreau bărbatul 
care a păstrat corpul său robust şi sănătos; vreau băr
batul care să unească corpul şi sufletul său cu al meu, pen
tru a procrea copilul! Chilul mai bun, mai perfect, mai 
puternic decât cei cari l-au făcut“.

A îmbunătăţi cu conştiinţă specia, cultivând sănătatea 
şi virtutea sa, aceasta este datoria căsătoriei. Ideie sublimă 
pe care noi o neglijăm.

Casa viitoare socializată, plină de viaţă, plăcută, edu
catoare şi consolatoare, va fi adevăratul cuib, demn de 
perechile omeneşti, care vor voî în ele să îmbunătăţească 
specia şi s’o lanseze triumfătoare, în eternitatea vieţii I

Regulamentul Casei~\ dei Bambini.

Institutul roman al Soc. Beni Stabili, organizează în 
imobilul N., care este proprietatea sa, o Casa dei Bambini, 
înecare sunt admişi toţi copiii locatarilor, neavând încă 
vârsta cerută pentru a fi admişi în şcoalele primare.

Scopul principal al Case-\ dei Bambini este de a dă 
gratuit părinţilor siliţi să părăsească căminul, din pricina 
ocupaţiilor lor, îngrijirile de care copiii au nevoie.

Casa . dei Bambini se ocupă de educaţia, igiena, des-
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voltarea fizică şi morală a copiilor, cu ajutorul cărţilor şi 
al exerciţiilor apropiate vârstei lor.

Sunt alipiţi de Casa dei Bambini o directoare, un me
dic şi un intendent.

Orariul în Casa dei Bambini va fi fixat de către di
rectoare.

Vor putea fi admişi la şcoală toti copiii între 3 şi 7 ani. 
Părinţii cari vor voi să se servească de Casa dei Bam
bini, nu vor avda nimic de plătit; cu toate acestea, ei îşi 
iau îndatoririle următoare :

a) A trimite în sala ad-hoc şi la orele indicate copiii 
lor curaţi la trup şi la haine; de a-i îmbrăca, pentru şcoală 
cu un şort ;

b) A arătă respect şi politeţă către directoare şi către 
toate persoanele alipite la. Casa dei Bambini şi de a ajută 
pe directoarea sa. Cel puţin odată pe săptămână, mamele 
vor putea avea o consfătuire cu directoarea, pentru a le 
dă informaţii asupra copiilor lor şi pentru a primi dela ea 
indicatiuni şi sfaturi pentru binele copiilor.

Vor fi eliminaţi din Casa dei Bambini:
a) Cei ce se vor prezenta cu hainele rupte şi murdare’•
b) Cei cari se vor arătă nedisciplinati ;
c) Cei aî căror părinţi ar fi lipsiţi de respect fată de 

persoanele puse în serviciul Case-i şi ar ameintâ prin a- 
cdasta de a distruge acasă opera educatoare, care este 
scopul şcoalei.

Notă. In distribuirea premiilor anuale, acordate celor 
cari în timpul anului vor fi tinut mai bine casele lor, se va 
ţine socoteală de chipuil în care părinţii vor fi cooperat la 
opera directoarei.

' Cum am spus, întâmplarea mi-a dat ocazia de a aplică 
la copiii normali din şalele de azil şi din leagăne, metodele 
pentru înapoiaţi. Dacă se poate să fie stabilită o analogie 
între normali şi anormali, aceasta nu poate să se facă de
cât în prima copilărie, între cel care n’a avut puterea^ de 
a. se desvoltâ şi acel care nu s’a desvoltat încă. Micii copii 
n’au căpătat încă, în adevăr, o coordonare sigură a miş
cărilor lor musculare; de aici mersul lor imperfect, inca
pacitatea lor de a îndeplini actele simple ale vieţii, de a 
se îmbrăcă, de a se încheia, de a se încopciâ, de a-şi legă 
şiretele, etc. Organele simţurilor, de pildă, puterile aco-
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modărei ochiului, nu sunt de tot exercitate. Limbajul e pri 
mitiv şi are defectele sale speciale. Instabilitatea, greutatea 
pe care o simt cei mici de a-şi fixa atenfia, sunt atâtea ca
ractere paralele.

Preyer s’a silit de a ilustra paralela între defectele pa
tologice ale limbajului şi acele ale copilului normal, pe cale 
de formaţie, în studiile sale de psihologia infantilă.

Metodele care serviseră a îmbogăţi personalitatea psi
hică a idiotului, ar fi putut, prin urmare, să ajute la des- 
voltarea copilului normal, fiindcă ele constitue o igienă a 
X>ersonalitătii normale. Mai multe defecte, cum este acel al 
relei pronunţări, provin dela părăsirea în care copilul este 
ddseori lăsat între 3 şi 6 ani, adică în epoca în care se for
mează sau se fixează principalele sale luncţiuni.

Iată, prin urmare, experienţele mele de doi ani în Case- 
le dei Bambifii. Ele reprezintă o serie de încercări făcute 
asupra educaţiei primei copilării, cu metodele întrebuinţate 
pentru anormali. Nu este deloc aplicaţiunea pur şi simplu 
a metodelor lui Sdguin întrebuinţate în azile; fiecare ar 
puteâ să constate aceasta, citind pe acest autor; cu toate 
acestea, la toate acdste experienţe, este o bază care este 
opera întregei vieţi a lui S6guin şi a lui Itlard. Treizeci de 
ani după a doua publicaţiune a lui Seguin, reluai ideile şi, 
îndrăsnesc chiar să zic, sarcina acestui pedagog, încer
când aceleaşi sentimente pe care le avea acesta, când 
moştenea ideile maestrului său Itard, înconjurat la moarte 
de îngrijirile sale fieşti. Timp de zece ani experimentai şi 
meditai asupra muncii acestor doi oameni admirabili, cari 
s’au sacrificat, lăsând umanităţii cele mai fecunde probe 
despre eroismul lor necunoscut. Cei zece ani ai m;eii de 
studii se pot, prin urmare, adăogâ la patruzeci ani de mun- 
căc ai lui Itard şi Seguin. în curs de mai bine de un secol, 
a "trebuit, prin urmare, cincizeci de ani de activă pregă
tire, pentru a ajunge Ia această scurtă experienţă de doi 
ani. Şi nu cred să mă înşel zicând că ea reprezintă munca 
succesivă a trei medici, cari dela Itard până la mine. fă
cură primii paşi spre psihiatrie.



PARTE GENERALĂ

METODA ÎN „CASE-LE DEI
BAMBÎNIu

îndată ce avitiu la dispoziţia mea o şcoală de copii rtlici» 
am vroit, să stabilesc aici câmipul experienţelor mele de 
pedagogie ştiinţifică şi de psihologie infantilă. Am plecat 
dela o afirmaţie a lui V/undt: ,,Psihologia copilului nu 
e.xistă“; cercetările experimentale ale lui Preyer şi Bald- 
win dau fost decât asupra a doi sau trei indivizi, iproprii 
copii ai experimentatorilor. Pentru cercetările asupra co
piilor mici, cari nu se supun lesne la experienţă, instru
mentele de psihometrie trebue numaidecât să fie reduse 
şi simplificate. în fine, psihologia copilului nu poate re
curge decât la observaţia exterioară; trebue renunţat la a 
tine socoteală de stările cari se arată numai la introspec- 
tiune.

■■I Mă hotărîiu de a ţine socoteală de cercetările altora, 
dar de a rămâne inddpendentă. Reţin însă ca esenţială a- 
ceastă afirmatiune, sau mai bine, această definitiune a lui 
Wundt : „Toate metodele psihologiei experimentale se pot 
reduce la un metod unic, adică la o „observaţie regulată14.

La copii, un alt factor trebue să intre la rând: studiul 
desvoltării fizice.

Partea antropologică. Pentru a studia desvoltarea fi
zică, am gândit mai întâiu să regulez cercetările antropo- 
metrice, oprindu-mă la cele principale.

Mi-am făcut un antropometru pentru copii, a cărui 
scară era dela 0.50 ul la 1.50 m1. Pe platforma măsurătoa
rei, un mic scaun mobil, înalt de 0.30 m., serviâ la măsu
rarea copilului şezând. Astăzi, întrebuinţez antropometruî
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cu două table; deoparte se măsoară talia totală, de cea
laltă, talia şezând. Pe a doua tablă, zero se găseşte la 0.30 
m. de înălţime, ceeace corespunde scăunaşului, care este 
fix. Cele două bucăţi care lunecă pe piciorul vertical, sunt 
independent una de alta. Astfel, doi copii pot fi măsuraţi 
în acelaş timp. Acest nou sistem câştigă timp ; înainte se 
pierdea timpul, scoţând şi punând scăunaşul şi făcând pe 
scară scăderea necesară.

Technica cercetărilor fiind astfel uşurată, hotărîi să se 
iă îm fiecare lună măsurile în picioare şi şezând. Pentru a 
fi informată mai exact şi mai bine asigurată de regulari
tatea în cercetări, stabilii că m^ăsurarea să fie luatiă pentru 
fiecare copil, în ziua lunei care corespunde cu aceea a naş- 
terei sale.

Propusei pentru acest scop un registru astfel compus :
SEPTEMVRIE OCTOMVRIE

Zilele STAT U It A
lunei In picioare j Şezând

1

2

3

4

etc. 1
Spatiile din dreptul numerelor servesc pentru a înre- 

gistrâ numele copilului născut în acea zi. Astfel institutoa- 
rea ştie care şcolar trebue'măsurat în ziua arătată în ca
lendar şi scrie măsurile sale în dreptul lunei. In modul a- 
cesta avem o măsură exactă şi fără multă bătae de cap.

Am organizat deasemenea în camera de baie un sistem 
de basculă, care permite să se ia greutatea elevului în fie
care săptămână. După cum copilul este născut Luni, Marţi 
sau Mercuri, se cântăreşte, în acea zi, după loe şi-a scos 
hainele, când vrea să-şi facă baia. M’am încredinţat că o 
bae zilnică ar fi de preferat, dar cred că pentru a ajunge 
la aceasta într’o şcoală, ar ►trebui orânduit un sistem de 
piscină, care să permită să iâ baia mai mulţi copii. Chiar
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baia săptămânală nu se ia fără oarecare greutate pjactică. 
De multe ori ea nu este decât în teorie. Regulând ordinea 
cântăririlor săptămânale, am avut intenţia bine determi
nată de a orânduî şi de a asigura şi băile periodice1).

Notatiunea greutăţii este făcută foarte simplu; într’un 
registru, zilele săptămânei sunt, puse în linie, unele sub al
tele şi, corespunzător fiecăreia din ele, sunt mai multe linii 
destinate şcolarilor născuţi în acea zi.

SEPTEMVRIE
I S&pt. 
Kgr.

II S&pt. 
Kgr.

III Sâpt. 
Kgr.

IV Săpt. 
Kgr.

Luni

Marţi

Miercuri

Fiecare pagină din registru corespunde la o lună.
Am găsit că aceste măsuri pentru greutate ar fi sin

gurele de care învăţătoarea ar trebui să se ocupe.
Celelalte măsuri dispuselu să fie luate de un medic, 

care a fost sipecializat în antropologia infantilă sau care 
ar avea intentinea să se specializeze în această ramură a 
antropologiei pedagogice.

Câteodată îmi luam eu aceăstă sarcină. Opera medi
cului trebue să fie complexă; pentru a uşurâ, imaginai şi 
Imprimai fişe biografice.

1) In această privinţă, trebiie să adaog că am imagiiniat o baie 
colectivă, evitând pdtscfiria. Aceasta ar fi un mare bazin, iprevăzut cu 
bare transversale, pentru a susţine micile bazine individjuale, care 
trebue să'aibă străbătut fundul de o gaură destul de miare. Odată mi
die bazine puse în cel miare, aipa, ooaiţin'ută în acesta, pătrunde prlin 
fund, în bazinele mici. Diupă ce nivelul! a fost stabilit, apa nu miai are 
nici un motiv de a trece dmtr’om bazin înitr’altul şi copiii ipot astfel 
să facă, pună Ia un punct, o baie individuală.

Deşertând bazinul cel mare, cele mici s’ar deşerta în acelaş timp 
şi cum aceşti ar fi făcute dintr’un metal uşor, s’ar putea .lesne să 
se scoată, pentru a curăţî fundul bazinului colectiv. iDar acestea sunt 
proecte pentru viitor.
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No................ Data înscrierei...................

Numele şi pronumele...............................  Vrâsta...

Numele părinţilor........................................  „ mamei

Profesiunea.................................................... » tatei

Antecedente ereditare ............................  .................................

Antecedente personale

Note antropologice
CAPUL

Constituţia fizică... 
Starea muşchilor... 
Culoarea pielei ... 
Culoarea părului...

OB3ERVAT1UNI
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După cum se vede, aceste fişe sunt foarte simple. în
demn deci de a se lua odată pe an şi pentru fiecare copil 
măsurile următoare :

Circumferinţa capului ; cele dond diametre maxime ; 
circumferinţa toracelui; indicele cefalic; indicele ponderal; 
indicele tatiei. Pentru justificarea acestei alegeri, trimet; pe 
lector la tratatul meu de Antropologia pedagogică. Medi
cul este invitat a face aceste cercetări în timjpul săptămâ- 
nei, sau cel puţin, în timpul lunei în care copilul îşi are ziua 
de naştere. Astfel sarcina este uşurată; într’o clasă de 50 
de elevi, se întâmplă în general ca două sau trei aniversări 
să fie grupate. Medicul n’are deci de luat măsurile decât 
din timp în timp. Sarcina este, natural, a învăţătoarei, de 
a înştiinţa pe medic despre aniversare.

Antropometria are astfel a(plicatiuni educative.
Eşind din CaseAe dei Bambini, copiii vor ştî să răs

pundă la chestiunile următoare :
— în ce zi a săptămânei eşti născut?
— în ce zi a lunei ?
— Când vei avea ziua aniversării ?
Ei vor fi câştigat astfel deprinderi de ordine şi mai cu 

seamă, vor ştî să se observe singuri. Copiii arată totdea
una foarte mare plăcere de a se măsura, la cea dintâi pri
vire, când învăţătoarea spune unui copil: talia, acesta 
scoate repede încăîtămintele, cu strigăte de bucurie şi a- 
leargă spre a se aşeza în antropometru, observând poziţia 
normală aşa de bine, încât învăţătoarea nu are decât să 
observe indicatorul şi să citească cifra,

în afară de măsurile pe cari medicul le ia cu instru
mente obişnuite: compas, panglici metrice, el face.obser- 
vatiuni asupra stărei trofismelor musculare, a glandelor 
limfatice, a pigmentatiunei, a circulării sângelui, etc. El 
arată conformaţiile rele, stările patologice eventuale, des- 
criindu-le cu îngrijire: rachitism, lene infantilă, strabism, 
etc. Un asemenea studiu-obiectiv îi va arăta întrebările ce 
va trebui să pue părinţilor.

• Mai mult, medicul face adevărate, vizite sanitare, ară
tând egzemele, otitele, conjonctivitele, stările febrile, tur- 
burările intestinale, etc. Importanta acestor vizite este 
complectată prin existenta infirmeriilor acasă, care per
mite îngrijirile imediate şi supravegherea continuă, după
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cum aceasta există deja în casa modernă Beni Stabili, în 
Prati di Castello, la Roma.

în ce priveşte aceste Case dei Bambini, ale Soc. Beni 
Stabili, eu am arătat că cercetările comune din memorie, 
care derivă direct din clinici, sunt neadaptate la şcoală, 
pentru că familia este ,în mare majoritate normală. Aşa dar 
am rugat pe învăţătoare să scoată din convorbirilef lor cu 
mamele oarecari informaţii de ordin social, pentru a putea 
cunoaşte cultura părinţilor, obiceiurile lor, câştigul lor, 
cbeltuelile, etc. şi de a stabili un fel de monografie, după 
sistemul Le Play. Dar aceasta nu, se poate decât acolo 
unde învăţătoarea locueşte în acelaş imobil ca şi părinţii 
elevilor săi.

în schimb, sfaturile medicului, transmise prin învăţă
toare, miamelor de familie, vor fi pretutindeni folositoare, 
spre a dă poveţe asupra igienei individuale sau generale, 
învăţătoarea va adăogi la aceste poveţe medicale şi pro
priile sale sfaturi.

Mediu înconjurător. Mobilier şcolar. Metoda noastră 
de observaţie cuprinde, asta fără s’o mai spunem, obser
varea metodică a creşterii elevilor.

Am luat ca bază unică libertatea elevilor, în manifes
taţiile lor spontane.

E vorba de a dispune într’un chip special mobilierul 
şcolar şi mediul înconjurător în general. Dacă aşi spune 
cât de folositor este pentru educaţie un teren pătrat pe 
lângă şcoală, n’ar fi nimic nou; cu toate acestea, nu este 
ca acel teren să fie în directă comunicaţie cu sala de şcoa
lă, cum e de pildă, la Milan, unde o ferdastră prefăcută în 
uşă, conduce, cu ajutorul unei mici scări, deadreptul afară. 
Copilul, prin urmare, după plăcerea sa, poate să. iasă sau 
să intre, în toate orele zilei. Dar despre aceasta mai târziu.

Principala modificare adusă mobilierului şcolar, este 
suprimarea băncilor. Am dat să facă mici mese, cu pi
cioare solide, ca să nu se clatine, dar destul de uşoare, pen
tru ca doi copii să le poată transiportâ cu uşurinţă. De for
mă dreptunghiulară, ele sunt destul de mari, pentru ca doi 
sau chiar trei elevi, să poată sta pe laturile ei cele mai 
lungi. Apoi am făcut scăunaşe mai întâiu de paie, dar fiind
că se uzau, de lemn uşor. (La Milan s’au făcut scaune ele- 
.'gante, în stil). Afară de acestea, am comandat mici foto-
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liuri de lemn, largi şi altele de bambu. Astăzi se fac mici 
mese pătrate, cu un singur loc, de formă şi mărime deose
bite, cari se acopăr cu feţe de masă brodată şi ipe care se 
aşează vase cu flori. In Elveţia, în şalele de azil transfor
mate în Case dei Bambiui, s’au adoptat mici mese uşoare, 
cu un singur loc şi scaune elegante de lemn, fabricate de 
Berthoud. Mobilierul cuprinde încă un layabou foarte jos, 
ca să poată ajimge un copil de 3 sau 4 ani. Părţile laterale 
în lemn alb, care se pot spăla, sunt dispuse pentru săpun, 
burete şi prosoape. 0 mare scuipătoare (se ştie că copiii 
nu scuipă) este destinată a primi apa cu care ei şi-au spălat 
dinţii. Poliţele sunt joase; rafturile lor supe'rioare nu tre- 
bue să treacă de înMţîmea unei mese obişnuite, dar ele se 
întind în lungime şi cuprind un mare număr de mici com
partimente, închizându-se fiecare cu o cheie deosebită. 
Broasca este la înălţimea copiilor, cari pot închide şi de1s- 
chide, după voinţă "şi pune după voinţă obiectele cari le 
plac. Pe raftul de sus al poliţei, acoperit de o faţă de masă 
de pânză, un şir de vase cu flori, o cuşcă cu pasări sau 
un mic aquarium. De jur împirejurul camereS, pe pereţi şi 
la înălţimea copiilor, sunt tabele cari alternează cu cutii 
în care se pun creioanele şi cârpele de şters. Deasupra ta
belelor sunt ilustraţii reprezentând scene de familie, dela 
ţară, animale domestice, dar totdeauna figuri foarte sim
ple. Printre tablourile cari împodobesc Casa dei Bambini, 
ia Roma, este unul care reprezintă familia regală a Italiei. 
O mare reproducţie în culori a sfintei Fecioare pe scaun, 
care domină peste toate tablourile. Am ales ace'st capo- 
d’operă a lui Rafael, pentru că ni se pare a fi emblema 
CaseAor dei Bambini. Aceste case într’adevăr, nu repre
zintă numai un progres social, ci un pas înainte al umani
tăţii. Ele sunt în legături directe cu mobilarea mamei, cu 
emanciparea femeiei şi-cu protecţia copilului. Această ma
donă a marelui Rafael nu este numai bunătatea şi blânde
ţea unei mame către fiul său, care o va întrece; alăturea 
cu această figură de mamă perfectă, se găseşte Sf. loan, 
simbolul umanităţii. Tabloul lui Rafael este umanitatea, a- 
ducând omagii mamei, şi încă această umanitate nobilă, 
care nu stabileşte numai legături între mamă şi fiii, dar 
încă între mamă şi toate fiinţele omeneşti. Dacă, într’o zi. 
Case-le dei Bambini se vor răspândi în toate ţările, tabloul 
Iui Rafael va spune şi el ţara lor de origine.
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Copiii nu vor pricepe marea însemnătate a Sf. Fe
cioare, dar ei vor veideâ în tablou mai mult decât văd în 
celelalte tablouri reprezentând tati, mame sau copii şi în 
inimile lor se va deşteiptâ un sentiment religios.

Iată mediul înconjurător.

Partizanii metodelor vechi vor ridică obiecţiuni. Prima 
va fi că copiii mişcându-se, vor răsturnă scaunele şi vor 
mişcă mesele, ceeace va produce sgomot şi dezordine. Dar 
aceasta este o prejudecată. Pentru acest cuvânt se imlpu- 
neă faşă nouilor născuţi şi sprijinitoare pentru cei ce în
cepeau să meargă. Se crede că trebue la şcoală o bancă 
foarte grea şi chiar fixată în pământ. Toate acestea se 
sprijină pe ideia că copilul trebue să crească în imobilitatie 
şi pe prejudecata stranie că pentru a te supune unei ac
ţiuni educatoare, este nevoie numaidecât, ca şi pentru a 
te rugă, de o poziţie specială a copilului.

Mesele, scaunele şi fotoliurile uşoare şi uşor de purtat, 
vor permite copilului de a-şi alege poziţia care-i convine, 
de a se aşeză şi de a fi totdeauna la locul său, ceeace va 
fi, în acelaş timp, şi un semn de libertate şi un mijloc de 
educaţie. Dacă o mişcare rea va face să cadă un sacun cu 
sgomot, copilul va aveă o dovadă evidentă despre propria 
sa incapacitate; cu bănci, aceeaş mişcare ar rămâneă ne
observată. Copilul va aveă astfel posibilitate’a de a se în
dreptă şi dacă va face aceasta, el iî va simţi îndată bine
facerile: scaunele şi mesele vor rămâne fixe la locul lor, 
ceeace va însemnă că elevul a învăţat a se mişcă. După 
metoda veche, disciplina se făceă după un chip cu totul 
deosebit, prin imobilitate şi tăcere.’ Această imobilitate şi 
tăcere împiedecau pe copii de a se mişcă cu gratie şi cu 
precautiune şi când se întâmplă să se găsească într’un loc 
unde se găseau bănci, ei răsturnau repede obiectele uşoare. 
Cu sistemul nostru, copilul capătă, din contra, o abilitate 
de a se mişcă, care îi va fi folositoare în afară de şcoală. 
Chiar fiind copil, el va deveni o persoană cu mişcări li
bere, dar corecte.

învăţătoarea din Casa dei Bambini din Milan, pusese 
lângă o fereastră o masă lungă, pentru pus plăcile de fier 
necesare pentru învăţarea primelor noţiuni de desemn. Dar 
această masă eră prea strâmtă şi se întâmplă de multe 
ori ca copiii, alegând obiectele, să le lase să cadă jos cu

C. ^M/ureeinM.—Metoda Pedagogiei. 4
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mare sgomot. învăţătoarea se gândi să lungească masa,, 
dar cum stolerul întârzia, copiii se obişnuiseră cu defectul 
mobilei: ei începură să umble aşa de bine cu plăcile, încât 
acestea nu mai cădeau, cu tot echilibrul lor nesigur, 

îndemânarea copiilor repară imperfecfia mobilierului. 
Simplictatea şi chiar defectele obiectelor lexterioare, 

servesc deci a desvoltâ activitatea şi îndemânarea elevilor.
Toate acestea sunt în perfectă logică; şi acum toate 

fiind enunţate şi experimentate, ni se par la toţi evidente 
ca oui lui Columb.

Metodul pedagogic al observaţiunei are la bază liber
tatea copilului; iar libertate vrea să zică activitate.

Disciplina libertăţii. Acest principiu este greu dd înţe
les pentru cei cari ţin la obiceiurile şcoalei comune. Cum 
s’ar putea obţine disciplina într’o casă de copii liberi ?

* în sistemul nostru, noi avem o noţiune deosebită des- 
prd disciplină: dacă disciplina este fondată Pe libertate, 
aceasta încă trebue să fie activă. Nu se poate zice că un 
individ este disciplinat, fiindcă l-am redus artifioialmente 
la imobilitate, ca pe un paralitic, şi la tăcere, ca pe un mut ; 
acesta este o fiinţă anihilată, dar nu disciplinată.

Numim disciplinat pe ceTcare poate dispune de per
soana sa şi care este stăpân pe sine însuşi, când eiste vorba 
de a urmă o regulă de viaţă.

O asemenea disciplină activă nu este uşor de priceput, 
nici de obţinut, dar ea conţine un foarte frumos principiu 
educativ, foartd diferit de mijloacele de constrângere în
trebuinţate până aici.

Trebue învăţătoarei o technică specială, pentru a con
duce pe copil pe această cale a disciplinei, pe care el va 
trebui să meargă toată viaţa, înaintând spre perfecţiune, 
învăţând a se mişca şi nu a stă liniştit, copilul se pregăteşte 
nu pentru şcoală, ci pentru viaţă, aşa că el devine corect 
prin obişnuinţă şi prin practică. Copilul se obişnueşte de 
vreme la o disciplină nu limitată la mediul şcolar, ci în^ 
tinsă în societate. x

Libertatea trebue să aibă ca limită interesul colectiv şi 
ca formă ceeace numim educaţia manierelor şi a actelor. 
Prin urmare, noi trebue să oprim pe copil să facă ceeace 
strică altora sau lor, sau ceeace are caracterul unei ne;po- 
liteţe sau nedelicateţe. Orice altă manifestaţie, de orice
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formă ar fi, dar care îmbracă un scop util, trebue să fie 
nu numai permisă, ba chiar observată cu îngrijire. Ace*sta 
este, după cum am văzut, punctul esenţial. Prin pregătirea 
ştiinţifică, învăţătorul ar trebui să câştige nu numai capa
citatea, ci şi interesul observatorului pentru fenomenele 
naturale. EHipă metodul nostru, el va trebui să fie mai mult 
răbdător decât activ; şi răbdarea să fie compusă din acea 
curiozitate ştiinţifică fără saţ şi din respectul absolut pe'n- 
tru fenomenul ce vrea să-l observe. Trebue ca învăţătorul 
să înţeleagă şi să simţă poziţia sa de observator; activi
tatea trebue să se găsească în fenomen.

Acest chip de a proceda, este cu deosebire necesar în 
şooalele infantine, unde se produc primele manifestaţfiuni 
psihice Ia copiii mici. Nu putem presupune care ar fi fost 
consecinţele unui act spontan oprit brusc, când copilul a- 
biâ a început a lucra; poate am întrdrupt viaţa însăşi. 
Umanitatea care se manifestă cu splendoarele sale intelec
tuale în timpul anilor primei copilării, după cum soarele 
se manifestă ziua şi floarea, la prima deschidere a peta
lei, ar trebui să fie respectată cu o veneraţiei religioasă. 
Singurul act educativ cu adevărat util, ar fi acela care ar 
ajuta complecta desvoltare a vieţei.

Pentru a ajunge la acest scop, este necesar de a nu-i 
opri mişcările spontane, sau de a impune actelor sale vo
inţa noastră. Trebue exceptat cu toate acestea cazul în 
care copilul ar vrea să se dea la nişte acţiuni rele; acestea 
vor trebui să fie înăbuşite.

Aceasta am putut obţine dela învăţătoarele care n’au 
fost pregătite pentru observaţiile ştiinţifice; ba îmbătrâ- 
uite în metoadele vechi, învăţând la şooalele comune. 
Aceasta îmi permise de a măsura distanţa care separă re
gimul nou de cel vechili. Chiar învăţătoarele inteligente, 
care au înţeles foarte bine principiul, întâmpinau mare di
ficultate a-1 pune în practică. Această situaţiune pasivă, 
asemănătoare cu aceea a unui astronom, care, aşezat îna
intea telescopului său, priveşte defilând lumea, le părea 
greu de priceput. Ideea că viaţa se desvoltă singură şi că, 
pentru a-i smulge secretele, a-i studia şi-a o dirija, trebue 
s’o observăm fără a interveni, este o noţiune cu adevărat 
greu de asimilat şi de pus în practică. învăţătoarea prea a 
Învăţat să fie unica activitate liberă în clasă; ei i se pare
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că datoria sa consistă a opri activitatea elevilor. Când ea 
nu reuşeşte să obtie ordinea şi tăcerea, ea aruncă1, în jurul 
ei, priviri pierdutei, ca şi cum ar cere iertare şi ar lua lu
mea ca martoră a nevinovăţiei sale. In zadar i se repetă că 
dezordinea primului moment îi este necesară. Când1 ea se 
vede constrânsă a nU mai face alta decât să privească, ea 
vede că prezeţa sa nu mai este utilă şi se întreabă cu jale., 
dacă nu trebue să demisioneze, fiindcă nu mai este o în
văţătoare.

Apoi, când ea începe a observa şi a vedea cari sunt ac
tele permise şi cari trebuesc oprite, învăţătoarea duipă ve
chiul sistem se simte foarte necăjită şi_ se teme că nu mai 
estie la înălţimea misiunei sale.

De fapt, cea care nu este pregătită se va găsi, multă 
vreme, neputincioasă şi nefericită, în timip ce camiarada sa, 
plină de experienţă şi de cultură ştiinţifică, va simţi, pentru 
munca sa, totdeauna mai mult interes şi admîraţiune.

In romanul său Unchiul meu miliardar, care este o cri
tică a moravurilor moderne. Notari arată cu o elvidenţ'ă 
care îî este proprie, un defect al vechilor metoade disci
plinare. După ce făptuise o mulţime de prostii destul de 
mari pentru a răsculâ un oraş, unchiul, încă icopil, este în 
cele din urmă închis într’o şcoală. Aici micul băiat Fufu, 
simte o primă emoţie, când observă că cuminţea Fufetta, 
lângă care stă, este tristă fiindcă n’are ce mânca.

El se uită în jurul lui, văzu pe Fufetta, se sculă, luă 
panerul şi, fără a spune un cuvânt, i-1 pune în şorţ. Apoi 
se dădu câţiva paşi îndărăt şi, fără a ştî pentru ce, el lăsă 
capul în jos şi se puse a plânge. '

Unchiul meu n’ar fi ştiut să explice cauza plânsetelor 
sale subite.

Pentru prima oară văzuse doi ochi frumoşi plini de la- 
crămi şi simţiâ din cauza aceasta o mare emoţid, unită cu 
ruşine; ruşinea de a mânca cu cineva care are foame.

Neştiind să exprime aceste sentimente, nici ce să spună 
pentru a dă să se înţeleagă că primeşte panerul său, nici 
ce să scornească pentru a arătă că nu-i prea mare valoa
rea darului, el rămăsese victima primei lovituri, care ră
nise sufletul său născând.

Cu totul buimăcită, Fufetta aleargă spre el repede.
Cu o delicateţă ifespusă, ea depărtă mâna în care el îşi 

ascundeă faţa.



— 6( —
¥

„Tu plângi din pricina mea, Fufu“, îi zise ea cu un ton 
aproape rugător.

S’ar fi zis că e'a vorbiâ unei păpuşi de cârpe, aşa era de 
maternală; el avea o faţă melancolică şi insipirătoare de 
milă.

Atunci fetiţa îl îmbrăţiişă şi „Unchiul14 meu, cedând încă 
impulsiunei care îi umplea inimia, înaintă buzele, întinse 
gâtul şi;, fără a privi, încă miut şi plângând, o să,rută pe 
bărbie. El suspinâ adânc şi îşi usca faţa cu mâneca, pentru 
a şterge şiroaiele umiede cari curgeau din ochii săi şi din 
nas, apoi se linişti. O voce ascuţită strigă din fundul curţei:

— „Ei!... voi', cei doi, de acolo... intraţi, imediat !“
Era supraveghetoarea.
Ea nimici această primă mişcare a sufletului răsvrătit, 

cu aceeaş brutalitate oarbă pe care ar fi întrebuinţat-o pen
tru a despărţi doi copii care s?ar fi bătut.

Era ora de intrare pentru toţi.

In cele dintâi luni, vedeam: pe ajutoarele mdle în Casa 
dei Bambini lucrând întocmai ca învăţătoarea descrisă de 
Notari. Involuntar sileau pe copii la imobilitate, fără a ob
servă sau a deosebi miişcările. Odată, de pildă, o fetiţă a- 
dunase împrejurul ei pe micile sale tovarăşe şi se ipusese 
să le vorbească cu gesturi largi; învăţătoarea se duse la 
ea, o apucă de braţ şi îi sipuse să se ţie liniştită. Observând 
pe elevă, văzui că ea se juca de-a învăţătoarea şi de-a 
mama şi că învăţă pe celelalte, prin gesturi, a invocă pe 
sfinţi şi a face semnul crucei. Ea se manifestă deja ca di- 
rigiuifoare. Un alt copil, care făceă mişcări dezocdonate şi 
pe care îl considerau toţi ca idiot, se. puse într’o zi cu o 
mimică de atenţiune concentrată, să mişte! mesele dela lo
cul lor. Deodată fu oprit, fiindcă făceă prea mult sgomot; 
cu toate acestea, el manifestă, pentru prima oară atunci, 
mişcări coordonate, care aveau un scop. Eră prin urmare 
o acţiune care ar fi trebuit re'spectată.

într’adevăr, după aceasta, el începu să se ţie liniştit ca 
şi ceilalţi copii, oridecâte ori aveă un mic obiect de depla
saţi pe măsuţa lui.

Câteodată se întâmplă, când directoarea puneă la loc 
în cutie obiectele de care se semse la învăţământ, ca o 
fetiţă să se apropie şi să pue mâna pe unul din obiecte, cu 
intenţia evidentă de a imită pe învăţătoarea sa; prima
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ntişcare a acesteia era de a trimite pe copil la loc. Dar 
aceasta este o greşală, actul copilei exprimă o tendinţă 
către o acţiune utilă, către o dorinţă de ordine. Altădată,' 
copiii se strânseseră împrejurul unui bazin plin de apă, în 
care înotau peşti. Aveam la şcoală un băetel abia de! dof 
ani şi jumătate; el rămăsese ,în unnă, singur. îl observam 
de departe. El se .apropie de grup, încercă de a înlătura 
pe ceilalţi, pentru arşi face loc, dar înţelese îndată, că n’ar 
fi (Putut. Atunci el se retrase şi privi în jurul său. Eră in
teresant de a observa pe această mică fată jocul gândului 
său; dacă aşi fi avut un aparat fotografic, aşi fi notat va- 
riatiunile succesive. El văzu un scaun şi se puse să-l a- 
ducă aproape, pentru a se sui pe dânsul şi a privi pe dea
supra grupului. Fatia sa, iluminată de bucurie, îti făcea plă
cere să o priveşti. Drept în acest moment, învăţătoarea îî 
apucă, violent ori frumos, după cum vreţi, şi-i zice: „Vino, 
sărmanul med mic, priveşte şi tu !“ Văzând peştii, copilul 
nu putea să simtă desigur bucuria care ar fi avut-o înlă
turând obstacolul prin propriile sale puteri. Vederea do
rită nu-i procură nici un folos, dar o sforţare inteligentă 
i-ar fi desvoltat fiinfa sa interioară. învăţătoarea îl împie
decă de a se educa singur. Eră pe punctul de a fi un vic
torios; el rămase un neputincios. Alica sa fată, pie'rzând 
această expresie de bucurie şi de speranţă, care îl lumi
nase un moment, reluă aerul satisfacţiei stupide a copiilor» 
care sunt siguri că alţii vor lucră pentru dânşii.

Când învăţătoarele fură obosite de obsef-vatiile mele, 
ele lăsară pe elevi de a face tot ce voiau; văzui pe unii pu
nând picioarele pe masă şi degetele în nas, fără ca ele să-î 
corige. Văzui pe altlii dând lovituri camarazilor lor şi în- 
furiindu-se straşnic, fără ca învăţătoarea să facă cea mar 
mică observatiune. Trebuiă atunci să intervin, pentru a 
arătă că trebue pe încetul de înăduşit orice act de violentă, 
pentru ca copilul să poată căpătă puterea de a deosebi bi
nele de rău.

Acesta este punctul de plecare pentru disciplină şi mun
ca cea mai obositoare pehtru învăţătoare. Primă noţiune 
pe care copiii trebue s’o câştige, este aceea a binelui şi a 
răului. Sarcina educatoarei constă în a împiedecă ca ei’ 
să nu confunde imobilitatea cu binele şi activitatea cu răul, 
cum sp întâmplă cu vechea disciplină, pentru că scopul 
nostru constă în a disciplină în vederea activităţi, a mun-



— 59 —

cei, a binelui şi nu pentru imobilitate, pentru pasivitate şi 
supunere.

0 clasă în care toti copiii se vor mişca într’un scop util, 
inteligent şi de bunăvoie, îmi va părea foarte bine disci
plinată.

Se va ajunge în cele din urmă a dispune pe coipii în li
nie ca în şcoalele ordinare, a hotărî fiecăruia din ei un Ioc 
şi cerându-le ca ei să rămâe acolo, observând ordinea sta
bilită, şi aceasta va fi primul act al unei educatiuni colec
tive. In viaţă încă ni se întâmplă că trebue să stăm unii 
lângă alţii, \n timpul unui concert sau al unei conferinţe. 
Noi ştim cât sacrificiu ne costă însă pe noi adulţii această 
şedere.

Se poate, prin urmare, pune copiii la locul lor, în or
dine, cercând a-i face să înţeleagă că stau mai bind aşa; 
în timpul acesta ajungem la o frumoasă disciplină în clasă. 
Atunci imobilitatea şi tăcerea nu sunt o impunere peni
bilă, ci o lecţiune. Ei să o deprindă, să o înţeleagă şi să-şî 
însuşească astfel un principiu dd ordin colectiv; practica: 
importă puţin.

Dacă după ce se va fi înţeles această ideie, ei se scoa
lă, îşi schimbă locurile sau vorbesc, ei nu o mai fac ca îna
inte, fără a se ştî şi fără a se gândi la aceasta, dar pentru 
că vreau să vorbească, să se ridice, etc. Ei pleacă dela o 
stare de re'paos şi de ordine, pentru a îndeplini o acţiune 
voluntară, şi ştiind că sunt acţiuni oprite, ei vor fi aduşi 
a-şi aminti deosebirea dintre bine şi rău. Mişcările copii
lor vor deveni zilnic mai ordonate şi mai perfecte, cu cât 
ei vor învăţă mai bine să reflecteze asupra propriilor lor 
acţiuni. O învăţătoare nu va putea dă o bună educaţiune, 
decât observând în ce chip copiii părăsesc mişcările lor 
dezordonate, pentru a adopt^ pe cele cari sunt ordonate 
spontan. Prin asetnenea exerciţii, elevul face o selecţie a 
propriilor sale tendinţi, mai înainte confundate în dezor
dinea tuturor mişcărilor. Deosebirile individuale sunt mi
nunate, copilul conştient şi liber se relevă el însuş.

Unii continuă de a stă la locxil lor, apatici, dormitând; 
alţii se ridică pentru a ţipă, a se bate, a răsturnă mesele; 
alţii, în fine, se vor duce să îndeplinească un act hotărît, 
cum este de a ridică un scaun răsturnat şi a căută să se 
aşeze pe el; a deplasă o masă, a privi o imagine, etc. Pri-
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mii se vor arăta ca înapoiaţi intelectuali sau bolna;vi ; 
secunzii ca înapoiaţi din punct de vedere al caracterului; 
cei din urmă, în fine, ca fiinti inteligente, capabili de a-şi 
exprima gusturile, tendinţele, puterea lor de atenţie spon
tană, marginile răbdării lor.

Ideia de libertate, când este vorba de copii, nu estd aşa 
de simplă, cum e când avetnr de a face cu plantele sau cu 
insectele. Slăbiciunea la naşterd, calitatea lor die a fi so
ciabili, îi înconjură de legături cari le limitează activitatea.

Trebue o metodă de educaţie, cu bază de libertate, pen
tru a ajuta pe copii să cucerească această libertate, adică 
a micşora, pe cât este posibil, legăturile sociale cari îi în
grădesc activitatea. Pe măsură ce copilul va înainta pe a- 
oeastă cale, manifestatiunile sale sipontane vor releva mai 
bine natura sa. Pentru aceasta, prima intervenţtiune edu
cativă trebue să aibă ca scop să conducă pe copil pe dru
mul către neatârnare.

Independenta. Este imposibil ide a fi cineva liber, dacă 
nu este independent; prin urmare, spre cucerirea inde
pendentei trebue să servească manifestatiunile active! ale 
libertăţii. Din momfent ce copiii sunt înţărcaţi, ei înaintează 
pe calea independentei.

Ce este un copil înţărcat? E un copil devenit indepen
dent de pieptul mamei. In locul acestui lapte, care îi eră 
destul altădată, el ^găseşte sute de feluri de fierturi; mij
loacele sale de traiu s’au înmulţit şi chiar îşi poate alege 
felul de bucate care .îi place mai mult. înainte el eră osân
dit la o singură formă de hrană.^

Cu toate acestea, el este încă în atârnare, pentru că nu 
ştie nici să umble, nici să se îmbrace, nici să ceară ceva 
cu o vorbire clară. El este sclavul tuturor. La .trei ani, un 
copil se poate face în miare parte independent şi liber.

Noi n’am realizat încă înalta însemnare a cuvântului 
independentă, pentru că forma socială în care trăim este 
servilă. într’o epocă ca a noastră, în care sunt servitori, 
ideia dd independentă nu se poate pricepe în viată, după 
cum ideea de libertate nu era înţeleasă în timpurile robiei.

Servitorii noştri nu depind de noi, ci noi deprindem de 
îngrijirile lor. Noi credem a fi independenţi, pentru că ni
meni nu ne porunceişte, dar domnul care are trebuinţă să 
cheme pe servitorul său, depinde de propriul său inferior.
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Paraliticul, care pentru o pricină patologică, nu poate să-şi 
scoată ghetele şi prinţul, care din pricina unei prejudecăţi 
sociale, nici el nu le poate, sunt în aceeaşi condiţie.

Poiporul admite servitutea, crezând că nu este folos 
mai mare pentru om, decât de a fi servit de un alt om. Cu 
toate acestea, cel care e servit este limitat în inldependent'a 
sa. „Nu vreau să fiu servit, căci nu simt un infirm“, aceasta 
este ideea ce trebue să aibă cineva, pentru a se simtî în- 
tr’adeivăr liber.

O acţiune pedagogică eficace va ajuta pe copii să îna
inteze pe drumul către independentă. A-i ajuta să meargă 
singuri, să alerge, a urca sau a scoborî scările, a ridica o- 
biectele căzute, a se îmbrăca şi de'sbrăcâ, a se spăla, a-şi 
exprima trebuinţele cu cuvinte înţelese, iată educata in
dependentei.

De câte ori servim noi pe copii, lucrăm ca şî cum: am 
împiedeca o mişcare spontană, utilă.

Ne închipuim prea mult că ei se aseamănă cu păpuşile 
neînsufleţite: îi spălăm .şi le dăm să mănânce, cum ei fac 
cu propriile lor păpuşi. Nu ne gândim niciodată că copilul 
care nu lucrează, nu ştie să lucreze, el va trebui s’o facă 
mai târziu, el posedă mijloacele fizio-psihologice pentru a 
învăţa a o face. Datoria noastră este totdeauna de a-1 ajuta 
să-şi dobândească acte utile. Mama, care dă de mâncare 
copilului său, fără a-1 învăţa să tio1 lingura, nici a-şi căuta 
gura, sau care, cel puţin, nu mănâncă ea însăşi, zicând 
copilului să se uite cum mănâncă ea, această mamă este 
o mamă rea. Ea înjoseşte demnitatea omenească a copilu
lui său, tratându-1 ca pe un lucru neînsufleţit, în timp ce 
este o fiinţă cugetătoare!, încredinţată de natură, îngriji
rilor sale. A deprinde pe un copil a se spăla, a mancă, este 
o muncă îndelungată, o operă de răbdare mai grea decât 
a face toate aceste lucruri în locul lui. Primul lucru este 
opera unui educator; al doilea este lucrarea inferioară şi 
uşoară a unui servitor.

Muncă inferioară şi periculoasă. A închide căile, este 
a pune obstacole vietei care se desvoltă, care în afară de 
consecinţele imeldiate, are altele mai grave, mai deţpărtate. 
Cu cât cineva are mai multe slugi, cu atât devine sclavul 
lor; muşchii se atrofiază, pierzând obişnuinţa muncii ; 
spiritul acelui care posedă tot ce doreşte, lâncezeşte şi 
descreşte.
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Dacă cel care se abrutizează astfel, în deliciile lenei, 
observă într’o zi prăpastia în care cade şi caută să iasă, 
el nu mai are poate puterea de a ieşi. Părinţii cari aparţin 
claselor bogate, ar trebui să se gândească la gravitatea a- 
cestor lucruri.

Tot ceeace este un ajutor inutil, constitue o piedecă la 
desvoltarea forţelor naturale.

Femeile din Orient poartă pantaloni şi cele din Europa 
fuste, dar cele dintâi, mai mult decât cele de-al doilea, sunt 
dresate a nu se mişcă. Această stare de lucruri sileşte pe 
om să lucreze pentru femeie, care în acest tim)p, lânce
zeşte în lene şi în servitute. Micşorată în fiinţa sa mo
rală şi socială, ea rămâne inferioară în toate domeniile 
unde ar fi să lupte pentru viaţă.

Un e'xemplu va ilustră gândirea noastră; O trăsură cu 
tata, mama şi copilul, merge pe o câmpie. Un hoţ înarmat 
cu puşca, opreşte trăsura cu formula: „Punga sau viaţa!“ 
Cei trei călători se vor purtă atunci în chipuri deosebite: 
bărbatul, care este un trăgător, va îndreptă revolverul spre 
bandit; copilul, care n’are decât libertatea şi mlădierea 
muşchilor săi, va scoate un ţipăt, va sări din trăsură şi va 
fugi cât poate. Femeia, care n’are armă şi ale cărei pi
cioare, jnchise în haine puţin practicd sunt şi fără asta pu^ 
ţin date la alergat, va suspină şi va cădeă leşinată.

Cele trei reacţiuni sunt în raport direct cu starea de 
libertate şi de independenţă a indivizilor. Femeia leşinată 
este aceea căreia bărbatul îi aduceă paltonul şi îi dădea 
obiectele ce i-ar fi căzut la pământ, pentru a-i cruţă orice 
mişcare.

Primejdia robiei şi a independenţei nu este numai în 
„întrebuinţarea inutilă a vieţei“, care conduce la neputinţă, 
ci în desvoltarea reacţiunilor, cari se pot compară cu pIânT 
setele istericelor sau cu convulsiunile epilepticilor, şi care 
dovedesc în acelaş timp şi perversiunea şi neputinţa. Vor
besc de actele de tiranie, de abuzurile de tiranie, de abu
zurile de putere.

. Inchipuiţi-vă un lucrător îndemânatec, capabil nu nu
mai de a execută o lucrare perfectă, dar încă de a dă sfa
turi într’un atelier şi de a impune vederile sale clare şî 
practice: el va fi deseori şi pacificator, care face să tacă' 
mânia în altul. Nu ne-am1 miră, cu toate acestea, dacă, a- 
casă la el, acest lucrător va bănui femelei sale, când supa
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nu e g^ata, că nu-i duipâ gustul lui; acasă el nu mai este- 
un lucrător îndemânatec: femeia îl serveşte. El îşi păs
trează liniştea acolo unde se simte puternic, dar devine un 
tiran îndată ce nu mai lucrează. Dacă va învăţa bucătăria, 
©1 ar fi poate un bărbat perfect.

Orriul care lucrează, îşi proportionează sforfărild, se 
câştigă pe el însuş şi-şi mulţumeşte puterea, perfecţionân- 
du-se. Trebue să facem din generaţiile viitoare oameni pu
ternici; adică independenţi şi liberi.

Suprimarea recompenselor şî a pedepselor. Cu aseme-' 
n'ea principii, suprimarea recomipenselor şi a pedepselor- 
vine dela sine. Omul începe a pricepe adevărul, unica re
compensă care nu-1 va înşela niciodată: naşterea puterei 
umane şi a libertăţii în viaţa sa internă. Eu însumi fui mi
nunată de experienţă. Era în primele luni ale Case-\ deî 
Bamhini şi învăţătoarele nu putuseră pune în practică prin
cipiile pedagogice ale libertăţii. Una dintre ele se silea în 
special, în absenţa mea, să aducă oarecari îndreptări în 
ideile mele, introducând puţin metoadele cu cari fusese o- 
bişnuită. Astfel, într’o zi, cu ocazia imeî vizite ce făcui pe 
neaşteptate, surprinsei pe un copil, dintre cei mai inteli
genţi, cu marea cruce gre'acă de argint, atârnată pe piept 
cu o panglică lată albă, în timp ce un elev şedea pe un 
scaim în mijlocul clasei.

Cel dintâiu era recompensat, al doilea pedepsit. în faţa 
mea învăţătoarea nu interveni deloc şi lucrurile stăturâ 
cura le găsisem. Trecui şi observai. Copilul cu cruce se 
ducea şî veniâ, transportând lucruri, dela masa sa la cea 
a învăţătoarei şi vice-versa. Era foarte absorbit. în plim
bările sale, el trecea pe dinaintea scaunului în care se gă
sea vinovatul. Crucea căzu, copilul de pe scaun o luă şi o 
întoarse pe toate feţele, apoi zise camaradului său: „Vezi 
ce-ai pierdut?** Celălalt privea cu indiferenţă; expresiu- 
nea sa zicea: „Lasă-mă în pace!** şi răspunse într’adevăr: 
„Ce mă priveşte?** „Aceasta nu te priveşte!** răspunse ce
lălalt. „Atunci o iau!** „la-o!** îi zise camaradul său, cu 
un ton care însemna: „Lasă-mă în pace!** Băiatul de pe 
scaun atârnă încet crucea pe pieptul său, o privî bine, se 
întinse bine, rezemându-şi mâinile pe braţele scaunului. 
Lucrurile1 stătură aici şi era drept. Acest ornament putea
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să multuiTnească pe culpabil, dar nu şi pe copilul activ, mul- 
ttunit de munca sa.

Intr’o zi, dusei într’o altă Casa dei Bambini, -pe o doam
nă care lăuda mult copiii şi deschise în faţa lor o cujie, 
din care scoase mici medalii de alamă foarte strălucitoare 
si legate cu panglici roşii. „învăţătoarea le va pune la gâ
tul celor mai silitori41, zise ea. Cum1 nu eram în drept să 
pun pe această doamnă în curent cu ideile mele, eu tăcui 
şil învăţătoarea luă cutia. Atunci un copil de patru ani, 
foarte inteligent, care şedea liniştit la măsuţa întâia, îşi 
încreţi fruntea în semn de protestare şi strigă de miai multe 
ori: „Nu, băieţilor,!44 Ge descoperire1! Copilul avea deja 
conştiinţa că este printre cei mai silitori; cu toate că ni
menea nu i-o spusese niciodată, şi nu vroia să fie ofensat 
prin această recompensă. Neştiind cum să se apere, el in
voca calitatea sa de băiat.

In ceeace priveşte pedeapsa, ne-am găsit de multe ori 
în fata copiilor cari turburau pe camarazii lor, fără a as
culta observaţiile noastre; întâiu se arătau la medici, care, 
dd cele mai multe ori îi găsesc normali. Atunci măi puneam 
o masă într'un colt al sobei şî izolam copilul, punându-1 să 
şadă pe un scaun, în fata camarazilor săi şi dându-i toate 
obiectele pe cari putea să le dorească.

Această izolare a isbutit aproape totdeauna să liniştea
scă pe micul turbulent. El vedea dela locul său pe cama
razii săi; buna lor tinută era pentru dânsul o lecţie de lu
cruri asupra ţinutei, mai eficace decât vorbele învăţătoarei. 
Puţin câte puţin el înţelegea folosul de a fi în societate şi 
doriâ să facă ca ceilalţi. Astfel noi am adus la disciplină 
pe toţi copiii cari păreau nesupuşi. Copilul izolat era de 
obiceiu obiectul îngrijirilor speciale, ca şi! cum- ar fi fost 
bolnav; intrând în clasă, mergeam direct la el, desmier- 
dându-1 ca pe un coipilaş. Apoi mă întorceam: la ceilalţi şi 
mă interesarn de lucrurile lor, ca şi cum' ar fi fost oamieni. 
Nu ştiu ce se petrecea în sufletul lor, dar „convertirea44 
celor izolaţi era totddauna definitivă. Mai târziu ei erau 
mândri de a ştî să lucreze şi de a avea o tinută cuviin
cioasă şi de muhie ori aveau pentru mine şi pentru institu- 
toarea lor o gingaşă iubire.

Conceptul biologic de libertate în pedagogie. Din pune 
tul de vedere biologic, conceptul de libertate în educaţia
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primei copilării tr^bue înţeles ca o condiţie, care înlesneşte 
desvoltarea personalitătei. Astfel, din pamctul de vedere 
chiar fiziologic, el presupune libera evoluţie a conştiinţei.

Educatorul, inspirat de un real cult pentru viată, trebue 
să respecte toate desvoltările vietei copilăreşti. Căci acea
sta nu este o abstracţie. Este viata copiilor, individual luaţi. 
Există o singură manifestare reală biologică : individul 
viu; şi către indivizii singuratici, unul .câte unul observaţi, 
trebue să se refere educaţia, adică mijloacele active pen
tru ex,pansiunea nomnală a vieţii. Copilul Cste un corp care 
creşte şi un suflet care se desvoltă; dubla formă, fiziolo
gică şi psihică au un izvor nesecat: viata. Potentialitătile 
lor misterioase noi nu trebue nici să le silim, nici să le înă-^ 
duşim, ci să le aşteptăm manifestarea succesivă.

în fenomenele vieţii, mediul înconjurător este desigur 
un factor secundar; el poate) să ajute, să modifice sau să 
distrugă; dar să nu creieze. în desvoltarea biologică, ani
mală sau vegetală, teoretîcianii moderni ai evolufiunei, de 
la Naegeli la De Vries, consideră factorul intern ca esen
ţial în transformarea speciei şi a individului. Originele des- 
voltării, fie în succesiunea filogeniei sau a ontogeniei, sunt 
interioare. Copilul nu creşte fiindcă sC nutreşte, pentrucă 
respiră, pentrucă se găseşte în conditiuni baromietriee şi 
termice prielnice; el creşte pentrucă posedă viata, pebtru 
că germenele fecund de unde provine viata sa, se desvoltă 
conform cu destinaţia biologică fixată prin ereditate. Adul
tul se nutreşte, respiră şi trăeşte în aceleaşi conditiuni ter
mice şi barometrice; cu toate acestea, el nu creşte. Puber
tatea nu vine pentrucă copilul trăeşte, se joacă, face gim
nastică sau se hrăneşte mai bine decât de obiceiu, dar fiind 
că ceasul acestei transformări fiziologice a sosit. Viata se 
manifestă, viaţa creiază, viata dă. Ea se menţine între li
mite şi legi insurmontabile. Caracterele fixate în specie nu 
se schimbă, ele pot numai să varieze.

Această ideie, aşa de strălucit susţinută de către De 
Vries, în teoria sa, a mutaţiilor, lămureşte încă şi limitele 
educatiiinei. Noi puKm lucra asupra variatiunilor icari sunt 
în raport cu mediul ş? ale cărui oscilaţiuni deosibesc specii 
şi indivizi; dar nu asupra mutaţiilor. Acestea pleacă din 
izvoarele însăşi ale vietei şi puterea lor zădărniceşte cau
zele modificatoare ale mediului.

Niciodată, de pildă, o specie nu se va putea transforma 
într’alta, printr’un fenomen de adaptafiune, după cum un
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mare geniu nu va fi niciodată nimicit prin circumstanţe 
nefavorabile sau prin o educaţie rea.

Mediul lucrează cu atât mai mult asupra vietei, cu cât 
aceasta este mai puţin fixă, mai moale. El poate să lucreze 
în două chipuri opuse, favorizând ori distrugând.

Mai multe specii de palmieri sunt splendide în târile 
calde, pentrucă clima este favorabilă desvoltării lor, dar 
foarte multe plante şi animale au dispărut din regiunile în 

•care ele n’au putut să se adapteze.
Viaţa este o zeiţă superbă; ea înaintează, înlăturând 

toate obstacolele cari se opun triumfului său; acesta este 
adevărul fundamental. Fie în specie, fie în indivizi, oortejul 
triumfătorilor care ,îl încarnează nu se opreşte niciodată.

Acum, când este vorba de umanitate, adică de o uma
nitate civilizată, grija, pentru a nu zice cultura vietei uma- 
ne, se impune.



Gum trebue învăţătoarea să facă lecţia

.. .„Vorbele tale sS, fle măsurate".
# Dante, Ivf. Cânt. X.

Fiindcă sub regimul libertăţii, elevii îşi pot manifesta 
todinţele lor naturale şi pentrucă pe de altă parte, mediul 
şi materialul şcolar au fost orânduite cu acest scop, învă
ţătoarea nu trebue să se mărginească a observa; ea va 
putea şi experimenta.

Lectiunea corespunde unei experienţe. Cu cât învăţă
toarea va fi mai iniţiată în studiul psihologiei experimen
tale, cu atât ea va ştî mai bine să-şi facă lecţia. în orice 
caz, această technică specială a metodului nostru trebue 
neapărat să fie învăţată, văzând cum se lucrează în Case
le dei Rambini, căci ea este cu mult mai grea decât vechiul 
sistem disciplinar.

La început, când exerciţiile disciplinare n’au deprins 
încă pe copil a deosebi binele de rău, ceeace vine dela 
sine mai târziu, învăţătoarea desigur nu va putea face lec
ţii colective. Ele ar fi totdeauna foarte rare, dacă şcolarii 
nu ar fi siliţi să stea liniştiţi la locul lor, gata să asculte 
sau să privească la ceeace face învăţătoarea lor.

Dar aceste lecţiuni ooldctive au o importanţă aşâ de 
mică, încât au fost aproape cu totul suprimate de noi.

Caracterele lecţiilor individiiale: concisiunea, simplici
tatea, obiectivitatea. Lecţiunile sunt individuale. Caracte
ristica lor trebue să fie scurtimea. Dantie! vorbeşte învă
ţătorilor, când zice: „Vorbele tale să fie măsurate*1.

O lecţie va fi cu atât mai perfectă, cu.cât învăţătoarea 
va ştî să cruţe mai multe cuvinte; în pregătirea unei lec
ţiuni, grija de căpetenie va fi pusă în a numără şi cântări 
vorbele cari trebuesc pronunţate.

O altă calitate caracteristică a lecţiei, este simplicitatea 
sa; ea nu trebue să cuprindă decât adevănil absolut. Ace
ste două calităţi atârnă una de alta; a numără vorbele, în
seamnă a luă pe cele mai simple, pe'cele mai adevărate.
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A treia calitate a lecţiei, este obiectivitatea sa, astfel ca 
personalitatea învăţătoarei să dispară, nelăsând în evi- 
deinţă decât obiectul asupra ^căruia ea doreşte să atragă a- 
Jenţia elevului. Lecţia scurtă şi simplă este în general ex
plicarea unui obiect şi a întrebuinţării pe care copilul poate 
să facă cu el.

în asemenea lecţiuni, conducătorul fundamental trebue 
să fie metoda observatiunei, în care se subînţelege liber
tatea elevului. învăţătoarea va observa dacă copilul se in
teresează de obiect, în ce chip şj cât timp; însă ea îl va 
lăsa totdeauna liber, absolut. Dacă ea ar provoca cea mai 
mică sforţare din partea elevului, ea n’ar putea ştî în ce 
constă activitatea spontană a copilului. Mai mult, ea nu va 
insistă niciodată, repetând lecţia sa şi nu va dă niciodată 
a înţelege copilului că s’a înşelat sau că n’a înţeles, căci 
atunci l-ar sili să înţeleagă şi ar altera starea naturală in
dispensabilă pentru orice observaţiune psihologică.

Câteva exemple ne vor lămuri mai bine.

Să presupunem o învăţătoare care vrea să înveţe di
ferenţa între roş şi albastru. Pentru a atrage atenţia ele- 
,vului, ea îi zice: „Priveşte! Atenţie1!“ Apoi cu voce tare şi 
clară, subliniind cuvintele: „Aceasta este roş, aceastla este 
albastru!“ Pentru a controla dacă elevul a înţeles bine, ea 
îl întreabă: „Dă-mi roşul; dă-mi albastrul44. Dacă copilul 
se înşeală, ea nu va insistă, ci cu un surâs şi cu o desmier- 
dare, ea va retrage culorile.

învăţătoarele comune se miră de o asemenea simpli
citate şi zic: „Toată lumea ar ştî să facă aşă44. Dar reali
tatea le desminte. Este foarte greu de observat măsura, 
mai cu seamă pentru învăţătoarele formate la vechiul sis
tem, ele pedepsesc pe elev cu un potop de1 vorbe şi min
ciuni.

în cazul nostru, de pildă, o învăţătoare comună s’ar fi 
adresat clasei întregi, silind pe toţi elevii, chiar şi pe cei 
cari n’ar fi fost dispuşi, s’o urmeze. Ea ar fi început poate 
astfel: „Ghiciţi ce am eu în mână?44 Cum ea ştie foarte 
bine că elevii nu pot ştî aceasta, acest apel la .atenţiune 
este o minciună. Apoi ar fi continuat fără îndoială: „Pri
viţi cerul, l-aţi văzut vre-odată în timpul nopţii, când estb 
sclipitor de stele? — priviţi şi şorţul meu! Nu vă pare a fi 
de aceeaş culoare ca' şi cerul? Ei bine, priviţi această co-
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loare, este aceea a cerului şi a şortului meu; este albastru. 
Căutaţi puţin, dacă nu vedeţi aici un alt obiect albastru. 
Cireşele, cărbunii aprinşi, de care culoare sunt ei ?“

Astfd se produce o adevărată harababură în spiritul 
copilului: după ce a obosit ghicind, noţiunile cerului, a 
şortului, a cireşilor, etc., se amestecă într’un chip aşa de 
confuz, încât bietul copil este inca^pabil de a face sinteza 
lebtiei care ar consta în a distinge albastrul de roş. O a- 
semenea muncă de selectiune îi este imposibilă, căci el nu 
este apt de a urmări o vorbire lungă.

îmi aduc aminte că am asistat la o lecţie de aritmetică, 
în care se învăţa pe copii că doi şi cu trei fac cinci. Pen
tru aceasta se serviâ de o tablă astfel făcută, ca să se 
poată fixa mici bile ,în nişte găuri, pentru acest scop. Se 
puneau, de pildă, două bile sus, trei jos şi cinci şi mai jos. 
în dreptul celor două bile de sus, învăţătoarea punea o 
păpuşică de hârtie, cu o fustă albastră, căreia i se dădea 
numele unei eleve: Maria. în dreptul celor trei bile de jos 
se punea o păpuşă altfel îmbrăcată decât prima şi care se 
numea Oigina. Nu mai ştiu cum învăţătoarea aduna bileto; 
în tot cazul ea vorbea mult despre personagii, le deplasa, 
etc. Dacă eu însumi îmi aduc aminte mai bine de păpuşi, 
decât de sumă, ce trebue să fie cu copiii? Pentru a în
văţa, prin acest procedeu, că 2 şi cu 3 fac 5, elevii vor fi 
trebuit să facă o mare sforţare mintală şi învăţătoarea şă 
vorbească cu hârtiile sale mai multe ore.

într’altă lecţie, o învăţătoare voia să arate copiilor di
ferenţa dintre' un sgomot şi un sunet. Pentru aceasta, ea 
începu să povestească o istorie lungă; deodată cineva, pus 
într’adins, vine să lovească cu sgomot în uşă. învăţătoa
rea se întrerupe strigând: „Ce este? ce a fost? Copii, nu 
mai pot continua, nu-mi mai aduc aminte nimic. Ati auzit? 
Ati inteles? A fost un sgomot. Ah! prefer să legăn acest 
copil! (Ea luă în braţe o mandolină învelită într’o cuver
tură). Micutule, prefer să mă joc cu tine. Vedeţi acest co
pil, ce tin în braţele mele?“ Câţiva copii: „Nu este un co- 
pil?“ Şi alţii: „Este o mandolină!“ învăţătoarea: „Nu, nu, 
este un copil şi-l iubesc; vretî dovadă? Dar încet: mi se 
pare că plânge! O, el zice poate tată şi mamă“. Pe dea
supra cuverturei, ea atinge o coardă. „Ati auzit? El a 
plâns, a strigat**. Câţiva copii: „Sunt coardele^1*. Atunci 
învăţătoarea, scoţând mandolina de sub cuvertură, zise : 
„Ascultaţi copii, ating o coardă, aceasta este un sunet !“

C. Bulureanu. — MetoJa Pedagogiei. fr
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A pretinde că o asemenea lectiune a putut face pe elevi 
să înţeleagă deosebirea dintre un sgomot şi un sunet, este 
imposibil. Ei vor fi crezut că învăţătoarea a vrut să glu
mească, sau că eră cam proastă, deoarece ea pierde la cel 
mai mic sgomot şiiiil ideilor şi iâ o mandolină drept un 
copil de faşă. Persoana învăţătoarei astupă obiectul lec- 
ţiunei. Este foarte greu de obţinut o lecţie simplă dela o 
învăţătoare înarmată cu metoadele vechi. într’o zi cerni 
uneia din învăţătoarele noastre de a predă cu materialul 
pe care îl voiu descrie mai departe, diferenţa care există 
între triunghiuri şi patrate. Pentru aceasta ea trebuia nu- 

• mai să puie pe elevi să aşeze patrate sau triunghiuri de 
lemn, în spaţiuri corespunzătoare, zicând: „Acesta este 
pătratul!“ Corijai pe învăţătoarea, zicându-i că ea învaţă 
laturile, unghiurile, numerile, dar nicidecum a recunoaşte 
o formă geometrica.

— „Este acelaş lucru!“ replică ea. — Nu e acelaş lu
cru, e analiza geometrică şi1 aritmetică a lucrului; am pu
tea avea noţiunea pătratului, fără a şti să numărăm până 
la patru şi fără a şti numărul unghiurilor şi laturilor. Căci 
aceste două cuvinte sunt abstracţiuni; ceeaoe' este real, 
este această bucată de lemn, de formă, hotărîtă. Explica- 
ţiunile învăţătoarei încurcau pe copii, voind să-l facă să 
treacă prea degrabă peste proporţia care separă concretul 
de abstract, forma unui obiect şi matematicele.

Să presupunem, spuneam învăţătoarei, că un arhitect 
vă arată o cupolă, a cărei formă vă interesează. El vă va 
putea face să observaţi frumuseţea liniilor şi armonia pro
porţiilor, el vă va face să vă urcaţi şi să vă coborîţi îm
prejurul edificiului, pentru a-i admiră forma; sau, între
buinţând un alt mijoc, vă va sili să număraţi ferestrele, 
cornişele, să observaţi legile statice şi1 să cunoaşteţi for
mulele algebrice necesare, pehttru a rezolvi prin calcule a- 
semenea legi. In primul caz, veţi reţine forma cupolei, în 
al doilea nu veţi fi înţeles, pentrucă arhitectul a uitat că 
vorbea unui amator şi nu unui confrate. Credem că învă
ţământul timpuriu al formelor geometrice este de reco
mandat, căci copilul este capabil de a aprecia toate formele 
simple. El va observă fără greutate o fereastră sau o masă 
dreptunghiulară. A atrage atenţia asupra unei forme, este 
a-i fixă ideia în creer. Acelaş lucru ni se întâmplă când, 
fiind pe o punte, noi privim distraţi ţărmul, şi un artist 
vine şi ne spunel; „Cât de elegantă^ este acolo, sub aceşti
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^arbori, curba râului14. Vedem atunci spectacolul, adineauri 
fără caracter, cum se luminează ca prin farmec şi avem 
bucuria de a simţi bine ceeace nu simţiam decât vag.

Sarcina noastră de educator constă în a da această 
rază de lumină şi a trece mai departe.

Compar efectele primelor lecfii cu impresiile unui so
litar care, rătăcind într’o pădure deasă, s’ar lăsa dus de 
imaginaţii, adică ar permite viefei sale interioare de a se 
desfăşura liber. Deodată un clopot care sună, îl trezeşte 
subit El simte atunci mai puternic foloasele acestei păci, 
de care mai înainte era,aşa de inconştient.

A stimula viata, lăsând-o cu toate acestea liberă, a- 
ceasta este sarcina educatorului.

Trebuie o mare artă, pentru a-şi alege momentul, pen
tru a-şi limita intervenţia şi de a nu face să devieze deloc 
sufletul care se trezeşte la viată şi care va trăi prin pro
priile sale forţe.

Această artă trebue să însoţească metoda ştiinţifică. 
Gând învăţătoarea va fi atins unul după altul toate sufle
tele elevilor săi, cbemându-le la viată, ea le va po^â şi 
nu va avea decât un semn a face, o vorbă să pronunţe, 
pentru a fi ascultători şi supuşi.

Va veni ziua când, cu totul mirată, ea va observa că 
tofi aceşti copii i se supun ca o turmă de miei, atenti la 
cel mai mic semn; ei privesc la ea, pentru a primi odată 
cu învăţăturile sale şi o nouă viată.

Experienţa ne-a arătat-o şi aceasta este cea mai mare 
cauză de mirare, pentru cel care vizitează Case-\o dei Bam- 
bini. Disciplina colectivă se obţine ca prin magie. Un sin
gur semn al învăţătoarei, cincizeci până la şasezeci dei co
pii mici, dela doi ani şi jumătate la şase, păzesc o tăcere 
absolută. Dacă cu o vorbă înceată li se dă ordin de a se 
ridica, de a se plimba un moment în vârful picioarelor şi 
de a se întoarce fiecare la locul său în tăce're, se vede 
executând acest ordin cu un ansamblu perfect, făcând cel 
mai mic sgomot posibil. Vorbind astfd, învăţătoarea a 
vorbit individual fiecăruia şi toţi, sperând a primi prin ea 
lumină şi bucurie internă, se duc supuşi şi atenti ca nişte 
exploratori cari îşi urmează calea.

Şi aici este cam oul lui Columb. Un şe'f de orchestră 
trebue să exerciteze aparte fiecare din înstrumentele sale. 
pentru a scoate din opera lui o armonie măreaţă şi fie-
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care artist se prepară individual, pentru ca să se poatâ 
supune mişcărilor baghetei.

La şcoala primară, învăţătoarea seamănă ca un şef de 
orchestră, care ar învăţa în acelaş timp cu vocile' cele mai 
deosebite şi pe instrumentele cele mai improprii, un-ritm 
monoton şi discordant.

în societate, oamenii cei mai disciplinaţi sunt cei mai 
perfecţionaţi; dar perfecţiunea imui cetăţean englez, de 
pUdă, nu este cea materială şi brutală a uniui soldat.

Suntem plini de prejudecăţi în ceeace priveşte psiho
logia copilului. Până acum am voit să astâmpărăm pe co
pii prin mijloace exterioare, în loc de a le cuceri sufletul. 
Astfel au trecut pe lângă noi foarte aproape, fără să se 
releveze.

Dacă lăsăm deoparte artificiile de cari făcea uz mle- 
toda veche şi violenţa pe care ea o întrebuinţa foarte de 
multe ori, elevii se vor arăta faţă de noi aşa cum sunt.

Blândeţea lor este UiŞâ de absolută, încât noi vedem în 
ea această copilărie a umanităţii, care s’a lăsat apăsată de 
toate jugurile şi de toate nedreptăţile!. Dorinţa lor de a 
cunoaşte e aşa de mare, încât întrece pe toate celelalte şî 
ne face să ne gândim că în adevăr umanitatea trebue să 
poarte înăscută acea pornire care împinse conştiinţele la 
cuceririle succesive ale gândirei, scuturând secol cu âecoL 
jugul tuturor sclaviilor.



PARTE SPECIALĂ

Orar propus pentru CaseAe dei Bambini

Iarna.

Intrarea la 9 ore. Eşirea la 4 ore.

Dela 9 Ia 10 ore. Salutul. Cercetarea curăţeniei. Exerciţii 
asupra vieţii practice: a se desbrăca şi a-şi pune 
şorturile reciproc; revedere'a camerei, pentru a 
face ordine şi ştergerea obiectelor de praf. Vor
birea : a se povesti ceeace s’a făcut în ajun. Sfaturi 
morale. Rugăciune în comun.

Dela 10 la 11 ore. Exerciţii intelectuale. Lecţii mici asu(pra 
obiectelor, întrerupt^ de scurte pauze. Nomencla
tura. Exerciţii asupra simţurilor.

Dela 11 la 11 V2 ore. Gimnastică simplă. Mişcări uzuale şi 
de mlădiere; poziţia normală a corpului: marşuri, 
plimbări în ordine, saluturi, mişcări de atentlie, pre
zentarea unui obiect cu gratie.

Dela ll1/2 la 12 ore. Mâncarea, scurtă rugăciune.
Dela 12 la 1. Jocuri libere.
Dela 1 la 2. Jocuri conduse pe cât posibil în aer liber. Fie

care la rândul său; cei mai mari vor face exerciţii 
de viata pracilcă: a cunoaşte camera, a scutură, 
a pune în ordine obiectele. Vizite generale de cu
răţenie. Conversaţie.

Dela 2 la 3. Lucru manual: plastica, desemnul, etc.
Dela 3 la 4. Gimnastica colectivă şî cântul, pe cât posibil 

la aer deschis. Exerciţii cie prevedere, vizită de 
îngrijirea plantelor şi a animalelor.

îndată ce se deschide o şcoală, trebue un orar.
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deosebitelor mijloace/ de întrebuinţat, pentru a obţine cu
răţenia: apa curată, săpun, burete, etc. Ea arată celor mai 
mari cum trebuie să ajute pe cei mai mici a se spăla bine, 
supraveghindu-i ca ei să se poată spălă singuri. După spă
lare, vine inspectarea şorturilor; copiii se ajută reciproc, 
când nu ştiu să şi le pună singuri.

In fine, se procedează la inspecţia sălci, observându-se 
dacă obiectele sunt în ordine şi! curate. învăţătoarea arată 
unde se grămădeşte praful şi arată cum să se servească1 
de cârpe, de mătură şi de perii. Odată copiii deprinşi cu 
aceste lucruri, treaba merge foarte repede.

Apoi elevii se aşează la locul lor. Li se arată că poziţia 
normală constă în a se tine drept, cu picioarde apropiate, 
cu braţele aproape de corp, cu capul drept; aceasta este 
lecţia asupra ţinutei. Ei se ridică apoi pentru a intona un 
cântec şi învaţă astfel a se mişca, cum trebue în bancă1.

In exerciţiile de gratie, elevii sd duc şi vin, salută1, a- 
şează obiecte, primesc şi învăţătoarea observă prin excla
mare, cât este de plăcut un copil curat, o cameră în or
dine, o mişcare graţioasă1, o clasă disciplinată, etc.

Iată punctele de plecare ale unui învăţământ al liber
tăţii. învăţătoarea nu le va mai face observaţii copiilor 
cari vor ieşi dela locul lor, mărginindu-se numai a reveni 
asupra mişcărilor lor dezordonate.

După ce a vorbit astfel învăţătoarea, ea va face să vor
bească copiii; ea întreabă asupra celor ce s’a făcut în 
ajun, conducând convorbirea pentru ca copiii să nu poată 
niciodată raporta cele ce se petrec în intimitatea familii
lor, ci numai chipul lor, de a fi cu părinţii lor. Sunt între
baţi dacă ştiu să umble pe scări, fără a le murdări, dacă 
au salutat pe locatari, dacă au ajutat mamei lor, sau dacă 
au spus acasă ceeaoe au învăţat la şcoală, dacă au ieşit 
în stradă, etc. Conversatiunea va fi lungă, mai cu seamă 
Luni, din pricina sărbătoarei care o precede. Se va cere 
atunci ca să povestească preumblările ce le-au făcut cu 
familia; dacă au băut vin, cum se întâmplă de multe ori, 
vor'fi sfătuit! să nu bea, li se va spune că vinul face rău 
la copii.

Aceste conversatiuni desvoltă limbagiul şi are o va
loare educativă, pentru că învăţătoarea, împiedicând de a 
se povesti întâmplările de acasă şi alegând subiectele/ de 
conversaţie, ea învaţă pe copii ce se cuvine să spue, de ce
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lucru trebue cineva să se ocupe în viaţă. Dacă se întâm
plă în casă fapte cari interesează pe copii: botezuri, acci
dente, etc., ele pot servi ca subiect al unei conversaţii ge
nerale, În care elevii ar avea cea mai mare parte.

Să trecem acum la diferite poveţe.
Mâncarea. Alimentatiunea copilului.
Pentru a înlesni desvoltarea, mai cu seamă acolo unide 

normele igienei copilului nu sunt răspândite în familie, ar 
fi foarte bine ca alimentaţia copilului să se facă la şcoală. 
Este bine cunoscut astăzi că aceasta trebUe să se adap
teze fiziologiei infantile; după cum medicina copiilor nU 
este medicina adulţilor în doze reduse, tot . aşa alimentaţia 
nu trebue să fie aceea a adultului, în proporţiuni cantita
tive mai mici. Pentru aceasta aşi dori ca în Case-le dei 
Bambini, situate în clădirile mlari şi unde copiii, fiind în 
casa lor, pot să se ducă în famiilie să mănânce, să se in- 
stituiăscă masa şcolară.

Nu numai atât: dar chiar când e vorba die copii bogaţi, 
mâncare'a la şcoală ar fi totdeauna de recomandat, pentru 
că ştiinţa culinară n’a introdus în familiile bogate obiceiul 
de a alege bucatele pentru copiî.

Alimentaţia copiilor mici trebue să fie bogată în gră
sime şi zahăr, materia de rezervă şi materia plastică ; în 
adevăr, zahărul este un stimulent al ţesuturilor în des- 
voltare. ‘ < '1

In ceeace priveşte forma sub care se pregătesc, este 
bine ca substanţele alimentare să fie totdeauna bine mă
runţi te, pentru că copilul nu poate încă sfărâma complect 
alimentde, iar stomacul lui este încă incapabil idie a înde
plini lucrarea de sfărâmare a alimentelor.

De aceea supele, piurelele, tocăturile '(polpettîne) sunt 
formele obişnuite ale bucatelor pentru masa copiilor.

Alimentaţiunea azotată pentru un copil dela 2 la 3 ani, 
trebue să fie constituită mai mult din lapte şi ouă, dar după 
al doilea an este bine a i se dâ şi supă limpede de came. 
După trei ani şi jumătate se poate dâ carne sau, fiind vor
ba de copii săraci, legume. Fructele sunt de recomandat 
copiilor.

Cred că o explicaţie mai amănunţită asupra alimenta- 
ţiunei ar putea să fie folositoare, mai ales pentru mame.

Modul de pregătire al bulionului pentru copii mici 
(3-6 ani de vârstă, după care copilul poate mânca bulionul
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obişnuit de familie). Cantitatea de carne trebue să fie de1 
'1 gram pentru fiecare om3 de bulion şi să fie pus în apă 
rece fără verdeţuri, numai cu sare. Carnea să, fiarbă timp,- 
de două ore. în loc de grăsimea luată de pe bulion, e bine 
a se adăogâ unt sau o lingură de untdelemn, niciodată însă 
untul nu va fi înlocuit cu margarină, etc. Bulionul trebue 
dat proaspăt, de aceea se pune carnea la foc timp de două 
ore înainte de a se servi, pentru că astfel abia răcit, începe! 
îndată a se separa substanţe chimice, cari sunt vătămă
toare pentru copil şi pot să-i provoace diaree.

Supa simplă şi foarte de recomandat pentru copii, este 
pânea prăjită cu apă sărată, sau cu bulion şi cu untdieletan 
mult. Această supă clasică a copiilor săraci este un exce
lent nutriment.

Tot aşa de bună este supa cu bucăţele de pâne prăjită 
în unt şi puse în bulion îngrăşat şi el cu unt. Şi încă supa 
cu pâne sfărâmată.

Pastele, în special cele glutinoase, sunt bune; superi
oare, se înţelege, celorlalte prin digestibilitate, dar sunt 
accesibile numai claselor sociale privilegiate.

E bine ca săracul să ştie că o mâncare cu pâne prăjită, 
ca cele dinainte, este mai sănătoasă decât supele cu paste 
groase, indegistibile pentru copii.

Supe foarte bune sunt cele făcute din piurele de legume 
(fasole, mazăre, linte). Astăzi se găsesc în comerţ legume 
uscate şi curăţite, anume pregătite pentru aceste feluri de 
supă. Se fierb cu apă şi sare, apoi se răcoresc, se dau prin 
sită, sau se sdrobesc numai, dacă sunt curăţite, se ames
tecă cu unt şi apoi se toarnă în bulion clocotit, unde pasta 
se dizolvă puţin câte putîn..

Supele de legume se pot găti şi cu’ slănină. în loc de 
bulion, se poate întrebuintâ zeama în care a fiert legumele, 
lapte cu zahăr.

Este foarte bună pentru copii supa cu orez fiert în bu
lion sau lapte; supa de făină de porumb, numai să fie cu 
unt sau cu slănină, nu cu brânză.

Cei săraci, cari n’au bulion, pot să-şi nutrească copiii 
foarte bine cu supa făcută cu pâne sau cu mămăligă, în 
care s’a pus slănină ori yntdelemn.

Laptele şi ouăle sunt alimente cari nu numai că conţin 
substanţe azotate, sub forma lesne mistuibilă, dar au încă 
nişte principii cari înlesnesc asimilatiunea în ţesuturi1, ceea 
ce face ca copilul să crească. Şi cu atât mai mult pot să
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răspundă acestd importante condiţiuni, cu cât asemenea, 
substanţe simt proaspete şi neatinse, când păstrează în ele- 
însele, aşa zicând, viaţa animalelor care le-au produs.

Laptele abia muls şi oul încă cald simt asimilabile în 
cel mai mare grad. Fierberea face ca laptele şi ouăle să 
piardă condiţia lor de asimilibilitate şi le reduce la puterea 
simplă a unei substanţe oarecare azotate.

Pentru aceasta, astăzi se fac lăptării speciale pentru' 
copii, unde laptele este păstrat steril. Curăţenia riguroasă 
în care trăesc animalele cu lapte, sterilizarea ţâţelor îna
inte de a le mulge, ale mâinilor celui care mulge şi ale va
selor care trebue să conţie laptele; închiderea ermetică a 
acestora şi răcitoarea în care sunt puse după mulgere, 
dacă laptele trebue să fie transportat departe — altmin
trelea e bine să se bea cald — toate acestea procură un 
lapte curat şi care n’are nevoie să fie sterilizat prin fier
bere, care însă păstrează neatinse proprietăţile sale nutri
tive naturale.

Asemenea şi ouăle; cel mai bun chip de a le dâ copi
lului, este să le soarbă-fără nici o pregătire, calde, îndată 
după ce le-a făcut găina şi apoi să stea în aer deschis. Ne- 
putându-se aceasta însă, se vor alege ouăle din ziua aceea 
şi abia se vor fierbe în apă, adică să fie foarte moi.

Toate celelalte forme de pregătiri: supă cu lapte, scrobr 
(jumări), etc., fac din ele alimente foarte bune, de reco
mandat înaintea altora, dar le ia proprietatea specifică de- 
asimilaţie, care le caracterizează.

Carnea. Nu orice came este pentru copii şi apoi pre
gătirea ei trebue să fie după etate. Aşa de pildă, copiii dela 
tird la cinci ani vor trebui să mănânce numai carne to
cată, mai mult sau mai puţin fin. în schimb, la cinci ani, 
copiii sunt capabili de a sfărâma complect carnea cu din
ţii; dar atunci trebue învăţaţi cum să mestece, căci ei au 
tendinţa de a înghiţi repede alimentele, ceeace poate pro
duce indigestii şi diaree.

Pentru aceasta, masa în „Case-le dei Bambini‘, ar ff 
instituţia foarte bine venită, aici putându-se face alimen
tarea raţională a .copilului, odată cu îngrijirile educative,, 
cari sunt cunoscute.

Cărnurile cele mai potrivite pentru copii sunt cele zise 
albe, adică carnea de pui, de viţel, carnea uşoară de peşte.

După patru ani, se poate introduce în alimentaţie muş
chiul de vacă, dar niciodată carnea grea şi grasă, care
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trebuesc eXduse cu desăvârşire, ca şi moluşoele, crustaceii, 
din alimentaţia copilului.

Chiftele prăjite, cu carne bine tocată, cu pâne, unt, 
lapte şi ouă bătute, prăjite în unt, sunt bune. O pregătire 
foarte bună este de a face chiftele cu conserve dulci de 
fructe şi cu ouă bătute cu zahăr.

La cinci ani, se poate da copilului piept de pui fript, sau 
cotletă de viţel ori muşchiu de -vacă. Rasol nu trebuie nici 
odată dat copilului, pentru că carnea fiind deja lipsită de 
multe principii excitante şi nutritive, ea poate să nu se 
mistue.

Substanţe nervoase. în afară de came, se poate da co
pilului, care a îmiplinit patru ani, creier prăjit.

Lăptarii şi creme. Sunt excluse din alimentaţia copi- 
lului toate brânzeturile şi lăptăriile grele. Singur untul 
proaspăt este bim pentru copiii între 3 şi 6 ani. Smântână 
dacă e foarte proaspătă şi e pregătită din lapte sau cu ouă 
foarte proaspete.

Pâne. Din cele ce s’aU spus delspre sujpă, rezultă că 
pânea este un1 foarte bun aliment.pehtru copil; miezul e; 
puţin digestibU; pânea neagră, care se vinde în comerţ pe 
un preţ mic, conţine mai multe substanţe nutritive decât 
pâinea albă; când, prin urmare, vrem să dăm copilului un 
aliment în care intră pâne, este bine a alege aceasta.

Miezul, când e rece, se poate prăji; când vrem să dăm 
unui copil o bucată de pâne, e bine să-i dăm coaja, coltiul 
franzelei. Fiindcă-i lipseşte grăsimea, pânea nu este un ali
ment complect; de aceea să o dăm copilului cu unt; atunci 
se poate considera chiar că a mâncat bine.

Verdeţuri. In general verdeţurile nu sunt bune pentm 
copii, nici chiar fierte, afară de1 spanac, care însă trebue 
întrebuinţat cu socoteală. în schimb însă, cartofii făcuţi 
piurea, cu unt, sunt un minunat ajutor al alimentaţiei co
piilor.

Fructele. Printre fructe, unele formează excelente ali
mente pentru copii. Ele, ca şi laptele şi ouăle, abiâ culese, 
păstrează o parte vie, care ajută asimilarea. Această con- 
diţiune însă, neputându-se îndeplini, fructele trebuesc pre
gătite în diferite chipuri. Nu toate fructele sunt de reco
mandat copiilor. Cu toate acestea, calităţile lor principale 
trebue să fie; maturitatea exactă, consistenta şi'dulcdaţa 
cărnei, sau aciditatea sa. Persicele, zarzările, strugurii, po- 
muşoara, portocalele, mandarinele pot să dea copiilor un
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mare iolos, în starea naturală. în schimb, alte fructe, cum 
sunt: merele, perele, prunele, trebuesc date fierte sau suih 
fonnă de sirop.

Smochinele, ananasul, curmalele, pepenele verde, cire
şele, nucile, migdalele, alunele, castanele, trebuesc excluse,, 
din diferite raţiuni, din alimentaţia primei copilării.

Preparatiunea fructelor trebue să conste în curăţirea 
de toate părţile nemistuibile, cum este coaja, sâmburii.

Copiii de patru sau cinci ani trebuesc învăţaţi cum să 
anmce sâmburii şi cum trebue curăţite fructele.

Preparatiunea fructelor trebue să constea în curăţirea 
şi adăogirea zahărului. După fieirbere, fructele se pot sfă
râma, pentni a se face marmelada, dar care e costisitoare 
pentru săraci.

în schimb, fructele uscatş, castanele glacâ, trebuesc cu 
totul excluse din alimentaţia copilului. Pentru copiii să
raci, un strugure sau un măr copt în cenuşă, sunt cele mai 
delicioase alimente.

Condimente. Acestea, în general, trebuesc întrebuin
ţate cu multă precautiune. Zahărul şi câteva suibstantd 
grase, precum şi sarea, trebue să constitue principalele 
condimente.

La acestea se va adăogi acizii organici, ofetul şi mai 
cu seamă lămâia, apoi câteva vegetale aromatice, cum este 
usturoiul şi ruta, care desinfectează intestinul şi plămânii.

Sunt interzise cu desăvârşire copiilor piperul, scorţi
şoara, cuişoarele şi mai ales muştarul.

Băuturi. Organismul în creştere al copilului e bogat în 
apă; prin urmare are nevoie 'de multă băutură. Cea mai 
bună este apa proaspătă de izvor. Copiilor bogaţi li se 
poate dâliăşâ zisa apă de masă, puţin alcalină, amestecată 
cu sirop.

Toate băuturile fermentate, precum : alcoolul, vinul, ca
feaua, ceaiul,' limonata, trebuesc înlăturate de pe masa co
pilului. Alcoolul este în special un venin fatal organismu
lui copilului. Nu numai că opreşte de'svoltarea totală a co
pilului, dar îl predispune la Iwli nervoase şi la boli de 
stomac. x

Dacă „Case-\Q'dei Bambini” vor isbutî să lumineze po
porul asupra acestui adevăr, vor fi săvârşit o operă igie
nică de cea mai mare importantă pentru generaţiile noui.

Distribuirea meselor. Un principiu, care trebue răspân-
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-dit printre mame, este ca copilul să aibă masa refulată, 
pentru ca să se bucure de o bună digestiune.

în popor este credinţa, din pricina ignorantei mamelor, 
.că copilul, pentru1 a creşte bine, trebue să mănânce, dacă 
se poate, neîncetat, fără regulă. Din contra, fiind datiă de
licateţa sistemului digestiv, cqpilul are miai multă nevoie 
:să-şi reguleze orele de mâncare decât chiar adultul. Cred 
că „Case-\Q dei Bambini", cu orar de lungă durată, vor fi 

^pentru aceasta, adevărate locuri de puericultură, putând să 
conducă alimentaţia copilului. Pentru aceasta, copiii nu 

vtrebue să mănânce în afară de orele stabilite.
întf o Casa dei Bambini, cu orar de lungă durată; vor 

'trebui să fie două niese: una mare către amiază, şi una 
mică către 4 p. m.

Pentru masa dela 4 p. m., poate să fie o bucată de pâne 
simplă, ori pâne cu unt, ori cu marmeladă de fructd, cu 
ciocolată, cu miere, cremă, etc. Se poate întrebuinţa încă 
şi pesmeti proaspeţi şi fructe coapte. Foarte nimerit este 
.ca masa să'şe compună din supă cu pâne şi lapte, sau chiar 
un ou moale, ori o ceaşcă de! lapte, cu o lingură de Mellin’s- 
Food. Recomand foarte mUlt Mellin’s-Food, nu numai în 
primia copilărie, ci încă' şi mult mai târziu, pentru proprie
tăţile sale digestibile şi nutritive şi pentru gustul său plă
cut Qopiilor.

Mellin’s-Food este un praf pregătit din or'z şi din grâu, 
care conţine substanţele nutritive proprii acestor cereale. 
Praful trebue muiat încet în apă caldă, pe fundul ceştei 
•care va servi la băut şi peste aceasta se varsă lapte proas
păt

Acasă la el, copilul va lua alte două mese, adică pe cea 
de dimineaţă şi cina, care trebue să fie pentru ®pii foarte 
lişoară, pentru că peste puţin vor merge la culcare. Asupra 
acestor mese, aşi sfătui pe mame să vină în ajutorul Casei 
.dei Bambini, spre a între!gî opera igienică în folosul co
piilor lor.

Mâncarea de dimineaţă poate să fie, pentru copiii bo
gaţi : lapte şi ciocolată, ori lapte cu decoct de malt, cu pes
meti proaspeţi, sau mai bine pâne prăjită cu unt şi miere. 
Pentru săraci: o ceaşcă de lapte proaspăt cu pâne.

pentru masa de seară, recomiand o supă — copii ar tre
bui să mănânce două supe pe zi — şi un ou moale, sau. o 
ceaşcă de lapte; ori supă cu orez cu lapte şi pâne cu unt 
cu fructe coapte, etc. în ceeace priveşte mărimea porţiilor
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rămâne la tratatele speciale de igienă,^eşî aceste calcul© 
nu sunt de prea mare utilitate..

în CflS^-le dei Bambini, mai cu seamă sărace, aşi în
trebuinţa rţiult supele de legume şi aşi face să se cultive 
livezi de1 plante alimentare. Tot asemenea şi pentru fructe 
şi pentru creşterea animalelor pentru ouă şi pentru lapte, 
pe care copiii l-ar mulge singuri dela capre, după ce şi-ar 
fi spălat bine manile.

O altă importantă aplicatiune educativă, care poate s’o 
procure masa şcolară în Cas^-le dei Bambini şi care, este 
cu privire la „viaţa practică“, constă în pimerea mesei, în 
aşezarea tacâmurilor, în învăţarea nomenclaturei, etc.

Acest exerciţiu ar constitui un mijloc didactic foarte 
^important. In Casa dei Bambini noi n’avem masa şcolară, 
dar avem tacâmurile necesare şi facem exe'rcitii 'de pune
rea mesei, ceeace interesează mult pe copii.

Acum este de ajuns a amintf că este foarte potrivit de 
a învăţa pe copii să mănânce curat, atât pentru dânşii, cât 
şi pentru lucrurile cu care se servesc, care pentru copii 
mici va fi numai lingura, iar pentru cei mai mari şi fur
culiţa. 1



EDUCAŢIA MUSCULARA

Gimnastica.

Ne facem în general o ideie prea îngustă despre gim
nastică/ Iri şcoalele primare se înţelege prin gimnastică o 
disciplină musculară colectivă, care tinde să facă pe în
treaga clasă să execute mişcările la comandă. Această 
gimnastică are la bază constrângerea. Ea înăbuşe mişcă
rile spontane şi impune altele, alese nu ştiu după care cri
teriu fiziologic. Se face uz de asemenea procedee în medi
cină, pentru a^i da funcţia normală unei articulatiuni prea 
mult timp închisă în gips, sau pentru a restitui unui mem
bru paralizat, mobilitatea sa primă. Se recomandă dease- 
menea oarecari mişcări ale tnmchiuiui, care sufere de lene 
intestinală. Dar aceste mişcări' nu mai au nici o raţiune 
de a fi, dacă sunt executate de grupe de copii normali. 
Sunt apoi aparatele cari par întrucâtva a conduod la acro
baţie. Dar nu e aici locul de a critica gimnastica întrebu
inţată în şcoli. în cazul nostru nu este vorba de o aseme
nea gimnastică.

Prin gimnastică sau prin educaţie musculară, înţeleg o 
serie de exerciţii cari tind şă desvolte nişte mişcări fizio
logice: mers, respiraţie, vorbire; să apere această des- 
yoltare acolo pe unde se ivesc anomalii sau întârzieri; să 
împingă pe copil către mişcări cari sunt necesare actelor 
celor mai frecvente ale vieţii: a se îmbrăca, a se încheia, 
a se spăla; să duca sau să umble cu unele obiecte, ca : 
mingiile, cărucioarele, etc.

Copilul de trei la şase ani, are nevoie de o gimnastică 
specială: igienică, mai cu seamă în ceeace priveşte mer
sul. El are trunchiul prea ddsvoltat, în raport cu membrele 
inferioare. La noul născut, lungimea trunchiului, dela pri
mele vertebre până la unghiul inghinal, reprezintă 88/ioo din 
lungimea totală a corpului, ceeace nu lasă decât S2/ioo peh-
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tru picioare. In perioada de creştere!, aceste proporţii se 
schimibă foarte mult, pentru că trunchiul omului normal 
nu trece deloc de 51, sau de 52/ioo din înălţimea sa totală. 
Această schimbare de proporţii este gradată: la vârsta 
de un an, trunchiul reprezintă încă hoo din statura totală, 
la doi ani 83/ 100, la trei

între şase şi şapte ani, proporţia trunchiului scade la 
57 şi B7ioo. în vreme ce la trei ani corpul măsoară cami 85 
cm., el are 1 m. 05 la şase ani, ceeace dă o proporţie foarte 
mare pentru creşterea picioarelor. Această lungire este in 
raport cu cartilagele cari se găsesc la extremitatea oa
selor lungi şi cu osificaţia încă necomplectă a scheletului. 
Oasele prea fragede ale picioarelor trebue să susţie greu
tatea unui trunchiu disproporţionat. Nu putem deci judecă 
sever mersul nesigur al micilor copii.

Oricât de voinic ar fi un copil mic, ţinuta dreaptă şi 
mersul il obosesc foarte mult; oasele lungi ale membrelor 
inferioare cedează sub greutatea corpului şi se curbează. 
Cazul se întâmplă mai cu seamă la copiii săraci, anemiaţi 
prin lipsa unei hrane îndestulătoare, sau la aceia al căror 
schelet, fără a fi atins de rachitismi n’are cu toate acestea 
o osificaţie normală.

Ne-am înşela, prin urmare, dacă am crdde că copiii 
sunt oameni mici; ei au caractere foarte speciale.

Nevoia pe care copiii o simt de a se târî pe patru labe, 
de a lungi trunchiul şi a strânge picioarele, sunt încercări 
prin cari el caută să satisfacă nişte trebuinţi fiziologice 
cari se explică prin proporţiile corpului. Copilului îi place 
să umble pe brânci, pentru că întocmai ca şi animalul, el 
are membrele scurte; instinctul său corespunde trebuinţei 
ce are de a-şi odihni membrele inferioare şi de a-şi lungi 
oasele şi cartilagele.

Se împiedecă aceste manifdstaţiuni naturale, oprind pe 
copil de a se trânti la pământ, de a se rostogoli, etc., şi 
chiar îl obligăm să meargă cu adulţii „pentru a nu face 
mofturi44. Greşală fatală, care produce atâtea picioare 
curbe. Este nevoie de a lumina pe mame asupra acestui 
punct. '

Cu gimnastica, noi nu putem şi trebue să ajutăm pe co
pil să se desvolte, căutând să-şi satisfacă nevoia de miş
care, cruţându-şi în acelaş timp picioarele dd oboseală.

Un mijloc destul de simplu mi-a fost suggerat de în
suşi copiii. Pentru a-i plimba, învăţătoarea îi conduicea în-

C. Bulureanu. — Metoda Pedagogiei. 6
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tr’o curte, între zidurile caselor şi grădina centrală, care- 
este apărată de nişte fire de sârmă paralele şi sust'lnute de 
pari de lemn înfipţi în pământ. Se găseau aproape nişte 
trepte, pe cari copiii obosiţi ar fi putut să se odihnească ; 
afară de acestea, aduceam scăunaşe, pe cari le aşezam 
lângă perete. Pe încetul, copiii de doi ani şi jumătate şi de 
trei se deslipeau din grup, pentru că erau negreşit obosiţi; 
dar, în loc de a se arunca la pământ sau de a şedea pe 
scaune, ei mergeau la gard şi agătându-se cu amândouă 
mâinile de firul de sârmă superior, ei mergdau sprijinind 
picioarele transversal pe firul de jos. Ei simtiau o mare 
plăcere în aceste exerciţii, pentru că ei privdau râzând şi 
cu ochii strălucitori de bucurie pe camarazii lor mai miari, 
cari se plimbau. Aceşti copii, într’adevăr, deslegaseră o 
problemă: ei întrebuinţau mişcări de translaţie generală 
a corpului şi mişcau picioarele fără a sprijinii pe ele greu
tatea trunchiului. Bara fixă cruţă pe copil de a se arunca 
la pământ şi de a mişca picioarele; ea îi permite să-şi sa
tisfacă aceleaşi trebuinti fiziologice, cu o tinută mai co
rectă. Am recomandat atunci să se facă o bară fixă pen
tru copii, o barieră. Acestea sunt nişte bare paralele sus
ţinute de pari înfipţi în pământ. Aceste bare pot să fie 
prelungite, pentru ca să închidă un spaţiu, care închis cu 
o poartă, ar servi de arenă, în care copiii mici ar putea să 
se dedea la gimnastica lor favorită, privind în acelaş timp 
şi pe ceilalţi mai rnari, care s’ar juca în afară.

Alte aparate sau alte exerciţii pot servi în acelaş scop. 
Le vom descrid pe scurt.

Leagănul (scrânciobul, dulapul), inventat de Seguin, 
pentru a întări genunchiul copiilor debili. Acesta este un 
fel de leagăn compus dintr’un scaun prelungit, care sileşte 
picioarele să stea întinse. Scaunul este acătat cu o frân
ghie şi lăsat liber. O scândură verticală pusă dinaintea lea
gănului, se:rveşte de sprijin pentru a dă vânt. Copilul aşe
zat trebue să-şi exerciteze picioarele împingând cu putere 
picioarele în scândură, pentru a provocă mişcarea lea
gănului. Astfel membrele inferioare se fortifică printr’o 
gimnastică care scuteşte picioarele de greutatea trun
chiului.

Pendula, mai (putin importantă din punct de ve'dere 
igienic, distrează mult pe copii. în acest joc, în care mai 
mulţi copii pot să iă parte, jucătorii, aşezaţi pe mici scaune 
fără spatare, îşi aruncă unul altuia o minge elastică atâr-
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nată de o sfoară. Este un exerciţiu a membrelor superi
oare şi al coloanei vertebrale. Este excelent pentru a o- 
bişnuî ochiul cu distanţele şi a apreiciâ amplitudinea miş
cărilor.

Firul. Este vorba de o linie, trasă pe pământ cu creta 
sau cu cărbunele şi pe care copiii trebue să alerge, pentru 
a se obişnui cu mersul liber către un scop determinat. 
După o cădere de zăpadă, facem pe copii să observe re
gularitatea urmelor ce fiecare a făcut şi organizăm un 
concurs.

Scara rotundă. Este o mică scară, cu treptele de lemn 
drepte, dar dispuse în curbă. O rampă închide una din 
părţi şi oferă un sprijin pentru mână. Această scară ser
veşte a deprinde pe copii a se sui şi a scoborî o scară, fără 
a se sprijini, cu mişcări calculate şi elegante. Treptele 
foarte joase, vor permite copiilor să se deprindă cu mişcări 
pe cari nu le oferă o scară construită pentru adulţi.

Treptele; scările de sfoară. Aceste aparate încurajează 
pe copil să sară. O scândură acoperită cu semne colorate, 
serveşte a măsura săritura în lărgime.

Să sară deasemenea de pe trepte din ce în ce mai înalte 
şi din înălţimea acestor trepte. Copiilor le place mult a- 
cest exerciţiu.

Cred folositor a adopta în azilele de copii, scări cu sfori 
paralele; ele ajută a se ridica, a se înclina înainte şi îndă
răt, fără a pierde echilibrul, etc. A câştiga echilibrul, este 
a fi stăpân pe mişcările cde' mai variate. Aceste exerciţii 
necesare şi favorabile dilatării plămânilor, întăresc, pe 
lângă aceasta, mâna în actul de a apuca, care precede evi
dent toate mişcările mai delicate ale mânei însăşi.

S6guin întrebuinţa deja acest instniment, cu micii 
idioţi.

Gimnastica liberă.

Ea se împarte în gimnastică obligatoare şi în jocuri li
bere, dar totdeauna fără aparate speciale.

în gimnastica obligatoare, trebue recontandat marşul 
în care curăţenia şi ţinuta vor trebui să fie observate; în 
acelaş timp, elevii vor face un exerciţiu de cântare, pen
tru a regula respiraţiunea şi a perfecţiona vorbirea. Afară 
dd marş se pot întrebuinţa câteva din jocurile lui Froebel,
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însoţite de cântări asemănătoare cu acele pe cari copiilor 
le place să le repete între ei.

Pentru jocurile libere, copiii vor avea la dispoziţia lor 
mingi, cofe, rachete, cercuri. în curţile umbrite, arborii set- 
vesc la joc, etc. I

Gimnastica educativă.
Sub acest nume înţelegem două serii de exerciţii, cari 

se amestecă printre celelalte obiecte de învăţământ. Cul
tura plantelor (hrănirea puilor, etc.), presupun mişcări va
riate : trebue a săpa, a se curba, a se ridica, a veni şi a se 
duce transportând obiecte cu un scop hotărît şi util ; a 
deschide şi închide bariere, etc. Apoi sunt mişcări coor
donate ale degetelor; acestea se fac în clasă şi servesc la 
prepararea exercitiilor pentru viaţa practică, cum este îm- 
brăcarea sau desbrăcarea.

Pentru aceasta se întrebuinţează un maiterial didactic 
foarte simplu. El constă de obiceiu într’un cadru unde sunt 
bătute cu cuie, bucăţi de stofă sau de piele, pe care este 
vorba de a le întruni sau separa, încleindu-le sau legând 
du-le.

în Casa dei Bambini, a noastră, avem zece cadre de 
acestea. Copiii învaţă a încheia, cu nasturi mari, stofe de 
lână (haine); a încheia, cu nasturi mici de sidef, bucăţi de 
pânză (albituri); a încheia, cu nasturi rotunzi, fixaţi pe 
piele (botine), întrebuinţând pentru aceasta croşetul dd 
încheiat; aceste cadre deprind încă a lega stofe susţinute 
de balene (corsete), a lega pe piele (încălţăminte); a în
cheia cu cârlige mari şi mici de metal; a înnoda cu pan
glici mari de bumbac colorate; în sfârşit, a încheia cu nas
turi cu presiune (pocnitori), care se întrebuinţează astăzi.

Astfel copilul analizează mişcările pe cari trdbue să le 
facă pentru a se îmbrăca şi ei le pregătesc deosebit, miul- 
ţumită acestor exerciţii variate. Astfel ei învaţă a se îm
brăca singuri, fără ca o învăţătoare sau un ordin special 
să-i silească la aceasta. De îndată cd el este în stare să 
execute deosebitele mişcări, el le exercitează pe el însuşi,, 
foarte mândru că poate singur.

Aceste jocuri de cârlige şl de nasturi le plac mult co
piilor. Când zece dintre ei lucrează în acelaş timp la ca
dre, ar crede cineva că a intrat într’un atelier de lucrători 
migăloşi, aşa sunt de atenţi şi de se'rioşi.
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Gimnastica respiratoare.

Ea serveşte la regularea mişcărilor respiratoare, adică 
ea învaţă a respira şi uşurează o pronunţare corectă.

învăţătoarele noastre se seirvesc de exerciţiile reco
mandate de profesorul Sala1), adăogând la acestda şi câte
va exerciţii musculare; exemple :

gura foarte deschisă; 
limba lată şi nemişcată; 
a se inspira profund;

a se expira încet;

mâinile în şolduri.

a se ridica umerele sco
ţând înainte pieptul şi 
sugând diafragmul. 

a se lăsa umerele în jos şi 
a reveni la poziţia nor
mală-

învăţătoarea compune, în afară de acestea, exerciţii si
multane de respiratiune (inspiratiune şi expiratiune), cu 
mişcări de braţe, etc.

Gimnastica labio-linguo-dentală.
Ea serveşte a deprinde mişcarea buzelor şi a limibei ,în 

pronunţară consoanelor fundamentale şi a întări sau a 
mlădia muşchii întrebuinţaţi la aceste mişcări.

Aceste exerciţii sunt mai întâiu colective, apoi indivi
duale. Copiii trebue să pronunţie cu voce tare şi foarte des
luşit prima silabă a unui cuvânt. Când ei au pus toată pu
terea lor ca să o repete toti deodată, se iau individual. 
Dacă pronunţarea e bună, elevii merg să se aşeze la dreap
ta; cei care au pronuntat-o rău, se duc la stânga. Cu a- 
oeşti din urmă, învăţătoarea reia exerciţiul de mai multe 
ori. Dacă aceasta nu e de ajuns, ea notează vârsta copi
lului şi defectele sale speciale în mişcările de articulatiune. 
Atingând în sfârşit muşchii cari trebue să se mişte, lovind, 
spre pildă, pe orbiculara buzelor, ori apucând limba copi
lului, pentru a o pune împotriva arcadei dentare, sau fă-' 
când să se vadă limpede cum ea însăşi pronunţă, ea caută 
să ajute desvoltarea normală necesară pentru articulatiu- 
nea exactă. Pentru aceste exerciţii gimnastice, facem să 
se pronunţe: pane; fame, tana; steîla; ram; tina; gatto.

1) Cura della balbuzie p. 118—123.
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în pane, făcând să se repete foarte tare prima silabă, 
se întăreşte muşchiul articular al buzelor; în fante se exer- 
citează mişcarea buzei inferioară împotriva arcadei den
tare superioare; în fana, mişcarea limbei împotriva arca
dei dentare să se unească cu putere şi să se separe ime
diat, pentru a lăsa să intre limba; r din rana serveşte să 
dea limbei egalitatea vibrătoare; zina provoacă contactul 
arcadelor dentare; în sfârşit, m gatto, copilul îşi menţine 
vocea pe sunetul gutural g.



NATURA IN EDUCAŢIE

Lucrări agricole 
îngrijire plantelor şi animalelor.

în celebra lucrare intitulată: Despre primele desvoltări 
ale tânărului sălbatic, din Aveyron, Itard expune-cu multe 
amănunte, drama unei educafii neobişnuite, enorme chiar, 
care tindea în acelaş timp de a împrăştia întunerecul min
te! unui idiot şi a smulge pe o fiinţă umană din natura 
liberă.

Sălbaticul din Aveyron eră un băiat care fusese pără
sit într’o pădure, unde asasinii săi credeau a-1 fi lăsat 
mort. El se îndireptasel singur şi trăise mai mulfi ani, liber 
şi gol în pădure. Prins într’o zi de. nişte vânători, el fu a- 
dus cu sila la Paris. Nenumăratele cicatrice de care era 
acoperit corpul său, mărturisiau luptele sale cu animalele 
şi loviturile de stânci şi de arbori.

Băiatul eră şi rămase mut: Pinel îl diagnostică idiot; 
copilul rămase aproape inaccesibil educaţiei intelectuale.

Cu. toate acestea, pedagogia pozitivă datoreşte mult a- 
cestui copil,: mulţumită lui, ea făcu primii săi paşi. Itard, 
medic de surdo-muti şi filozof, întreprinise educaţia micu
lui sălbatic, servindu-se de metoadele parţiale întrebuinţate 
deja asupra surzilor săi. Mai întâiu, specialistul crezuse 
că pacientul său nu e'râ un organism1 degenerat şi că ca
racterele de inferioritate observate de el proveniau numai 
din lipsa de educaţie. încredinţat, ca şi Helvetius, că „o- 
mul nu este nimic fără munca omului“, el se gândi la atot
puternicia operei educatoare. Aceasta este departe de- 
maxima lui Rousseau: „Totul este bun, în momentul când 
iese din mâinile Creatorului; totul degenerează în mâinile 
omului4*.

La început, Itard se iluzionă, căci sălbatecul întărea în
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multe privinti adevărul primei asertiuui. Cu toate acestea, 
când cu ajutorul lui Pinel, el observă că avea de tratat un 
idiot, teoriile sale filozofice făcură loc celor mai admira
bile încercări de pedagogie experimentală.

Itard împărţi munca sa educativă ,în două părţi: mai 
întâiu el căută să smulgă pe copil din viaţa naturală, pen
tru a-1 introduce în viaţa socială, apoi el încercă educaţia 
intelectuală a idiotului. în viaţa sa singuratică, micul a- 
bandonat găsise un fel de fericire; împlântat în natură, el 
se unificase în ea şi-şi făcuse cea mai mare plăcere din 
aceasta. Ploile, ninsorild, furtunile, deşerturile fără sfârşit, 
deveniseră priveliştele şi pasiunile sale. Ori, viaţa civili
zată este o renunţare la aceste lucruri; dar ea este un câş
tig. favorabil pentru progresul omenesc. Itard descrie cu 
miiltă viaţă lucrarea morală care conduse pe( sălbatic la 
civilizaţie. El isbutî într’aceasta, înmulţind trebuinţlele pro
tejatului său şi în’conjurându-1! cu îngrijiri binevoitoare. 
Pentru învăţătorii cari trebue să se pregătească pentru 
metoda experimentală, vrem să cităm aici câteva din ob
servaţiile culese de Itard. Ele ne vor dâ o ideie despre 
munca admirabilă întreprinsă de către medic şi vor arătă 
câtă răbdare şi abnegaţie este de nevoie pentru a obsen^â 
bine.

„Când observam acest copil în camera sa, îl vedeam 
umblând de colo până colo cu o monotonie obositoare, în
dreptând veşnic privirile pe fereastră şi plimbându-le po
somorit în aer, fără nici o ţintă. Dacă atunci un vânt vio
lent ar fi suflat, dacă soarele ascuns îndărătul nourilor s’ar 
îi arătat deodată, luminând atmosfera mai viu, el râdea cu 
sgomot şi se bucura brusc. Câteodată, în loc de aceste miş
cări vesele, el cădea într’un fel de furie, îşi sucea braţele, 
îşi aplica lovituri de pumni în ochi, scrâşniâ din dinţi şi 
devenea periculos pentru cei dimprejuml lui.

„Intr’o dimineaţă, căzând zăpadă multă şi fiind încă 
culcat, el scoate un strigăt de bucurie deşteptându-se, pă
răseşte patul, aleargă, la fereastră, apoi la uşă, se duce, 
vine neliniştit dela una la alta şi, pe jumătate îmibrăcat, se 
duce în grădină. Aici, isbucnind în strigăte de bucurie mai 
tari, aleargă, se rostogoleşte în zăpadă şi culegând-o în 
mână, începu să mănânce cu nespusă lăcomie.

„Dar nu totdeauna aşa de viu şi aşa de sgomotos îşi 
„arăta senzaţiile, la vederea marilor efecte ale naturei.
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Este demn de însemnat că în unele cazuri, el părea calm şf 
melancolic.

„...Astfel, când frigul gonea pe toată lumea din grădi
nă, atunci îşi alegea el momentul ca să vină. El îi făcea de 
mai multe ori înconjurul şi sfârşiâ prin a se aşeza pe mar
ginea bazinului. M’am oprit de multe ori ore întregi şi cu 
o plăcere nespusă, examinândud în această situatiune, vă- 
zându-1 cum, pe) nesimţite, figura sa, sau lua un caracter 
foarte pronunţat de tristeţă, sau devenise melancolică, în 
timp ce ochii se pironiseră pe suprafaţa apei, în care a- 
runcâ din când în când bucăţi de frunze uscate. Când în 
timpul noptei, pe lună, razele acestui astru pătrundeau ,în 
camera sa, el lipsea foarte rar de a se deşteptă şi de a se 
aşeză înaintea ferestrei. El stă aici, după spusele guver
nantei sale, o parte de noapte, în picioare, nemişcat, cu 
gâtul întins, cu ochii fixaţi pe câmpia luminată de lună, 
dedat unui fel de extaz contemplativ, a cărui imobilitate 
şi tăcere nu erau întrerupte decât de o inspiraţie foarte a- 
dâncă, care reiveneă la intervale mari şi pe care o însoteâ 
aproape totdeauna de mici suspine**x).

Aiurea, Itard povesteşte că copilul’ nu cunoşteă mersul 
aşă cum îl practicăm noi; el nu ştiă decât să alerge. La 
început, doctorul, care nu voiă să oprească violent fuga 
copilului, alergă după dânsul, când îl duceă la plimbare 
pe stradele Parisului.

A conduce pe sălbatic pe nesimţite şi într’un chip blând 
în toate manifestatiunile vîefei sociale, mulţumită adap
tării învăţătorului la eleVul său, a-1 face pe copil să simtă 
plăcerea unei vieţi nouă, ale cărei datorii trebuiau să as
cundă ispitele, toate acestea sunt nişte principii preţioase, 
cari pot fi atinse şi aplicate la educaţia copiilor.

Nu există, fără îndoială, nici o scriere care să preîzintc 
aşă de viu contrastul care există între viata naturală şi 
viata socială, cărei să arate aşă de bine că -aceasta este 
făcută în întregime din renunţări.

Cu toate acestea, fără nici o violentă, educaţia triumfă. 
A smulge pe om dda matură, înseamnă a luă pe un nou 
născut dela sânul mamei; aceste două acte creiază vieţi 
nouă.

1) G. E. M. Itard. De reducation d’un hommo sauvage et des pre- 
miers developoemeiits phyaiques et moraux du jenne sauvage de l'A- 
Veyron Pîiris 1601.
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în paginile lui Itard se zăreşte triumful final al iubire! 
omului asupra iubirei naturei; sălbaticul din Aveyron sfâr
şeşte prin a înţielege şi prefera iubirea lui Itard, mângâie
rile şi lacrămile sale, în loc de voluptatea de a se rosto
goli vesel în zăpadă sau de a contempla infinitul cemlui, 
în timpul unei nopţi înstelate. Astfel, într’o zi, după o în
cercare de a fugi în câmp, el se reîntoarce singur, supus 
şi umil, pentru a-şi relua supa lui bună şi. patul cald. 

Mulţumită vietei sociale, omul şi-a creiat plăceri şi, 
prin locuirea jn comun, a făcut să se nască iubirea.

Educaţia copiilor mici nu este decât repetinea dramei 
povestită de către Itard, Noi trebue să pregătim pentru 
viata socială pe om, care este, în acelaş timp, o fiinţă cu
getătoare şi o porţiune din natură.

Foloasele oferite de către viata socială, scapă copilului 
care, la începuturile vietei sale, este o fiinţă curat vege
tativă, A-1 pregăti pentru aceasta, este un lucru tot aşa de 
necesar, ca şi de a nu smulge prea brusc pe copilul mic 
dela mama sa, pentru a-1 duce la şcoală, Ceeace se şi în
cearcă să se facă în Case-Xo, dei Bambini, situate în cuar- 
tierele în care locuesc părinţii, pentru ca fipetele copilului 
să poată fi auzite de mama şi pentru ca ea să-i răspundă. 

Se desvoltă astăzi foarte mult o lăture nouă a educa
ţiei; copiii cresc în aer liber, în grădinile publice sau stau 
ceasuri, pe jumătate goi, pe ţărmul mărei, expuşi razelor 
soarelui, Creindu-se coloniile de vacantă şi de băi de 
mare, s’a înţeles că cel mai bun mijloc de a întări pe co
pil, este de a-1 plimibâ în natură,

îmbrăcămintea uşoară şi comodă, sandalele sau picioa
rele goale, sunt atâtea chipuri de a ne scuti de piedicele 
care ni le impune civilizaţia. Căci -nu trebue, în educaţie, 
să sacrificăm din libertatea naturală decât numai ceeace 
e necesar pentru a câştiga foloasele vietei sociale, fără a 
împinge renunţarea până la sacrificiile inutile.

Cu toate acestea, noi am rămas fideli prejudecăţii, care 
tăgădueşte copilului orice nevoie a spiritului; am' urmat 
foarte de multe ori, să-l privim ca pe o sărmană fiinţă ve
getativă, pe care numai să o îngrijim, să o îmbrăţişăm şi- 
să o facem să meargă, O bună mamă sau o bună învăţă
toare modernă vor învăţa, de pildă, pe un copil care a- 
leargă într’o alee de grădină, să nu atingă florile şi să nU 
calce iarba; le este de ajuns ca copilul să-şi satisfacă ne-
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voile fizice ale corpului său, mişcându-şi picioarele şi res
pirând în aerul liber.

Dar dacă, pentru viaţa fizică, este necesar de a lăsâr 
cQpilul expus la forţele vivificatoare ale naturei, este încă' 
şi mai imiportant, din punctul de vedere al spiritului, de a 
pune sufletul său în comunicaţie directă cu creaţiunea.

Chipul de a se ajunge aici, este de a sili pe copil să- 
cultive plante şi să crească animale, adică de! a tx)ntemiplâ. 
inteligent natura.

Deja în Anglia, D-na Latter s’a gândit să pue ca bază 
a sistemului său de educaţie lucrările de grădină şi de hor- 
ticultură. în privirea vieţei care se desvoltă, ea vede baza 
religiei; sufletul copilului va merge dela creatură la Crea
tor. Ea vede aici deasemenea şi punctul de pldcare al edu
caţiei intelectuale, pe care ea o rezumă în această simplă 
formulă: adevărul conducând la frumuseţe. In afară de 
noţiunile de botanică, de entomologie sau de meteorologie, 
pe cari le învaţă agricultura, D-na Latter vrda să' dea ele
vilor săi primele noţiuni asupra vieţei casnice, învăţându-i 
cum: se pregătesc unele produse alimentare, procurate în 
grădiniţele copiilor.

Ideia D-nei LattiCr este prea simplă; cu toate acestea 
azilele sale, cari se înmulţesc în Anglia, complectează ne
greşit educaţia naturală care, mărginită până aici la do
meniul fizic, a isbutit deja, aşa de bine, a întări corpul. In 
afară de aceasta, este aici o experienţă pozitivă: a dâ co
piilor un învăţământ agricol, este un lucni care se poate.

Cât priveşte pei înapoiaţi, se poate vedea la Paris agri
cultura larg întrebuinţată la educarea lor. Metoda este 
aceea pe care Baocelli a încercat să o introducă în şcoa- 
lele primare, cu ale sale campicelli*educativi; în fiecare 
porţiune se seamănă seminţie diferite, arătând, în practică, 
la ce epocă şi în ce chip trebue să se facă semănăturile şi 
culesul, care este durata creştere! cutărui product, ce pre
gătire trebue să aibă pământul şi cari îngrăşăminte natu
rale sau .chimice să se întrebuinţeze mai cu folos. Acest 
învăţământ este dat şi pentru plantele de apartament şF 
pentru celelalte, pentru că prin lucrările horticole, dege'ne- 
raţii pot să câştige mai bine, când sunt capabili de a exer
cita im meşteşug.

Dar nici ca mijloc de instrucţie, nici ca pregătire pro
fesională, lucrările la câmp nu mai par importante, când 
este vorba de copii mici. Dacă ideia oricărei educaţif tre-
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bue să fie de a ajuta desvoltarea fiziologică a indivizilor, 
atunci îngrijirea plantelor şi a animalelor este preţioasă. 
Ea va produce mai mult'decât să deştepte sentimentul re
ligios, la care ţine mai cu seamă D-na Latter. Iată câteva 
din etapele desvoltărei pe care o înlesneşte :

1. Copilul se iniţiază în observarea fenomenelor vieţei. 
Pentru aceasta, el se instalează în faţa (plantelor şi a ani
malelor, în conditiuni analoage cu acelea pe cari le ia în
văţătorul său, când le observă el. Pe măsură ce interesul 
pentru observare creşte, solicitudinea şi îngrijirile pentru 
iiinţlele observate cresc şi ele în aceeaş proporţie. Prin a- 
ceasta putem conduce în mod logic pe copil să aprecieze 
în aceeaş măsură, îngrijirile ce au pentru el, părinţii şi 
învăţătorii săi.

2. Copilul se iniţiază in prevedere printr’un fel de auto- 
educaţie. Ştiind că viaţa plantelor, pe cari el le-a semă
nat, atârnă de îngrijirile pe cari le pune în a le uda, şi că 
acea a animalelor atârnă de stăruinţa sa în a le hrăni, co
pilul devine vigilent, ca unul ce-şi ştie o misiune în viaţă. 
O voce, care nu mai este a mamei sau a institutoarei, îl 
îndeamnă să nu neglijeze niciodată sarcina ce şi-a luat ; 
este tânguirea vieţei inferioare, care are nevoie de el. In
tre copil şi fiinţele de care el se ocupă, se stabileşte ast
fel un fel de lelgătură misterioasă, care împinge pe micul 
om1 la oarecari acte hotărîte, fără intervenţia institutoarei.

Recompensele pe cari le primeşte copilul, rămân tot
deauna între el şi natură; într’o dimineaţă, de pildă, după 
ce a adus de multe ori' mâncard cloştei, el găseşte o gră
măjoară de pui, cari ciripesc împrejurul ei, nemişcată încă 
eri, pe ouăle sale. In altă zi va găsi mici iepuraşi, lângă'ai 
căror părinţi el pusese de multe ori resturile bucătăriei 
sale.

La Roma, n’ami putut încă introduce animale, dar în 
Casa dei Bambini din Milan sunt multe, cu deosebire o 
pereche drăgălaşă de găini mici americane, albe. Ele stau 
într’o mică poiată elegantă, înaintea acesteia un mic petec 
de pământ închis este rezervat pentru sburători. Mica uşă 
a porţii se închide seara cu cheia şi fiecare copil, la rândul 
său, are grija aceasta. Cu ice bucurie deschide el diminea
ţa, când aduce apă sau mâncare; cu ce grijă supraveghiză 
toată ziua şi închide seara, după ce a văzut că găinile nu 
duc lipsă de nimic. învăţătoarea m.ă asigură, că dintre
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toate exerciţiile educative, -acesta este cel miai plăcut şf 
cel mai folositor. Foarte de multe ori, câud copiii adunaţi 
în clasă, se ocupă fiecare cu lucrurile lor de preferinţă, se 
întâmplă ca unul sau altul părăseşte locul său, foarte în
cet, şi se duce să vadă, afară, dacă au tot ce le trebiie. Se 
întâmplă, câteodată, că un copil rămâne prea mult afară; 
dacă învăţătoarea îl caută, ea îl găseşte pierdut în con- 
temiplarea ipeştilor roşii, cari înnoată frumos în bazin, pă
tând apa cu strălucirea colorilor lor vii.

Intr’o zi îmi veni o veste, spusă cu entuziasmi; ieşise 
nişte puişori de porumbel. Pentru copii, aceasta fu o săr
bătoare mare; ei se credeau până la un punct părinţii a- 
cestor păsărele şi nici o recompensă factice nu le-ar fi 
procurat o emotiune mai nobilă. •

Nu mai puţin mari sunt bucuriile (pe cari le procură 
plantele, Intr’una din Case-le dei Bambini, la Roma, cum 
nu eră nici o bucată de pământ de cultură, D-na Talamo 
aşeză câteva oale de flori împrejurul terasei şi puse în ele 
plante acătătoare pe zid. In fiecare zi, fără a greşi vre
odată, copiii veniau cu micile lor stropitori,* să dea apă 
florilor pe cari le iubeau. '

Intr’o zi îi găsii în cerc, jos la pământ, împrejurul unui 
trandafir mare roş, care înflorise în timpul nopţii. Tăcuţi 
şi nemişcaţi, ei rămaseră acolo, pierduţi în ^contemplarea 
lor mută.

3. Copiii se iniţiază în răbdare şi aşteptare încreză
toare, care este o formă a credinţei şi o filozofie a vietei.

Când, după ce au semănat un grăunte, copiii aşteaptă 
ger,minatiunea lui, apoi desvoltarea micei plante şi prefa
cerea ei până la flori şi fructe, când ei constată că lucra
rea de încoltire este mai mult sau mai puţin repede, după 
specii, că plantele caduce cresc foarte repede, pe când ar
borii fructiferi au o creştere foarte înceată, ei sfârşesc 
prin a câştiga un oarecare echilibru paşnic al conştiinţei 
şi primii germeni ai acestei înţelepciuni filozofice, care 
caracteriza pe agricultori, în timpurile când ei încă păs
trau simplicitatea lor primitivă.

4. Copiii se inspiră de sentimentul naturei, concretizat 
prin minunata lucrare a creatiunei. Ei învaţă că natura dă 
cu o generozitate neobosită, bunurile sale preţioase, celui 
care o ajută, prin muncă, să desvolte viata creaturilor.

Copilul vede stabilindu-se o legătură între el şi orga
nismele pe cari le ajută să trăiască. Orice copil iubeşte
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manifestatiunile naturei; D-na Latter povesteşte cum micii 
săi elevi se interesau de evoluţia viermilor şi de mişcările 
larvelor în gunoaie. Ei nu arătau niciodată, desgustul, pe 
care orăşenii, crescuţi departe de natură, îl au câteodată 
pentru unele animale. Este vorba, prin urmare, de a des- 
voiltâ în ei acest sentiment de încredere în fiinţele vii, care 
-este o formă de iubire şi de unire cu întreg universul.

Ceeace desvoltă mai mult sentimentul naturei, este 
eultivarea fiinţelor vii; ele dau mai mult decât li se dă. 
Copilul care vrea să cultive un trandafir, un stâruenel, o 
garoafă sau o iacintă, pune o sămânţă în pământ şi o udă 
regulat. El va face tot aşa, dacă va fi vorba de un arbore 
fructifer. Floarea deschisă ori fructul copt, pe care va pu
tea să-l culeagă mai târziu, nu sunt pentru dânsul un dar 
generos, pe care i-1 face natura, ca recompensă foarte bo
gată a unei sforţări mici? Se poate că natura aproape dis
pune de bogăţiile! sale după dorinţa cultivatorului, după 
iubirea pe care el o simte pentru ea şi după osteneala ce 
şî-au luat în a o îngriji.

Lucrurile se vor petrece cu totul altfel, dacă copilul 
trebue să culeagă fructele unei munci îndeplinite, prin aju
torul unor obiecte imobile, inerte, care se consumă şi pierd 
din valoarea lor. în loc de a creşte şi a se înmulţi. în con
ştiinţa copilărească, va trebui să se stabilească deodată o 
constataţiune de fapt: deosebirea ce este între productele 
naturei şi ale industriei, între operele divine şi ale oame
nilor.

Dar, după cum planta trebue să producă fructele sale, 
omul este chemat să dea munca sa.

5. Copilul urmează calea naturală a desvoltării ome
neşti. Această educaţiune pune evoluţia individului în ar
monie cu a umanităţii. Prin lucrările agricole, descoperim 
mijloacele de a face ca pământul să producă mai mult ; 
omul a trecut dela starea naturei, la primul grad al civi
lizaţiei. Trebue ca copilul să străbată acelaş drum.

Astfel înţeleasă, natura este utilizabilă în mod foarte 
practic. Chiar dacă nu posedă cineva un teren mare sau 
o curte mare pentru exerciţii fizice, va fi totdeauna po
sibil de a găsi câţiva metri pătraţi de loc, un colţ, în care 
porumbeii să-şi poată face cuibul. Şi chiar dacă această 
parcelă n’ar putea fi găsită, o oală cu flori, pusă pe o fe
reastră, ar fi deajuns, la rigoare, pentru această educaţie 
;a spiritului.
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în prima Casa dei Bambini, la Roma, se găseşte o mare 
curte, cultivată ca o grădină, în care eoniii pot alergă în 
libertate; este deasemenea o mare terasa, plantată cu ar
bori pe o parte, pe când cealaltă este rezervată culturei 
plantelor. Această zonă este împărţită într’atâtea .porţiuni 
mici, câţi elevi sunt.

în timp ce cei mici aleargă liber pe cărările cari des
part cele două părţi ale terasei, „posesorii pământului14, 
copiii măi mari de patru ani şi mai bine, samănă, prăşesc, 
udă sau păzesc micul lor dgmeniu, plivind micile burueni. 

A-ceste domenii în miniatură sunt dispuse dealungul zidu
rilor casei, într’un loc foarte singuratec, vecin cu o tre
cătoare. Locuitorii casei aveau obiceiul de a aruncă. aicea, 
pe ferestre, toate necurăţeniile şi, la început, grădina noa
stră eră foarte murdară. Puţin câte puţin, fără nici un fel 
de presiune din partea învăţătoarei şi numai din respect 
pentru munca copiilor, nimic nu se mai anmcă pe ferestre, 
-afară de privirile gingaşe şi surâsul mamelor, pe pămân- 
:xul care devenise posesiunea iubită a copiilor lor.



LUCRĂRI MANUALE

Olâria si constructiunile.

Lucrul manual are ca scop de a exercita mâna ca să 
execute o lucrare hotărîtă, având sau părându-se a avea 
im scop socialmente util. Gimnastica perfecţionează pe 
individ, pe când lucrul manual îmbogăţeşte mediul; cu 
toate acestea, amândouă lucrurile sunt împreună, fiindcă» 
în regulă generală, acela care are mâna îndemânatecă» 
poate produce o lucrare utilă.

După o încercare foarte scurtă, am pus deoparte lu
crările preconizate de Froebel, pentru că ţesutul, ca şi bro- 
datul pe carton, nu sunt adaptate ochilor copiilor, la o vâr
stă în care puterea de acomodare nu este deloc desvol- 
tată. Aceste lucrări provoacă o sforţare care poate avea 
pentru ochi nişte urmări fatale. Celelalte ocupaţiuni ale 
sistemului lui Froebel, cum' este îndoitul hârtiei, nu sunt 
lucrări, ci exerciţii manuale.

Ar rămânea lucrările plastice, consistând în reproduce
rea în lut a unor obiecte hotărîte. Acest exerciţiu este cel 
mai raţional dintre ale lui Froebel.

Cu toate acestea, cu sistemul de libertate pe care îl 
propuneam, ideea de a impune' un model de copiat, nu-mî 
plăcea; dând elevilor lut, fără a le cere de a produce lu
crări utile, studiam individualitatea psihică a copilului, în 
manifestaţiunile sale spontane, dar nu-1 educam.

Mă. gândii deci a experimenta în Cfls^-le. dei Bambinî 
câteva din lucrările foarte interesante pe cari le văzusem 
puse în practică de către un artist de geniu, profesorul 
Randone, care în a sa Scizola di arte educatrîce şi în so
cietatea sa Giovinezza sentile, învaţă pe tineri a respecta 
obiectele, monumentele, edificiile. Această formă de edu-
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eaţie civică mă intcTesâ mult, fiindcă Case-]e dei Bambint 
au deasemenea de respectat zidurile şi casa.

Cu multă dreptate, profesorul Randone gândise că 
„Giovinezza gentile” nu putea să se siprijine pe principii 
teoretice sau pe făgădueli luate dela tineri, dar că trebuia, 
cu ajutorul unei educaţiuni artistice, să conducă pe elev a 
iubî, a aprecia şi, prin urmare, a respectă lucrurile şi mai 
cu seamă monumentele. Şcoala de Artă Educativă era in
spirată de o mare concepţie, cuiprinzând reproducerea o- 
biectelor cari se întâlnesc mai des ; istoria şi preistoria 
producerei lor e ilustrarea principalelor edificii ale ora
şului, cari, la Roma, sunt în mare parte monumente isto
rice. Pentru a atinge mai direct scopul, său, profesorul 
Randone fundă admirabila sa şcoală în una din părţile cele 
mai artistice ale zidurilor Romei, în Zidul lui Belizariu, în 
fata Villei Umberto I. Acest zid, părăsit de către autorităţi 
şi foarte puţin.respectat de către populatiune, fu înconju
rat de îngrijirile lui Randone, care îl împodobi pe dina
fară cu frumoase grădini suspendate şi aşeză într’însa 
Şcoala sa de Artă, educatoarea Soc. Giovinezza Gentile.

în opera sa, Randone a căutat să reînvieze o formă de 
artă, care fu una din gloriile Florenţei în particular şi a 
Italiei în generai: olăria, arta vasului.

Importanta arheologică, istorică şi artistică a vasului 
este imensă: ea nu se poate compara decât cu a monezei. 
Primul vas se născu odată cu întrebuinţarea focului, îna
inte chiar ca omul să fi învăţat a aprinde un foc. Primele 
alimente ale omului au fost fierte într’un vas.

Din punct de vedere etnografic, perfecţiunea vasului 
serveşte a judeca civilizaţia unui popor. Căci această us
tensilă îndeplineşte acelaş rol pe care securea o îndepli
neşte din punct de vedere social. Amândouă sunt nişte em
bleme venerate în perioadele preistorice; se găsesc în tem^ 
ple şi pe mormintele strămoşilor. Religiile modeme au în- 
"tă vasele lor sacre.

Pe măsură ce civilizaţia progresează, se ve>de înmultin- 
du-se şi perfectionându-se formele vaselor; artele egip
tene, etrusce şi grece ne procură un exemplu. Istoria va
sului nu este deci altceva decât istoria umanităţii. Vasul 
se supune tuturor modificărilor de formă, ornamentatiimiî 
celei mai variate; el Iasă pe artist liber.

Odată technica manuală deprinsă, grafie învăţămân
tului direct şi gradat al maestrului, fiecare va putea să a-

C. Buluveanu. — MclocJa Pedagogiei. 7
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duică acestei lucrări modificările şi înfrumuseţările inspi
rate de gustul personal şi estetic. La şcoala Randone se 
învaţă a se servi de instrumente, a pregăti amiestecul pen
tru a smălţui majolicurile, a coace! piesele în cuptoare.

O altă lucrare a Şcoalei de artă educativă, este fabri
carea de cărămizi miici, coapte în cuptor şi construirea de 
zidiri făcute în acelaş chip ca şi casele ordinare, deoarece 
cărămizile sunt legate între ele cu var, mânuit cu mistria. 
După construirea zidului, care distrează totdeauna foarte 
mult pe copii, aceştia construesc adevărate case, întâiu 
aşezate pe pământ, pe urmă cu adevărate fondaţii, făcute 
cu ajutorul hârleţului şi al sapei.

Astfel, copiii învaţă a aprecia construcţiunile, în timp 
ce lucrul lor manual şi artistic îi exercitează într’un chip 
practic.

Acestea sunt lucrările pe cari le-am1 adoptat în Case-\Q 
dei Bambini. După două sau trei lecţiuni, copiii se pasio
nează deja pentru vasele pe cari le-au lucrat şi le păs
trează foarte mândrii. Mai pe urmă ei modelează ouă sau 
fructe, cu care umplu vasele. Una din cele dintâi lucrări 
este vasul în pământ roşu, umplut cu ouă de lut alb; apoi 
vin vasele cu unul sau mai multe gâturi, vasul cu gâtul 
strâmt, vasul cu toartă, trepiedul, amfora.

Lucrul la strung începe când elevii au cinci sau şase 
ani. Dar ceeace copiii preferă totdeauna, este construirea 
zidului şi a căsuţei pe pământ, în care ei cultivă plante şi 
flori. Astfel, icopilărimea reproduce lucrările umanităţii 
primitive, care, în declinul vieţei nomade, cereâ pământu
lui fructele sale şi îşi construia locuinţi stabile şi usten
sile proprii a primi productele pământului roditor.



EDUCAŢIA SIMŢURILOR

într’o metodă .pedagogică, educaţia simţurilor trebue 
să aibă negreşit primul loc. Psihologia experimentală chiar 
a plecat dela estesiometrie.

Cu toate că pedagogia poate aveâ folos dela psiholo
gie, ea nu are a măsură senzaţiile, dar a educă simţurile. 
Aceasta este lesne de priceput, dar nu este totdeauna pusă 
jn practică.

Procedeele estesiometrice, în mare parte, nu sunt apli
cabile copiilor, dar educat'ia simţurilor e!ste posibilă. Nu 
plecăm aici dela concluziile psihologiei experimentale şi 
nu este cunoaşterea condiţiilor simţurilor corespim'zătoare 
fiecărei vârste, care ne conduce la aplicatiuni educative 
•determinate. Nor ne bazăm pe o metodă şi, du(pă toată 
probabilitatea, pedagogia va fi care va procură date psi
hologicii şi nu contrar.

Metoda constă în a face o experienţă cu un obiect de 
învăţământ şi a aşteptă reactiunile spontane ale copilului. 
Acest procedeu este cu desăvârşire analog cu cel al psi
hologiei experimentale.

Eu întrebuinţez un material dijdactic care ar putea fi 
luat ca un sistem de aparate psihometrice. învăţătorii din 
Milan, care urmaseră cursurile lui Pizolli, văzând mate
rialul meu, crezură că' au de-a face cu instrumente pentru 
măsurarea senzaţiilor de coloare, de greutate, etc., şi con- 
chiseră că n’aduceam nici o contributiune nouă la peda
gogie, pentru că aceste instnimente le erau deja foarte 
line cunoscute.

Cu toate acestea, este o mare deosebire între cele
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două specii de instrumente: estesiometrele pdrmit de a Ie 
măsura, pe când ale mele dau simţurilor ocazia de a se 
exercită.

Pentru ca un instrument să atingă acest scop, el nu 
trebue să obosească, ci să distreze pe coţpil; aici stă difi
cultatea. Se ştie că instrumentul psihometric este foarte 
consumator de energie; de aceea, când Pizzoli vru să a- 
plice Ia educaţia simţurilor unele din instrumentele sale 
psihometrice, el nu isbutî, elevul se plictiseâ, adesea se o- 
boseâ. Scopul educaţiei este cu totul opus; el este de a 
desvoltâ energia.

Scopul educaţiei este de a desvoltă energiile.
Instrumentele psihometrice, sau mai bind estesiome- 

trice, suni, în gradaţia lor deosebită, pregătite după legea 
lui Weber, care, trebue să adăogăm, experimentă asupra 
adulţilor.

Cu micii, trebud să procedăm prin încercări şi să ale
gem materialul didactic, pentru care elevii arată interes. 
Ceeace şi facem în tot timpul primului an de experienţă 
în Case ]e âeii Bambini, unde adoiptaiu stimulenti deosebiţi., 
pe cari îi experimentasem deja în şcolile pentru înapoiaţi.

Pentru copiii normali, am trebuit să suprim şi să mo
dific o mare parte din materialul adoptat pentru degene
raţi. Alesei obiectele necesare, pentru practica educaţiei 
simţurilor. Aceste obiecte, cari reprezintă totalul materia
lului meu de învăţământ, se fabrică în casa de lucru 
,,Umanitaria“, la Milan.

Nu voiu descrie acum întrebuinţarea educativă a ma
terialului meu ; mă voiu mărgini la consideratiuni ge
nerale.

1. Deosebirea de reactiune între degeneraţi şi copiii 
normali fată de un material compus din excitante senzo- 
riale deosebite.

Acelaş material didactic face posibilă educatiunea de- 
getieratilor şi provoacă auto-educaţiunea la. normali.

Acest fapt, unid din cele mai interesante pe care l-am 
întâlnit în cursul experienţelor mele, a inspirat şi a făcut 
posibilă metoda de observatiune şi a libertăţii. Să între
buinţăm, spre exemplu, pentru a începe, un joc cu cilindre 
în lemn, compus din zece bucăţi, ale căror baze variază 
gradat cu două milimetre' şi care se încadrează exact la 
locul lor. Jocul constă în a ridica cilindrele, a le amesteca 
pe masă, apoi a le pune exact la locul lor. Scopul acestui
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exerciţiu este de a obişnui ochiul, a vedeâ deosebirile de 
dimensiuni.

Copilul întârziat nu poate să se supue la aceasta ime
diat; el trebue să înceapă prin excitante mult mai variate 
şi nu va ajunge la acest joc decât după exerciţii mai 
simple.

Pentru copilul normal, din contra, acest joc este cel 
dintâi care i se poate prezentă şi este, în acelaş timp, a- 
cela pe care îl preferă copiii de doi ani şi jumătate la trei.

«Pentru ca cel înnapoiat să poată ajunge să reconstitu- 
iască jocul, trebue să-i atragem necontenit şi mult aten
ţia, silindu-1 să observe şi să confrunte.

Odată cilindrele puse la loc, copilul se opreşte şi jocul 
e terminat. Dacă ei se înşeală, trebue să-l reînceapă, sau 
să-l facem să se îndrepte singur; dar greşalele, chiar cele 
pe cari le-a putut el constată, îl lasă, în general, indife
rent.

Copilul normal, din contra, capătă un foarte mare in
teres pentru joc, respinge pe cei cari voesc să-i ajute şi 
•doreşte să rămâe singur înaintea problemei 'ce are de des- 
legat. ' ' '

Se ştiă deja că una din plăcerile cele mai mari pentru 
copiii de doi până la trei ani, constă în a mută dela locul 
lor obiectele mici. Aceasta noi am constatat-o din nou în 
Case-le deî Bambiri.

Copilul normal observă cu atenţie raportul care există 
în trei mărimea groapei şi a obiectului, care trebue pus în 
ea; aceasta este partea esenţială a exerciţiului.

Dacă el se înşeală, punând un obiect prea miare peste 
o gaură mai mică, el caută aiurea im loc mai potrivit ; 
dacă eroarea este în sens contrar şi pune cilindreld în 
găuri prea mari, la sfârşitul jocului atunci, are de pus ci
lindrul cel mai miare în gaura cea mai mică; în acest caz, 
materialul didactic controlează lucrarea. Copilul atunci se 
îndreaptă, întrebuinţând diferite! metode; aproape totdea- 
TUia el pipăe cilindrele aşezate, mişcându-le, pentru a şti 
care are baza mai largă. Altădată el recunoaşte, la prima 
aruncătură de ochi, greşala, scoate cilindrul rău pus, a- 
poi pe toate şi repetă exerciţiul cu un interes crescând.

Importanţa materialului didactic rezidă tocmai în a- 
ceste erori; când şcolanil pune singur toate cilindrele Ia 
locul lor, exerciţiul nu mai serveşte la nimic; el este prea 
simplu şi trebud să facă loc la altul mai complicat.
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Greşelile silesc pe copil a-şi concentra atenţiunea asu
pra deosebirilor de dimensiuni, a le compara între ele; în 
aceasta constă exerciţiul psiho-senzorial.

Nu este vorba, prin urmare, de a învăţă pe dev să cu
noască dimensiunile, prin ajutorul obiectelor deosebite, 
nici de a-1 conduce spre a se servi fără greşală de un ma
terial didactic, executând prea bine un exerciţiu.

Aceasta ar pune materialul nostru pe acelaş plan cu 
al lui Froebel sau cu altul şi ar cere ajutorul activ al în
văţătoarei, care ar lucră pentru cunoştinţi şi s’ar sili» să 
corige toate erorile, pentru ca copilul să înveţe întrebuin
ţarea obiectului.

Aici, din contră, învăţătoarea nu trebue să intervie nici 
odată, elevul trebue să se îndrepte şi să se educe singur. 
Nici un maestru1 nU va puteă niciodată să,procure copilu
lui agilitatea, care se câştigă prin exerciţiul gimnastic ; 
deci este necesar pentru ca elevul să se perfecţioneze sin
gur, prin propria sa muncă.

Acelaş lucru este şi în educaţia simţurilor. Omul nu 
are valoare prin învăţătorii (pe cari i-a avut, ci numai prin 
munca sa personală.

învăţătoarele formate după metoda veche, au multă 
greutatea de a nu interveni, când văd pe copil încurcat, 
stând mult cu sprincenile încnmtate şi fără a ajunge să-şî 
descopere greşala. Degrabă ele ar veni în ajutorul copi
lului, căci sunt cuprinse de milă pditru dânsul, dar în cu
rând faţa surâzătoare a acestuia le-ar dovedi că bucuria 
de a fi învins o dificultate este mai mare decât dificul
tatea însăşi.

Copiii normali repetă de multe ori asemenea exerciţii; 
unii se obosesc după cinci sau şase încercări; alţii nu sunt 
obosiţi niciodată şi încep de douăzeci de ori, una după 
alta, luând şi punând cilindrele totdeauna cu acelaş inte
res. într?o zi, observând o fetiţă de patru ani, cârd reîn
cepea pentru a şaisprezecea oară, pusei clasa să cânte, 
gândind că prin aceasta voiu distra pe micuţii elevi, cari 
se jucau. Fu în zadar; ea rămase nemişcată ,continuând 
a scoate cilindrele, amestecându-le şi punându-lei la lo
cul lor. .

O învăţătoare inteligentă ar fi putut face interesante 
studii psihologice individuale şi să măsoare, până la un 
punct, forţa de rezistenţă a atenţiunei, după excitante.

în adevăr, când copilul se educă singur şi aceasta cu
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materialul didactic propriu de controlat şi de îndreptat e- 
rorile, învăţătoarea n’are de făcut alta decât să observe. 
Mai mult decât învăţătoare, ea trebue să fie psiholog, 
ceeace arată necesitatea de a le face o pregătire ştiinţifică.

Cu metoda mea însă, învătătoare'a învaţă puţin, ob
servă mult şi mai cu seamă conduce activitatea psihică a 
copiilor şi desvoltarea lor fiziologică. Din pricina această, 
nici n’o mai numesc institutoare, ci directoare.

La început, s’a râs de acest numie, căci fiecare se în-, 
trebâ pe care sub-învătătoare trebuiau să conducă aceste 
directoare. Dar funcţiunile sale sunt şi mai însemnate: ea 
trebue să conducă suflete şi vieţi.

2. Cu ajutorul exercitiiior repetate, educaţia simţurilor 
are de scop de a perfecţiona perceptiunea diferenţială a 
excitantelor.

Există o cultură senzorială, care este neglijată prea 
deseori, dar care, cu toate acestea, este un factor esenţial 
în esfesiometrie.

Printre testele imintale, cari sunt' adoptate în Franţa, 
ca şi într’o serie organizată de către De Sanctis, pentru a 
diagnostică nivelul intelectual, am văzut adaptându-se de 
multe ori,, cuburi de mărimi deosebite, puse ici şi colo. 
Copilul trebuia să recunoască pe cel mai mare şi pe cel 
mai mic, în timp ce la cronometru se măsură timpul, de 
re'actune dintre ordin şi execuţia lui.

în o asemenea experienţă, se uită un factor: acela al 
culturei senzoriale.

Cu materialul nostru didactic pentru educaţia simţu
rilor, copiii au, de pildă, o serie de cuburi, dintre cari cel 
dintâiu măsoară 10 cm., în timp ce celelalte merg descres- 
când progresiv cu câte un cm. Toate aceste cuburi, roşii 
deschis, sunt aruncate unul peste altul jos, pe un covor 
verde. Exerciţiul constă în a luă unul câte unul şi a con
strui un turn, punând cubul cel mai mare la bâză; apoi 
succesiv ,pe celelalte, după volumul lor. Copilul trebue ne
contenit să. aleagă de pe covor pe cel mai mare. Acest joc 
distrează mult; chiar 'COpiii de doi ani şi jumătate îşi fac o 
plăcere în a face să cadă turnul, după ce a fost constiruit, 
pentru a-1 reface din nou. Contrastul între coloarea roşie 
a cubului şi verdele covorului, le place deasemenea mult

Punând în fata unui asemenea joc pe unul din micuţii 
mei de trei ani sau patru şi un elev de şapte ani, care ur
mează o şcoală primară, timpul de reactiune va fi, negre-
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şit, mai scurt la al mieu, cu toată vârsta lui tânără, decât 
la al doilea.

Această metodă educativă poate deci fi luată în oon- 
side'ratiune de către acei cari se ocupă de psihologia ex
perimentală. în rezumat: materialul nostru didactic, fă
când posibilă autoeducatia, permite să se facă o educaţie 
metodică a simţurilor; nu în abilitatea învăţătoarei stă o 
asemenea educaţie, ci în sistemul didactic care pregăteşte 
obiecte, cari 1) atrag atenţia copilului; 2) conţin o grada
ţie raţională a stimiilentilor.

Nu trebue confundat educaţiunea simţurilor cu noţiu
nile concrete, cari vin din afară prin ajutorul lor, nici cu 
limbajul, care dă nomenclatura corespunzătoare ideilor 
concrete precum şi ideile sintetice şi abstracte.

Profesorul de piano învaţă pe elevul său tinuta cor
pului şi numele notelor. El îi arată corespondentul între 
nota scrisă şi chipul de a lovî, pozifia degetelor ; apoi el 
îl lasă singur, pentru ca să exercite. Dacă acest elev de
vine mai târziu un pianist, el va datori aceasta, aplicaţiei 
stăruitoare cu care îşi va fi exercitat degetele, îşi va fi fă
cut automatică coordonarea diferitelor mişcări şi îşi va fi 
întărit muşchii mânei.

Pianistiil nu se va fi creiat prin urmare singur şi va fi 
cu atât mai abil, cu cât va fi insistat asupra exercitiilor 
de digitaţie. Cu toate acestea, el nu se va fi format nicio
dată numai prin exerciţii, fără îndrumarea profesorului.

Directoarele Case-\oT dei Bamhini, trebue să facă bine 
deosebirea între aceşti doi factori deosebiţi; exerciţiul in
dividual şi îndrumarea. Numai după ce vor fi prins acea
stă deosebire, ele vor puteâ aplica ratlional o metodă care 
tinde a conduce educaţia spontană a copilului.

Arta personală a educaţiei stă în oportunitatea ei, în 
modul înterventieî sale.

In Casa dei Bambini dela Prati di Castello, de pildă, 
în care elevii aparţin micei burghezii, găsim, o lună după 
inaugurare, un copil de cinci ani, care' ştia deja să com
pună toate cuvintele, pentrucă cunoştea foarte bine alfa
betul. (El îl învăţase în cincisprezece zile). El scria pe 
placă; .în desemnuri libere, el se arăta nu numai un ob
servator, dar dădea probe despre o re!ală intuiţie a pers
pectivei. Cât priveşte simţul cromatic, el deosebea cele 
opt grade a celor opt colori întrebuinţate de noi, adică el 
amesteca şasezeci şi patru table acoperite ou mătasă de
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diferite colori. Imediat el deosebea cele opt grupe; apoi 
puueâ diferite tablete în gradaţie succesivă, le juxtapuneâ 
astfel încât să formeze toate nuanţele unei colori, le în
tindea în urmă pe im ooyor cu colorile şterse.

Lângă fereastră, în plină lumină, a;rătai copilului o ta
bletă colorată, învitându-1 a privi bine pentru a-şi putea 
aduce aminte de ea, apoi îl trimisei la masa pe care erau 
aruncate tabletele, cerându-i să caute una ca aceea pe 
care i-o arătasem. El făcuse una sau două greşeli uşoare, 
dar lua de multe ori nuanţa identică, mai de multe ori încă 
una care semăna; foarte rar o alta, care se deosebiâ cu 
două grade. El poseda prin urmare o putere de discernă
mânt şi o memorie minunată a colorilor. Acestui copil, ca 
şi la mulţi alţii, îi plăcea aceste exerciţii.

îi cerui de a-mi spune numele coloare! albe. El şovăi 
multă vreme, dar în fine răspunse, însă fără siguranţă.

Directoarea îmi declară că pricepând greutatea pe care 
copilul o avea pentru reţinerea numelui colorilor, ea se li
mitase a-1 lăsa să-şi exerciteze numai simţul văzului. De 
altă parte, limbajul grafic se desvoltase foarte iute la a- 
cest copil; prin urmare', el era foarte inteligent, percep- 
ţiunile senzuale mergeau mână în mână cu o mare activi
tate intelectuală, atenţiune, judecată. Cu toate acestea, el 
era inferior în memoria numelor.

Directoarea crezuse că e bine să nu intervie în acest 
domeniu. Această educaţie era cam dezordonată şi lăsă 
foarte multă libertate, desvoltărilor spontane ale activităţii 
psihice.

Cu toate că e lăudabil de a dâ ideilor o bază de edu
caţie senzorială, totuşi e bine de a împreuna cu limbajul 
petceptiunile.

Am găsit cele trei timpuri ale lui Seguin excelente chiar 
pentru copiii normali.

l-iul timp: Asociatimea percepţiimei senzoriale cu nu
mele. Se arată, spre exemplu, copilului, două culori: roşu 
şi albastru. Arătând pe cea dintâi, se spune numlai: „acesta 
este roşu“ şi pe cea de-a doua: „acesta este! albastru*4. 
Apoi le punem pe masă, în ochii copiilor.

Al 2-lea timp : Recunoaşterea obiectului corespunzător 
numeltti. Se spune copilului : „Dă-mi roşu**. „Dă-mi al
bastru !“

Al 3-lea timp : Amintirea de numele corespunzător o- 
biectului. Sd cere copilului, arătându-i obiectul : „Cum
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este ?“ şi elevul trebue să răspundă: „roşu“ ori „albastru44.
S6guin insistă mult asiupra acestor trei timpuri şi asu

pra necesităţii de a lăsa câteva minute sub ochii şcolarilor 
culori opuse. El îndeamnă deasemenea de a nu arăta nici 
odată o singură coloare, ci totdeauna două, pentrucă con
trastul ajută memoria cromatică. în adevăr, copiii înapo
iaţi cărora nu li s’a predat colorile după altă metodă, le 
cunosc mai bine decât cei normali, dela şcoalele ordinare, 
pentru cari s’a întrebunitat sistemele comune de instruc
ţiune. Dar pentru copiii normali este un timp care precede 
pe cele trei ale lui Seguin şi care reprezintă adevărata e- 
ducaţie senzorială; câştigarea acelei fine'te de peroeptiune 
diferenţială care nu se obţine decât numai prin auto-edu- 
catiune.

Aici se arată superioritatea copilului normal ; rezulta
tele nemărginit de bune pe care aceeaşi mietpdă educatoare 
produce asupra desvoltărei psihice a unei personalităţi in
teligente, arătând evident prăpastia care deoparte pe ceî 
degeneraţi de cei sănătoşi.

Asociarea numelui cu stimulentul senzorial pricinueşte 
în totdeauna cea mai mare bucurie copilului. Mi-aduc a- 
minte pe când am învăţat pd o fetită abia de trei ani1, cam 
înapoiată sub raportul limbajului, numele a trei culori. Du
pă sfatul meu, copiii puseră o masă de-a lor înaintea fe
restrei şi eu mă aşezai pe un scăunaş de-al lor, iar la dreap
ta mea pusei pe copilă. Pe masă aveam şase bucăţi de co
loare: două roşii, două albe, două galbene. în timpul în- 
tâiu al lecţiei, luai o bucată şi punând-o înaintea fetitei, îî 
ceruî de a căuta pe oea asemănătoare ei. Repetai aceasta 
pentru trele colorile, aşezând bine în coloană colorile iden
tice. De aici trecui la cei trei timpi ai lui Sdguin. Copila 
cea mică învaţă a recunoaşte cele trei culori şi a pronunţa 
numele lor. Ea era aşa de fericită, încât mă privea lung;* 
şi începu să sară de bucurie. Văzând-o astfel, îi zisei: „Cu
noşti colorile?4* Şi ea îmi răspunse: „Da“; iarăşi sărind. 
Multă vreme ea făcu astfel, pentru a se asculta, făcând a- 
ceeaşi întrebare şi pentru a răspunde cu al său „da“.

Pentru technica educaţiei simţurilor, este important de 
asemenea de a feolâ fiecare simţ. Astfel educaţia urechei 
se face' mai întâiu în mijlocul tăcerei şi chiar în întunerec; 
pentru educaţia sensibilităţii generale: simtiul tactului ter
mic, baric, stereognostic, trebue legat ochii copilului. Psi
hologia experimentală, explică îndeajuns acest procedeu^
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fără ca să mai fie nevoe să insistăm. El aţâfă, la copiii nor
mali, un foarte mare interes, care trebue, cu toate acestea, 
să nu degenereze în bucurie sgomotoasă. Batista nu trebue 
să atragă prea mult atenţia elevului, dealtmintrelea ca şi 
stimulentii senzoriali, asupra cărora vrem să le conlcen- 
trăm atenţia.

Pentru a studia puterea auditivă, aşa de importantă de 
cunoscut într’o clasă, eu întrebuinţez metoda emipirică, de 
care uzez de obiceiu în consultaţiile medicale: vocea sla
bă. Se leagă ochii subiectului şi i se vorbeşte încet, la dis
tante deosebite. Provoc tăcere complectă în clasă, închid 
fereastra, pentru ca să fie întunerec, spun copiilor să-şi re- 
zeme capul pe mâini, care trebue să fie pe ochi, apoi îi 
strig pe fiecare pe nume, vorbind foarte încet pentru cei 
cari sunt lângă mine şi ridicând puţin vocea pentru cei 
cari sunt mai departe. Fiecare copil aşteaptă ,în întuneric, 
cu urechile atintite, minu'ta când vocea nedistinctă îl va 
chema.

Când se leagă ochii unui copil normal, pentru ca să 
poată recunoaşte greutatea exactă a obiectelor, el îşi for
ţează într’adevăr atenţia asupra excitanţilor, pe cari tre
bue să-i recunoască şi este foarte mândru când a‘ ghicit. 
Dar cei întârziaţi adorm în întuneric, ori se dedau la de
zordine. Fiind cu ochii legaţi’, ei nu ntai fac atenţie decât 
la legătoare, ori iau exerciţiul ca o distracţie, ceeace e în 
contrast cu scopul educaţiei.

Vorbim, e drept, în educaţie despre jocuri, ca mijloc 
educativ, dar trebue să înţelegem prin acest cuvânt o lu
crare într’un scop şi nu dezordinea sgomotoasă, care îm
prăştie atenţia.

Următoarele pagini ale lui Itard dau o ideW de expe
rienţele cu răbdare la cari se dădea marele pedagog; in
succesul lor era datorit în mare parte greşelilor pe cari 
experienţele succesive trebuiau să le îndrepte, cât şi men
talităţii subiectului.

„In aceste ultime experienţe nu trebuia să cer ca ,în cele 
precedente, ca elevul să repete sunetele ce auzea. Această 
dublă lucrare, împărţind atenţiunea sa, eră în afară de 
planul ce-mi propusesem, care era de a face deosebit edu
caţia fiecărui din organele sale. Mă mărginii deci să cer 
simpla perceptund a sunetelor. Pentru a fi sigur de acest 
rezidtat, pusei pe elevul meu în fata mea, cu ochii legaţi, 
cu pumnii strânşi şi-i zisei să întindă un deget de câte ori
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auziâ im sunet. Acest mijloc de încercare fu îndată pri
ceput ; abia sunetul Io via urechea şi degetul era ridicat cu 
un fel de grabă şi adesea chiar cu manifestări de bucurie, 
cari permiteau să nu ne îndoim de gustul pe care elevul 
avea pentru aceste ciudate lectiuni. In adevăr, fie că el gă
sea o adevărată plăcere a asculta sunetul vocei umane, fie 
că puţfin îi păsa de faptul că era lipsit de lumină în timp 
de ore întregi, de mai multe ori l-am văzut, în intervalele 
acestor exerciţii, venind la mine, cu legătura în mână, pu- 
nându-şi-o pe ochi şi jucând de bucurie, când simţea mâi
nile mele legându-1 strâns duipă cap. Aceste semne de mul
ţumire nu se manifestau decât în aoeiste de pe urmă ex- 
periente“.

„După ce m’am asigurat bine, prin modul de experienţe 
indicat, că toate sunetele vocei, oricare era gradul lor de 
intensitate, erau percepute de Victor, m’am pus să4 fac 
să le compare. Nu mai era vorba aici de a număra simplu 
sunetele vocei, dar de-a simtî deosebirile şi de a aprecia 
toate aceste modificatiuni şi variatiuni de tonuri, din care 
se compune! muzica vorbirei. Intre această lucrare şi pre
cedenta este o distantă colosală, pentru o fiinţă a cărei 
desvoltare atârnă sforţări gradate şi care înainta sipre 
civilizaţie, numai pentru că eu conduceam într’acoloi pe o 
cale nesimţită. înfruntând greutatea care se iviâ aici, mă 
înarmai mai mult decât altădată cu răbdare şi cu blândetă, 
încurajat de altmintrelea de speranţa că odată acest ob
stacol trecut, totul era făcut pentru simţul auzului !“

„începurăm cu compararea vocalelor şi ne servirăm 
încă şi de mână, spre a ne asigura de rezultatul experien
ţelor noastre. Fiecare din cele cinci degete' fu desemnat 
pentru a fi semnul uneia din cele cinci vocale şi pentru a-i 
constata perceptiunea distinctă. Astfel degetul cel mare re
prezintă pe A şi trebuia ridicat la pronunţarea acestei vo
cale, arătătorul era semnul lui E; mijlocul pentru I şi aşa 
mai departe4*.

„Nu fără osteneală, dar după multă vreme, ajunsei a 
le da ideia distinctă de vocale. Prima pe care o ddosebi 
bine fu O, pe urmă A. Celelalte trei ne dădură mult de lu
cru şi fură multă vreme confundate una cu alta. în fine, 
urechea începu să le distingă bine şi atunci apărură în 
toată vivacitatea lor, acele manifestări de bucurie, despre 
care am vorbit şi care întrerupseră nouile noastre expe- 
Tiente. Dar cum acestea cereau din partea elevului o aten-
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ţie mai susţinută, ciomiparaţiuni subtile, judecăţi rqpetate, 
se întâmplă că aceste accese de bucurie, cari până acum 
înveseliră lecţiile noastre, acum să le turbure. în aceste 
momente, toate simetele erau confundate şi degetele ridi
cate fără ordind, câteodată toate deodată, ou o mişcare 
dezordonată, însoţită de hohote de râs cu adevărat into
lerabile. Cum puneau legătoare la ochi, râsetele şi înce- 
peau“.

Pentru a înlătura această veselie ne la locul ei, Itard se 
gândi să suprime legătoarea şi, în adevăr, sgomotul înce
tă, dar atenţiunea copilului era distrasă de mediu. Legă
toarea era necesară, dar trebuia ca copilul să fie adus să 
înţeleagă că nu trebue să râdă atâta şi că elrâ vorba de 
lecţie. Face osteneala de-a relată aici mijloacele intelec
tuale întrebuinţate de Itard şi urmările lor mişcătoare, cari 
dau de gândit. ' I

„Mă puseiu atunci a4 intimida prin manierele mele, ne- 
putându-1 opri prin privirile mele. Mă înarmaiu cu una din 
baghetele tobei, care servea experienţelor noastre şi-i dă
deam mici lovituri peste degete, când se înşelă. El luă a- 
ceastă corecţiune ca o glumă şi bucuria lui fu şi mai sgo- 
motoasă. Pentru a nu crede că-1 amăgesc, crezui de cu- 
vinţă a-i face core'cţiunea mai simţită. Fui înţeles şi văzui 
cu un amestec de milă şi de plăcere, în fizionomia întu
necată a acestui tânăr, cum^ sentimentul ocării întunecă 
durerea corpului. Lacrămi picurau de sub legătoare: mă 
grăbii să i-o scot; dar fie nedumerire, ori frică, fie preo- 
cupaţiunea profundă a simţurilor dinăuntru, deşi liberat de 
legătoarea aceasta, el stăruiă în a ţine ochii închişi. Nu 
pot să redau expresiunea dureroasă pe care o dădeă fizio
nomiei sale aceste două pleoape, astfel apropiate, printre 
cari curgeau din când în când lacrămi. Oh! cât am regre
tat în acest moment, ca şi în alte asetaenea, pe punctul de 
a renunţă la sarcina ce-mi impusesem şi privind ca pier
dut timpul ce l-au petrecut, cât am regretat, zic, că am 

^cunoscut pe acest copil şi am osândit mult stearpa şi neu
mana curiozitate a oamenilor, cari, cei dintâi, îl smulseră 
dintr’o viaţă inocentă şi fericită !“

Şi aici se arată marea superioritate educativă a meto
delor pedagogiei ştiinţifice asupra copiilor normali.

în sfârşit, o particularitate:^ar:teiphn^î constă în dis
tribuirea stimulenţilţ)f7 ^|>uncf ;.v^ n în deosebi tratat

1
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:în descrierea sistemului didactic şi ai educaţiei senzo
riale. Aici e destul de a spune că trebue să: plecăm dela 
nn mic număr, de excitanţi foarte deosebiţi şi să trecem la 
s^iBmknţi totdemma mai mmmroşk diferind între ei tot 
mai puţin.

Astfel, de pildă, vom prezenta miai întâiu împreună ro- 
■şul şi albastrul, un băt foarte lung alăturea de unul foarte 
-scurt, etc., pentru a ajunge la o gamă de nuanţe şi mărimi.



Educaţia simţurilor şl descrierea 

materialului didactic.

Educaţia sensibilităţii generale.
Simţul pipăitului, termic, baric, stereognostic.

Educaţia simitului pipăitului merge îmipreună cu a sim
ţului termic, pentrucă o baie caldă şi căldura în general, 
măresc sensibilitatea tactului. Pentru a exercita acest simt. 
trebue să pipăim. Spălarea mâinilor în apă caildă ddprinde 
Pie copii cu curăţenia şi îi învaţă necesitatea de a nu atinge 
obiectele decât cu mâinile curate.

Aplic, prin urmare, noţiunile generale ale vietei prac
tice, privind curăţenia mânilor, a imghiilor, etc., la exer- 
citSile pregătitoare pentru deosebirea excitanţilor tactili.

Limitarea exercitiilor tactului la vârful degetelor, este 
hotărîtă de raţiuni practice, cari au valoarea lor educa
tivă ; copilul se va servi în viată de degetele sala

Pun deci pe copil să-şi spele bine mâinile cu săpun ; 
într’un alt vas plin cu apă caldă, el îşi clăteşte degetele 
înainte de a le usca; apoi îl pun să se şteargă şi miasajul 
termină opera băii. După aceasta îi deprind cum1 să pipăe 
suprafeţele. Pentru aceasta este rtevoe de a apuca dege
tele copiilor şi de a le face să lunece foarte uşor. Copilul 
trebuie în acest timp să închidă ochii; îl îndemnăm) la a- 
ceasta, spunându-i că va simţi mai bine şi că va recu
noaşte, fără a vedea deosebirile de tact. Copilul învaţă 
lesne a face astfel şi găseşte într’aceasta o mare plăcere. 
Când intru în vre-o clasă, mi se întâmplă de miuiltle ori să 
văd alergând la mine copii cari, cu ochii închişi, îmi ating 
palmele, pentru a ştî unde e pielea mai netedă, sau ating
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hainele mele, cu deosebire garniturile de catifea sau de 
mătasă. Ei îşi exercitează cu adevărat simţul lor tactil şi 
nu par a se mai obosi niciodată. Degrabă ei devin foarte 
îndemâna teci a deosebi diferite obiecte.

■Materialul didactic constă în :
a) O măsuţă de lemn rectangulară, lungă, îmipărtită în 

două dreptunghiuri egale, dintrd care unul acoperit cu hâr
tie foarte netedă, iar celălalt cu hârtie cu sticlă pisată ; 
b) O măsuţă, ca şi cea dintâi, dar pe care alternează rân
duri de hârtie netedă cu de cea aspră; c) O măsuţă pe care 
sunt dispuse gradat făşii de hârtie aspră, din ce în ce mai 
fină; d) O măsuţă acoperită cu făşii de hârtie netedă şi 
uniformă de deosebite grade, dela pergament până la car
ton bristol, din prima măsuţă.

In sfârşit, pregătesc trei colectiuni: de hârtii netede, de 
hârtii aspre şi de stofe.

Stofele sunt unite şi dispuse într’o cutie specială de car
ton, închizându-se ca în dulap.

Sunt două feluri de catifea şi de satin, mătasă gros 
până Ia taffetas şi foulard, lânuri variind dela cele mai as
pre până la. cele mai netede, bumbacuri şi stămburi.

Cât priveşte simţul termic, prepar vase de metal în care 
pun apa, la temperaturi deosebite, foarte apropiate.

M’am gândit să fac vase metalice foarte netede, cu un 
capac prevăzut cu un termometru.

Atins pe dinafară, recipientul dă impresia termică. Am 
pus deasemenea pe elevi să împlânte mâinile în apă rece, 
n’am putut încă să organizez acelaş exerciţiu pentru pi
cioare, după cum aveam intenţia.

Pentru* educaţia simţului baric (greutate), întrebuinţez 
cil un mare succes măsuţe dreptunghiulare de 6 pe 8 cm., 
de o grosime de o jumătate cmi., în trei feluri de lemn : 
glicin, nuc şi brad. Ele cântăresc 24, 18 şi 12 grame şî 
trebue să fie foarte netede şi lustruite, spre a se păstra 
culoarea lor naturală. Copilul observă culoarea şi ştid că 
greutăţile sunt neegale. El poate astfel să-şi controleze 
exerciţiul pe care-1 execută, luând în fiecare mână o mă
suţă. El o pune pe degetele întinse şi face o mişcare de jos 
în sus, pentru a evalua greutatea. Această mişcare devine 
încetul cu încetul cu totul insensibilă. Sfătuim pe şcolar de 
a confrunta greutăţile, păstrând ochii închişi; el se dis
trează astfel, văzând dacă ghiceşte.

Jocul atrage atenţia vecinilor, cari fac cerc, spre a ve-
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dea dacă camaradul lor va şti să ghicească. Câteodată ele
vii SC servesc ei singuri de legătoare, pe care şi-o trece pe 
rând, variind exerciţiul cu sgomote de râs.

Educaţia simţului stereognostic.

Educaţia acestui simt conduce pe elev a recunoaşte o- 
biectele, pipăndu-le, adică servindu-se de simţurile tactului 
şi muscular. v

în acest domeniu am obţinut rezultate minunate, cari 
merită de a fi citate, dacă ar fi numai ca un omagiu adus 
învăţătoarelor.

Primul material întrebuinţat în clasele noastre, se com
punea din cuburi şi1 din prisme (cărămizioare) de ale lui 
Froebel. Atrăgând atenţiunea copilului asupra acestor două 
feluri de obiecte, îl punem să le pipăe cu îngrijire, cu ochii 
deschişi, dându-i oarecari explicatiuni proprii a-i aduce 
aminte particularităţile fiecărei forme. După aceasta se in
vită copilul să pună cuburile la dreapta şi prismele la stân
ga, pipăindu-Ie iarăşi, fără a le privî. In sfârşit, exerciţiul 
era. repetat cu ochii legaţi. Aproape toti elevii isbuteau şi 
după câtva timp nu se mai făcea nici o greşală. Erau 24 
de cuburi şi prisme, ceeace cerea o sforţare de atenţie des
tul de îndelungată. Sentimentul de a fi spionat de către 
camarazi, gata a-şi bate joc la prima greşală şi dorinţa de 
a „ghici drept“, stimula deasemenea pe elev.

Odată învăţătoarea îmi prezentă una din cele mlai tinere 
eleve, o fetită de trei ani, care repeta exerciţiul la perfec
te. O aşezarăm într’un fotoij^u, lângă masa pe care se gă
seau cele 24 piese. După ce le-am amestecat, noi făcurăm 
pe fetită să înţeleagă că cuburile trebuiau să fie puse la 
dreapta şi prismele la stânga. I se legă ochii şi ea începu, 
luând în fiecare mână un obiect, pe care îl pusesd pe urmă 
în locul său. Câteodată, două cuburi veniau împreună, ori 
erau două prisme, sau i se întâmpla să-i cadă jn mâna 
dreaptă prismele şi în cea din stânga cuburile; copila tre
buia să-şi aducă aminte de formă, pentru a nu se înşela. 
Aceasta păreâ foarte greu pentru o copilă aşa de mică.

Privind-o, observai că ea se achită de sarcina sa nu 
numai cu multă uşurinţă, dar că nici n’ar avea nevoie de a 
pipăi. Imediat ce ea apuca cele două obiecte, ea îşi dădeâ 
seamă îndată dacă prisma era în mâna sa dreaptă sau în

C. Buţureanu. — Metoda Pedagogiei. 8
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mâna stângă şi ea le schimba imediat din mână şi apoi în
cepea să le pipăe. Această manoperă, pe care o credea o- 
bligatoare, nu mai era necesară, pentrucă copilul recunos
cuse deja obiectele, în momentul când le atingea ca să le 

• ia. Studiind mai tâi^ziu subiectul, observai că copila avea 
o ambîdextrie fmctioiială; calitate foarte răspândită prin
tre copiii de trei la patru ani şi care ar trebui studiată în
delung, pentru a ne dă seama măi bine de educaţia simul
tană a celor două mâini. Am pus să se repete1 exerciţiul 
de către mai mulţi copii şi am constatat că ei-recunoşteau 
obiectele, înainte de a le pipăi; aceasta li se întâmplă ade
seori celor de tot micî. Metodele noastre educative consti
tuiau prin urmare un minunat exerciţiu de asociaţie şi con
duceau la o surprinzătoare rapiditate de judecată. Ele e- 
rau deci apropriate-copilăriei.

Aceste exerciţii ale simţului stereognoistic (pot varia 
mult şi sunt destul de distractive pentru copii; ele nu-i pun 
numai în contact cu un excîtant factice, ele îi ajută de a 
recunoaşte obiecte bine determinate, cum sunt soldaţii de 
plumb, bilele şi mai cu seamă monetele. Elevii se exerci- 
tează deasemenea a distinge forme învecinate şi foarte 
mici.

Ei sunt mândri de1 a vedea fără ochi şi strigă, întinzând 
mâinile: „Iată ochii mei, eu văd cu mâinile, nu mai am ne
voie de ochi!“ Şi eu răspundeam adeseori; „Ei bine, sa 
scoatem toţi ochii !“ Şi ei isbucniră în râs.

întrecând toate prevederile, aceşti micuţi ne,-au minu
nat cu progresele lor aşa de repezi şi, în ţimp joe ei se de
dau la accese de bucurie, noi stăteam absorbiţi de gânduri.

Educaţia senzorială a gustului 
si a mirosului.

Această educaţiune senzorială este foarte grea şi nu 
pot vorbi până acum de relzultate satisfăcătoare.

.Trebue să mărturisim' atâta că exerciţiile adoptate în 
general în psihometrie, nu-mi par deloc potrivite pentru 
copii.

Noi am întrebuinţat osmoscopul lui Pizzoli, fără nici 
un rezultat practic; copiii au simţul mirosului puţin des- 
voltat; este foarte greu de a le atrage atenţia asupra sen
zaţiilor de miros.

Iată o încercare care a isbutit, dar pe care noi n’am.
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Tepetat-o destul, pentru a stabili o metodă. Am pus pe elev 
să miroasă violete proaspete şi gdranium' (indruşain), în 
Maiu am luat trandafiri culeşi din oalele de flori, din gră
dină; după ce i-am legat ochii, îi spusei: „îti voiu face un 
dar şi îti voiu da flori''4. Un camarad aduse atunci un bu
chet de violete şi copilul întrebat, trebuia să ştie numele 
fiorii în chestiune. Pentru intensitate, se aduse apoi o sin
gură floare, sau mai multe.

Dar această educafune a simţului mirosului, cai şi cea 
a gustului, sar putea, fără îndoială, face cu folos în tim
pul mâncării : s’ar putea* atunci încerca recunoaşterea deo
sebitelor mirosuri; al pânei proaspete, al untului, al uleiu
lui, al oţetului, al condimentelor, al cafelei, etc.

Cu florile din grădină se poate complecta o educatiune 
folositoare. Pentru mirosurile urîte, s’ar aduce substanţe 
alimentare stricate, cum este laptele înăcrit sau ars, etc.

în ceeace priveşte savorile, metoda care constă în a a- 
tinge limba cu o solutiune amară, acidă, dulce sau sărată, 
este perfect aplicabilă. Copiii de patru ani se supun cu bu
curie la acest lucru şi acest exerciţiu le serveşte a-şi spăla 
gura. Distrându-se a recunoaşte gusturile, ei învaţă curând 
a apucă un pahar cu apă caldă şi a spălă pe dinăuntru 
gura; în timp ce exerciţiul gustului e şi un mijloc pentru 
un exerciţiu igienic. Ei învaţă foarte iute a recunoaşte deo
sebitele săruri (substanţe solubile).

Deosebirea gusturilor poate deveni un exerciţiu real de 
aufo-educatiune pentm copiii de patru ani până la cinci 
ani. în păhăruţe de sticlă se pun diferite pulbere albe: chi
nină, zahăr, sare. Copilul curios def a le află gustul, pune 
puţin pe limba sa, apoi îşi clăteşte gura. La Milan, D-ra 
Maccheroni şi D-rul Ferrari au pregătit acum prafuri şi 
hapuri, în farmacia cooperativă Umanitaria, gradând a- 
mestecurild.

Prânzul ar puteă să dea. acestui exerciţiu o întorsătură 
mai practică.

Educaţia simţului vizual.

I. Perceptunea vizuală a diferitelor dimensiuni.
1. Solide de incastrat. Trei suporturi m.asive de lemn, 

lungi de 55 cm., înalte de 6 cm şi late de'8 cm., conţin fie
care zece piese de incastrat, cilindre de brad lustruite, cari 
se pot apucă de un buton de alamă, fixat în mijlocul părfei
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superioare. In total, obiectul se aseamănă cu port-greută- 
tile unei balanţe.

în primul suport, cilindrele sunt toate de aceeaş .înăl
ţime (55 m/m), dar de diametre deosebite; cel mai mic 
este de 1 cm.; celelalte merg crescând dela 1I2 cm. până 
la 55 m/m.

In al doilea suport, cilindrele sunt toate de acelaş dia
metru şi acesta corespunde cu jumătatea celui mai mare 
cilindru precedent (27 m/m), dar de înălţime deosebită. 
Cel dintâiu este un disc de 1 cm. şi înălţimile) merg cres~ 
când din 5 în 5 m/m, până la al zecilea cilindru, care are 
prin urmare 55 m/m de înălţime.

In al treilea suport, cilindrele se deosibesc în înălţime 
şi în diametru; pe când cel dintâiu are 1 cm. de înălţime şi 
1 cm. de diametru, celelalte merg crescând în înălţime şî 
în diametru cu câtet 1I2 cm.

Copiii învaţă astfel a deosebi obiectele după grosime, 
înălţime şi mărime.

Aceste trei jocuri pot fi întrebuinţate în acelaş timp de 
câte trei şcolari şi pot fi urmă schimbate.

Copilul scoate cilindrele din suport, le amestecă pe 
masă şi le pune pe fiecare la locul său.

2. Piese de mărimi gradate. Este vorba de patru sistemid 
(jocuri), de care e bine să aibă fiecare clasă câte două 
exemplare.

a) Grosimi: obiecte mai groase şi mai subţiri. Sunt 1(> 
prisme patrate, cea mai mare are laturea bazei de 10 cm:., 
celelalte merg descrescând cu câte 1 cm;., pe când înălţi
mea este identică pentru toate, adică de 20 cm. Ele sunt 
lustruite, de culoare cafenie închis.

Copilul, după ce le-a amestecat pe masă, le pune la loc, 
le juxtapune după grosime. Dela prima piesă până la cea 
din urmă, se formează un fel de scară, ale cărei trepte 
sunt din ce în ce mai late, cu cât se înalţă. Coipilul începe, 
după plăcere, cu cea mai mică sau cu cea mai m.are piesă.

Controlul nu este tot aşa de sigur ca în exerciţiul de 
încastrare, căci acolo piesa prea mare nu intră în locul 
mai mic, etc., dar şcolarul poate recunoaşte din ochiu gre- 
şala, pentrucă în acest caz scara este nereigulată, o treaptă 
se coboară, în loc de a se suî.

b) Lungimi: Obiecte mai lungi, mai scurte. Sistema 
(jocul) constă în zece beţe pătrate, cu latura de 3 cmi. Pri
mul are 1 m. de lungime, ultimul 1 dm;. Celelalte' se deosi-
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besc prin urmare unul de altul cu 1 dm. Fiecare decimietru 
este vopsit alternativ ,în roş şi albastru- Juxtapunând be
tele, culorile trebue să corespundă şi să formeze linii trans
versale. Totul seamănă cu un triunghiu drqptunghic, în tu
buri de orgă, descrescând în ipotenuză.

După ce a amestecat betele, copilul'le juxtapune, ob- 
se'rvând gradaţia lungimilor şi a culoarei. Controlul, foarte 
lesne, este proicurat de către regularitatea cu care betele 
descresc.

Acest joc de beţie, foarte important, îşi va avea apli
carea sa în aritmetică, pentru că învaţă să numere până 
la zece, să adune, etc. El este prima initiare în sistemul de
cimal.

c) înălţimi: Obiecte mai înalte şi mai joase.
Sistemul constă în zece prisme, cu baza de 20 X 5 cm.

şi înălţimea descrescând cu un cm., începând dela 10 cm1. 
Primele sunt văpsite în galben, cu una din fetele mari 
alb; aceste fete albe trebue să rămână totdeauna în sr 
'(când copilul a juxtapus obiectele în ordinea înăltimei) şi 
formează treptele succesive ald unei scări.

d) Mărimi: Obiecte mai mari, mai mici. Sistema se 
compune din zece cuburi de lemn, vopsite în roşu palid. 
Cel mai mare are o lăture de 10 cm1., cel mai mic 1 cm. In
tre ele, celelalte se deosibesc cu un cm'. La acest material 
trebue să mai adăogăm un mic covor, de postav verde, de 
pânză cerată sau de carton. Jocul constă în a piuie cubu
rile unul peste altul, ca să formeze un turn, a cărui bază 
este constituită de cubul cel mai mare, pe când cel mai 
mic este la vârf. Pe covorul întins pe jos se împrăştie cu
burile CU cari copilul are a construi turnul. El sei va exer
cită, lăsându-se şi ridicându-se.

Turnul bine făcut, descreşte regulat, dela bază în spre 
vârf. Un cub rău ipuis produce o burduşeală. Greşala cea 
mai frecventă, la început, este de a pune al doilea cub în 
locul celui dintâiu, care trebuia să fie dedesubt. Greşala 
aceasta am văzut-o făcând-o şi copiii normali, pe cari i-arrt 
studiat adeseori, după textele psihometrice ale lui De 
Sanctis. Când îi întrebai: „Care e cubul cel mai mare ?“ 
ei iau aproape totdeauna, nu cel care trebue, ci cel care 
vine după el.

Se poate deasemenea întrebuinţa aceste patru jocuri, 
făcând să fie transportate )piesele la distantă, adică ames- 
tecându-le pe o masă şi ordonându-le pe alta. Astfel, ele-



— 122 —

vul este silit de a-şi fixa atenţiunea şi de a-şi aduce a- 
minte exact ceeace a observat pe cealaltă miasă, destul de 
departe. Acest exerciţiu, astfel conceput, place mult co
piilor de patru la cinci ani, pe când simpla lucrare de juxta
punere este mai potrivită celor'dela trei la patru ani. Con
struirea turnului în cuburi va putea fi practicată chiar şi 
de copiii mai mici de trei ani.

II. Perceptuinea vizuală a diferentelor de formă, percep- 
tiunea vizuală tactilo-musculară.

1. Material didactic: Plăci de încastrai. IdeW acestui 
material vine dela Itard şi1 a fost aplicată şi de către Se- 
guin.

La şcoală, pentru întârziafi pusesem să se fabrice piese 
asemănătoare cu cele pe cari le întrebuinţau iluştrii mef 
predecesori; adică două tablete, dintre cari una, aceea de 
jos, era întreagă, pe când cea supe'rioară perforată, avea 
figuri diferite. în găuri trebuia să intre perfect figurile geo
metrice corespondente. Acestea pentru a fi lesne mânuite1, 
erau prevăzute cu ui] buton de alamă.

S(§guin se servea de o stea, un dreptunghiu, un patrat 
şi.un cerc, toate deosebit colorate; coloarea ajută a se re
cunoaşte forma.

In şcoala mea de înapoiaţi, înmulţisemi modelele, dis
tingând pe cele cari erau întrebuinţate pentru culori,. de 
cele pentru forme. Piesele pentru studiul colorilor se com
puneau din mici plăci'cilindrice, deosebit colorate; cele
lalte, deosebite în fonnă, erau toate coloratd în albastru. 
Făcusem un mare număr de tablete cu mai multe colori 
nuanţate. Aceasta constituia un material foarte costisitor, 
din pricina nuanţelor şi stingheritor.

Cu copiii mei normali am exclus cu desăvârşire plă
cile de încastrat pentru culori, ele nu procurau control na
tural, pentrucă copilul trebuia tocmai să acqpere icolorile.

Am păstrat plăcile, dar dându-le un alt aspect, care 
mi-a fost suggerat de o superbă colecţiune de lucrări ma
nuale din „Riformatorio“ dela San Michele, la Roma. Acolo 
văzui tablete în lemn, cu figuri geometrice, câteodată su
prapuse, altădată încastrate. Scopul era de a ajunge la o 
exactitate perfectă în desemnul figurilor geometrice, în
castrarea controla dela sine valoarea lucrului.

Gândiam să modific puţin acest sistem, pentru aceasta
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făcui un cadru dreptunghiular de 20 cm. pe 30 om. Fondul 
albastru este mărginit de un pervaz gros de Vz cm. şi larg 
de 2 cm., pe care se fixează un acoperiş constituit din mici 
baghete, cam1 de 2 cm. grosime. El dste făcut ca să se poată 
lua uşor şi se divide în şase-pătrate egale, împărţite şi ele 
de o bază transversală şi două perpendiculare. Acest aco
periş cu gratii se învârteşte împrejurul unui' cuiu şi se fi
xează în faţă printr’un cârlig.

Pe fondul albastru se pot adapta perfect şase tablete 
pătrate, cu latura de 10 cm. şi groase de 9 m/m. Ele rămân 
fixate de către acope'riş, când este închis, pentrucă fiecare 
din barele lui cad pe marginile a două tablete adiacente şî 
le menţine. Aşa că totul nu formează decât un singur corp.

Acest cadru are folosul de a permite ca pe .dânsul să 
se poată prepara toate combinaţiile posibile de figuri geo
metrice, schimbând tabletele după avizul directoarei.

Pervazul şi contunirile exterioare ale cadrului sunt 
albe albăstrii, ca şi tabletele. Piesele de încastrat, din con
tră, sunt albastru închis, ca fondul cadrului.

Am pus deasemenea să se facă patru tablete albastru 
deschis, graţie cărora nu se puteau aşeza în cadru decât 
două sau trei figuri geometrice, în loc de şase. In începu- 
turile unui învăţământ, e necesar, într’adevăr de a nu ex
pune, în acelaş timp, decât puţine figuri neasemenea, cum 
e un cerc şî im pătrat, sau poate, un pătrat şi un triunghiui 
echilateral. ' ■'1-

în chipul acesta, cu un mlaterial simplu sd pot înmulţi 
oombinaţiunile, Inir’o cutie, a cărei parte anterioară se 
poate dă în jos, şase reioane, suportate de mici bare trans
versale, conţin fiecare şase tablete; primul reion are ta
blete întregi, un trapez şi un romb; al doilea, un patrat şî 
cinci dreptunghiuri, egale în înălţime, dar de lungime des- 
crelscândă; al treilea, şase cercuri, cu diametre descres- 
cânde; al patrulea, şase triunghiuri; al cincilea, poligoane, 
dela pentagon până la decagon; în al şaselea, în sfârşit» 
pun diverse figuri curbe (elipse, ovale, etc., şi o figură de
corativă, patru arcuri întretăiate).

Afară de acest material, mai sunt cinci mici cartoane 
albe, pătrate cu latura de 10 cm.; pe o serie sunt lipite fi
guri geometrice, de culoarea pidselor de încastrat, repe
tând forma şi dimensiunea tuturor figurilor colecţiunei. 
Pe a doua serie s’a lipit conturul, larg de 1 cm., al acelo
raşi figuri. Pe o a treia serie de cartoane, o linie neagră
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desemnează conturul aceloraşi figuri. Materialul nostru se 
compune, prin urmare, dintr’un cadru din colectiunea de 
plăci aranjate în cutii şi din trei serii de cartoane.

Exerciţiul de incastrare, constă în a prezenta elevului 
cadrul, căruia i se scoate toate figurile, amestdcându-le ; 
piesele trebuesc să fie pe urmă puse la locul unde se gă
seau. Copiii de trei ani pot uşor să se joace astfel; aten
ţiunea lor este foarte susţinută, dar oboseala le vine curând 
şi n’am văzut niciodată repetând acest exerciţiu de cinci 
sau de şase ori, una după alta.

In adevăr, copilul întrebuinţează multă energie în acest 
exerciţiu. El trebue să recunoască forma şi să observe 
mult. I.a început, el se înşeală: adeseori el caută să în
castreze un triunghiu într’un trapez, etc. Dacă recunoaşte 
locul unde trebue să pună un dreptunghiu, i se întâmplă 
să-l ipue pe dos. Ou toate acestea, după trei sau patru în
cercări, el recunoaşte, cu o ebriremă uşurinţă, figurile geo
metrice şi manifestă oarecare desgust pentru acest exer
ciţiu prea uşor. Este momentul în care elevul poate să 
treacă dela perceperea contrastelor la aceea a analogiilor. 
Atunci exerciţiul este uşor pentru copil, care se obişnueşte 
a recunoaşte figurile şi a pune, fără greutate sau încer
care, piesele la locul lor.

La început, în perioada de încercare, trebue, pentru a 
favoriza senzaţia vizuală, să ne servim de simţul tactil şi 
muschiular. Pentru aceasta, spun să atingă cu indexul 
mânei drepte contururile1 obiectului, ori marginea interi
oară a suprafeţei. Aceasta devine foarte iute o obişnuinţă 
pentru copil, căruia, în general, îi place să atingă. La în
târziat!, am observat deja că memoria simitului mus
chiular este mai precoce; mai mulţi elevi, cari încă nu re
cunoşteau o figură pe care o priveau, o recunoşteau, piipă- 
ind-o, adică urmând cu degetul contururile sale. Un fapt 
analog se produce la copiii normali; aceştia, încurcaţi, 
când e vorba de a încastra o piesă pe care o întorceau pe 
toate părţile, ştiu îndată unde s’o aşeze, imediat ce au a- 
tins conturul dublu al piesei şi al cadrului destinat ca s’o 
primească. Asocia rea simţurilor tactului şi muschiular cu 
cel al văzului, trebue să ajute mult la perceperea şi la m^ 
moria formelor.

In exerciţiul acesta, contrastul se face ca şi pentru so
lide şi copilul poate lucra singur şi a-şi îndeplini auto- 
dducatia senzorială adevărată.
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Exerciţiile cu cele trei serii de cartoane.

ha serie. — Se dă copilului cartoanele corespunzătoare 
figurilor. Se amestecă; apoi, pe cartoanele aşezate în rând, 
copilul pune piesele. Copilul trebue să recunoască figura 
şi să adapteze deasupra ei o piesă care s’o acopere comL 
plect. Ochiul copilului înlocueşte aici marginea care re
ţinea odinioară piesele unele peste altele. Mai mult, copilul 
trebue să se obişnuiască a pipăi contururile figurei pline 
(el nu cere mai mult decât să facă acest exdrcitiu) şi odată 
ce a aşezat piesa, d o mai pipăe, pentru a se asigura că 
suprapunerea este perfectă.

A II-a serie. — Se dă copilului o colecte de cartbane şi 
plăcile de Încastrat care1 corespund figurilor, marcate de 
o linie groasă albastră.

Copilul trece pe încetul dela concret la abstract; el s’a 
servit mai întâiu de obiecte solide, apoi de forme plane, 
aciun el trece la linie. Această linie nu reprezintă pentru 
el conturul abstract al unei figuri1 plane; este urma unei 
mişcări, pentrucă cu arătătorul el poate s’o desemneze. 
Trecând cu degetul peste figura marcată, acesta dispare 
pe unde sd atinge şi se arată din nou, după oe degetul a 
trecut; ochiul povătueşte această mişcare, care de altfel a 
fost pregătită când copilul atingea contururile solide ale 
pieselor de lemn.

A iii-a serie. — Se înfăţişează copilului cartoane sau 
figuri, desemnate cu o simplă trăsătură neagră şi plăcile, 
ca mai sus. Aici am trecut cu adevărat la linie, care este o 
abstracţiune, cu toate că eâ conţine şi ideea unei mişcări. 
Dacă ea nu mai este urma degetului care atinge, ea repre
zintă însă pe aceea a creionului condus de mână.

Aceste figuri geometrice, simplu desemnate, provin din- 
tr’o serie gradată de imagini concrete vizuale şi motrice, 
care revin în memoria elevului, când el pune, pe desem- 
nuri, piesele corespunzătoare.

El se pregăteşte astfel a intenpretâ, cu ochiul, contu
rurile figurilor desemnate şi îşi exercitează mâna a de
semna şi ea singură.

III. Percepţiunea vizuală a diferentelor de culori : 
educatiunea simţului cromatic.

Materialul nostru constă în : 1
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a) Stofe în o singură culoare, în dimgi, în patrate '(ecos- 
sais), în flori, în puncte, etc. ;

b) Păpuşi în pânză, fabricate astfel ca să întrunească 
cât se poate de multe culori ;

c) Mingi de lână de o singură culoare, dar tari.
Aceste trei obiecte sunt întrebuinţate în 'lectiunile pen

tru culori.
Dar, pentru educatiunea simţului cromatic, mă sei*vesc 

de nişte mici tablete, cari sunt învelite cu fire de lână sau 
de mătase, de colori tari. La cele două extremităţi, table
tele au bordură care împiedecă firele de a cădea vre-odată 
şi permit de a tine piesele, fără a atinge culorile.- Am ales 
opt culori şi pentru fiecare corespund opt grade de inten
sitate, ceeace dă 64 de nuanţe. Aceste opt culori sunt: ne
gru (dela cenuşiu la alb), roş, portocaliu, galben, verde, 
albastru, violet, cafeniu. Cele 64 nuanţe sunt duble, ceeace 
dă 128 tablete.

Ele stau în două cutii egale de metal, împărtlite fiecare 
în opt compartimente egale, în care se pune una lângă 
alta cele opt nuanţe de fiecare coloare.

Exerciţii. Se alege trei din cele mai vii colori (roş, al
bastru şi galben), în dublu exemplar şi se pun pe masă, în 
fata copilului. I se arată o culoare şi se invită a găsi în 
grămadă piesa cu aceeaşi. culoare. Se pun tabletele două 
câte două. Apoi se măreşte puţin câte puţin numărul co
lorilor, până se fac opt culori, adică 16 tablete. După cu
lorile vii, se trece la cele mai şterse sau la cele mai închisd.

I se vor arăta mai multe tablete de aceeaşi culoare, dar 
de nuanţe diferite, ca să Id pue în ordine, până când se 
va ajunge la cele opt nuanţe.

^ va pune înaintea elevului cele opt nuanţe a două cu
lori deosebite,.roş şi albastru, spre pildă; se vor deosebi 
grupele şi se va dispune în ordine fiecare. Apoi se arată1 
culori din ce în ce mai asemănătoare, albastru şi violet, 
galben şi portocaliu, etc.

într’o Casa dei Bambinî am văzut executându-se cu o 
repeziciune surprinzătoare, următorul joc: pe masa îm
prejurul căreia sunt aşezaţi1 copiii, învăţătoarea pune atâtea 
grupe de culori, câţi copii; de pildă trei. Ea atrage bine 
atenţia fiecărui copil asupra culorii ce a ales; apoi ea le 
amestecă pe toate. Fiecare alege repede cele opt nuanţe 
ale culorii pe care a fixat-o şi le dispune în ordine, pentru
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a forma un tot, care are asemănarea unei panglici de? nu - 
ante pierdute.

în altă Casa, '3m văzut elevii luând cele 64 culori, a> 
mestecându-le pe masă şi pimându-le în ordine imediat,, 
după culori.

Copiii câştigă repede o abilitatea, dinaintea căreia noi 
rămânem uimiţi; chiar capiii de trei ani, isbutesc a pune 
în ordine toate nuanţele.

Se? poate studia memoria colorilor, arătând o nuanţă 
unui copil şi invitându-1 să meargă spre a căuta una ase
menea ei, pe o masă puţin la o parte, pe 'Care sunt înşirate 
toate tabletele. Rar ei fac mici greşeli. Copiilor de cinci 
ani le place cu deosebire acest exerciţiu; le place să ală- 
tureze 'două nuanţe şi să facă o apreciere asupra identi
tăţii lor.

Pentru a determina gradul de? memorie al colorilor, a- 
doptasem la început un instrument imaginat de către Pi- 
zoli; acesta era un disc cafeniu închis, prevăzut în partea 
superioară cu o deschizătură în formă de semilună, în care 
apăreau pe rând colorile unui mic disc, îmipărtit în sectori 
coloraţi. învăţătorul atrage atenţia asupra unei colori şi 
întoarce discul ; copilul observă momentul m care apare 
coloarea care a notat-o. Dar acest procedeu, care imobili
zează pe şcolar şi care îi răpeşte orice mijloc de control, 
nu contribue la educarea simţurilor.

Exerciţii pentru deosebirea sunetelor.

Ar fi bine să avem' materialul didactic întrebuinţat îu 
institutele de surdo-muti, în America şi Germania. Exer
ciţiile pentru educarea urechilor sunt o îndrumare spre 
limbagiu, pentrucă ele tind a fixă atenţiunea'asupra dife
ritelor modulatiuni ale vocei umane. Un alt scop al acestor 
exerciţii este de a aduce pe copil, spre a se obişnui să dis
tingă sgomoteile, chiar cele mai uşoare şi punându-le în 
contrast cu sunetele muzicale, să evite sgomotele aspre şi 
ascuţite. Această educaţiune, care: desvoltă şi gustul es
tetic, are aplicaţiunea sa practică în materie de disciplină; 
se ştie cum copiii turbură ordinea, prin strigătele lor şi 
prin sgomotul ce fac cu obiectele, luându-le dela locul lor.

O educaţie ştiinţifică riguroasă a simţului auditiv se 
poate face; copilul nu se poate exercita singur în aceasta,.
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cum o face pentru alte simţuri şi dacă fiecare ar suna uu 
instrument cu sunete gradate, rezultatul ar fi un sgomot 
asurzitor.

Din contra, pentru deosebirea simetelor, trebue o tă
cere absolută.

D-ra Maccheroni, directoarea Case-\ dei Bambinî din 
Milan, a dat să-i facă, la Livomo, o serie de clopote, sus
ţinute de un picior de lemn lustruit. La exterior, ele sunt 
identice, dar fiind lovite, ele dau naştere la următoarele 
treisprezece note: la, la diez, si, do, do diez, re, re diez, 
mi, fa, fa diez, sol, sol diez, la.

Aparatul constă dintr’o dublă serie de treisprezece clo
pote şi din patru ciocănaşe. Un sunet, obţinut pe primul 
rând, trebue să se regăsească pe al doilea. Exerciţiul este 
greu de executat, căci copiii stângaci în a executa, pro
voacă sunete neegale în intensitate. Chiar dacă loveşte în
văţătoarea, luând grijă să oprească dela fiecare dată vi- 
braţiunile, elevii confundă sunetele. Acest instrument nu 
mi-a părut până acum tocmai practic.

In Case-le dei Bambini noi dispunem încă de fluerele 
lui Piz'zoli, de o serie de diapazoane şi pentru sgomotele 
gradate, de cutii pline cu obiecte difdrite, nisiip, pietriş, etc., 
pe cari le mişcăm pentru a face sgomot.

Iată cum procedez: spun directoarei să facă linişte, a- 
poi continuu şi eu a o face mai mare, murmurând de mai 
multe ori: j)st, pst, acum1 mai scurt şi mai nervois, acum 
mai prelung, ca un şuerat. Puţin câte puţin copiii se liniş
tesc. Din timp în timp mai spun: „Mai multă tăcere'; încă 
şt mai multă; şi reîncep şueratul, întâiu mai uşor: pst, pst. 
Apoi cu un ton aproape dramatic, ca şi cum ar fi în largul 
mărei şi aş asculta sunetul unui clopot, mă pun să vorbesc 
pe şoptite: „Se aude pendula, sc aude sburând muştele şi 
musculiţele“.

Copiii rămân astfel nemişcaţi, caşî cum camera ar fi 
deşartă. „Acum1 să închidem ochii !“ Asemenea exerciţii 
obişnuesc aşa de bine pe copii la imobilitate şi la tăcere 
absolută, încât dacă este întreruptă pentru un moment, un 
cuvânt, o privire este destul a o restabili.

Atunci se începe prin a se produce sunete şi sgomote, 
prin contrast mai întâiu, apoi prin analogie'; pe urmă se 
compară sunetele şi sgomotele. Cred că cele mai lesne mij
loace ar fi toba şi clopotul, deja propuse de către Itard, în 
.1805,
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O serie gradată de tobe pentru sgomote şi un rând de 
clopote. Diapazoanele, fluerele, cutiile nu interesează pe 
copii şi nu le educă urechile. Nu este o simplă întâmplare 
că cele două mari pasiuni omeneşti au adoptat tobele şi 
clopotul: ura pentru a conduce pe oameni la război; iubi
rea pentru a-i chema în sanctuar.

Cred că în urma farmecului fascinator al tăoerei, cet 
al clopotului îşi va juca rolul, câteodată ca calmant, când 
sunetele grave ale clopotelor celor mari vor face să treacă: 
în corpul copiilor undele lor largi, câteodată ca excitante, 
cum ar fi vibratiunile de clopoţei, limpezi ca cristalul.

Când, mulţumită sunetului clopotului, vom fi educat, în 
acelaş timp cu urechile şi vibratiunile viscerale ale muş
chilor şi ale întregului corp, atunci copiii vor simtî mai 
l3ine aspiritatea unor sgomote. Ei vor fugi de ele, după cum 
muzicanţii evită notele falşe sau cacofoniile. Nici nu este 
nevoe de arătat importanta unor asemenea exerciţii pen
tru educarea poporului. Nouile generaţii vor fi mai calme 
şi nu se vor mai deda la aceste manifestaţii sgomotoas;d, 
cari lovesc urechea noastră, de câte ori pătrundem astăzi' 
în una din aceste stupării omeneşti, în care trăesc aglo
meraţi oameni săraci, pe cari noi îi lăsăm în părăsire.

Educatiunea muzicală.

Aceasta ar trebui predată copiilor, după o mietodă 
foarte îngrijită. în general, vedem pe copii rămânând indi
ferenţi înaintea complexităţii sunetelor, ca animalele. în 
stradă, băetii înconjoară menavetele, ca şi cum1 aceste mu
zici n’ar face decât sgomot.

Pentru educatiunea muzicală, ar trebui creiate instru
mentele, ca şi muzica. După aceste exerciţii de clopote, 
este vorba de a învăţa ritmul şi de a inspira mişcări calme,, 
coordonate acestor muşchi, cari odinioară vibrau într’o 
pace imobilă. Cred că un instrument cu coarde, în felul 
harpei sau al lirei, ar fi bun pentru această întrebuinţare. 
Lira e tot aşa de clasică, ca şi clopotul şi toba; ea este în- 
tr’adevăr instrumentul vieţei intelectuale; legenda o pune 
pe seama lui Orfeu; prin ea, principesa câştigă inima unui 
principe încântător, m timpurile unei umanităţi simple şt 
paşnice, comparabilă cu viata simplă a copilului. învăţă
toarea care se întoarce cu spatele la elevii săi, pentru sl
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scoate dintr’un piano nişte sunete foarte imperfecte, nu va 
fi niciodată educatoarea simţului lor muzical.

Coipiluil vrea să fie fascinat atât prin privire, cât şi prin 
manieri. Aplecată peste copiii care o înconjoară, învăţă
toarea poate să intre în comunicaţie cu sufletul lor, atin
gând câteva coarde, într’un ritm simplu. Ea va faod şi mai 
bine, dacă va cânta din gură, lăsând elevilor săi absoiută 
libertate de a o urmări sau de a nu o urmări. AstfH ea ar 
putea cunoaşte melodiile la cari copiii se asociază. Ea va 
învăţă mai bine a gradă dificultăţile ritmului după vârsta 
elevilor săi, constatând că o înţeleg în chip spontan, câte
odată cei mari, câteodată cei mici. Instrumentele simple, 
■primitive, cum e fluerul, spre pildă,-şi instrumentele cu 
coarde, sunt făcute pentru copii, dacă vremi să-i calmăm, 
să intrăm în inima lor.

Instrumentele de vânt, din contra, vor servi a stârni 
în ei mişcări ritmice şi a provocă o gimnastică spontană, 
care are valoarea sa educativă: dansul; dar acesta ar tre
bui să se asemene mai mult cu petrecerea liberă a ţărani
lor în plin aer, decât cu balurile savante din saloane.

Caut să determin pe directoarea CaseA dei Bambini, 
din Milan, care este o excelentă muzicantă, să studieze ca
pacitatea muzicală a copiilor. Cântând din plano, ea a vă
zut că e(i mi sunt deloc simţitori la sunete, ci numai la ritm. 
Ea a organizat, prin urmare, dansuri foarte simple, cu fi
guri, pentru a vedeă influenţa ritmului asupra coordona- 
ţiunei mişcărilor musculare. Ea a constatat, cu o foarte 
mare surprindere, efectul acestei muzici asupra discioli- 
nei. Cea mai m'are parte din elevi, crescuţi fără disciplină, 
în curte sau în stradă, aveau obişnuinţa de a sări sgomo- 
tos şi fără măsură. Foarte credincioasă metodei sale, a li- 
bdrtăţii şi considerând că nu eră nici un rău de a sări, ea 
nu i-a corijat niciodată. Ea observă că cu cât exerciţiile 
de dans se înmulţîau, ei părăsiau pe încetul, apoi cu totul, 
săriturile lor dezordonate. Ea le cerii socoteală de această 
schimbare; copiii mici o priviră fără a-i răspunde, dar cei 
mai mari îi spuseră cu toţii: „A sări este urît“, „nu este 
bine de a sărî“, etc. Acesta fu unul din cele mai frumoase 
succese ale metoadei noastre. .

Această experienţă, precum şi cele precedente, arată 
educabilitatea simţului muschiular şi delicateţa sa extremă 
la copii. Aceasta e în legătură cu precocitatea memoriei 
musculare, în raport cu alte fonne de memorie.
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Examenul acuităţii auditive.

Pentru a cunoaşte acuitatea auditivă, n’ami întrebuinţat 
până aici decât o metodă empirică şi care nu permite mă
sura : aceea a ceasornicului şi a vocei şoptite. Ea constă în 
a face pe copii să observe, în cea miai mure tăcere, tic- 
tacul ceasornicului şi de a-i chema cu vocea joasă, pe fie
care, după nume, din camlera vecină.

Pentru a pregăti astfel de# exerciţii, trebue să deprin- 
demj mai întâiu copiii cu tăcerea. Pentru aceasta întrebu
inţez oarecari jocuri, zise de tăcere, cari contribue foarte 
mult la disciplinarea copiilor noştri. Cer atenţia elevilor 
asupra mea, care fac tăcerda.

în orice poziţiune aş fi: în picioare, ori pe scaun, rămân 
In tăcere, fără a mişca un deget, abia respirând. Apoi che
mând un elev, îl pun să facă şi el aşa. Nu este lucru uşor; 
el mişcă un picior, pentru a-1 aşeza mai bine, întinde puţin 
mâna pe braţul fotoliului, sau respiră prea din greu. In tim
pul exerciţliului, întrerupt de scurte explicaţiuni, elevii', în
cântaţi, privesc şi ascultă, interesându-se de acest lucru 
nou pentru ei, cum că sunt mai multe grade de tăcere şi 
că facem -atâta sgomot, fără să ştim. Tăcerea este acolo 
unde nimic, absolut nimiic, nu mişcă. Ei mă privesc miraţi 
când mă plasez în picioare, în mijlocul lor şi ca şi cum nici 
n’aş fi. lată-i atunci pe toţi, încercând să facă la fel. Şi, în 
timp ce ei se observă cu îngrijire, cu ferma hotărîre de 
a rămâne liniştiţi, se produce cu adevărat o tăcere deose
bită de cea numită în general cu acest nume. Sala pare 
deşartă, se aude sgomotul pendulei şi acest tic-tac pare 
a-şi mări intensitatea, pe măsură ce tăcerea este mai com
plectă. Pe afară, din curte, care pare tăcută, nd vin sgo- 
mote; este o pasăre care ciripeşte, un copil care trece. 
Elevii sunt răpiţi; ei iau această tăcere absolută ca o vic
torie.

Acum este momentul de a închide obloanele la ferestre, 
pentru a se face întuneric şi copiii sunt invitaţi a închide 
ochii, sprijinind încet capul pe mâini. In această obscuri
tate se restabileşte trecerea absolută. „Acum ascultaţi o 
voce uşoară, care vă chiamă pe nume“. Atunci din odaia 
vecină, prin uşa deschisă, îi chem încet, pronunţ respicat 
silabele, cum se strigă la munte şi această voce, aproape 
misterioasă, ajunge la inim.a micilor şi le vorbeşte.

La auzul numelui, fiecare la rândul său ridică capul,
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deschide ochii şi, ca într’un vis fericit, fără sgomot, păzin- 
du-se de a mişca scaunul sau masa, el se îndreaptă spre 
uşă, în vârful picioarelor. Aproape nu se simte, cu toate 
acestea pasul său răsună în tăcerea şi în imobilitatea care 
perzistă. Sosit în odaia unde sunt, el îşi înnăbuşe un râs 
de bucurie, face o mişcare către mine, se prinde de hai
nele mele, sprijină capul său de mine şi se uită la camara
zii săi, cari rămân încă nemişcaţi, aşteptând rândul lor. 
Cel care e chemat se crede obiectul unui privilegiu, cu 
toate că ştie că fiecare va veni la rândul său, începând cu 
cel care se ţine mai liniştit. Fiecare caută să fie cel din- 
tâiu. Astfel văzui într’o zi o fetiţă de trei ani, încercânid a-şi 
retine un strănutat şi parvenind la aceasta, retinându^şi 
din toate puterile respiraţia.

Acest joc fascinează pe copii. Fetele lor concentrate 
şi mobilitatea lor perseverentă arată: interesul de care sunt 
cuprinşi. La început, când sufletul copilului îmi era necu
noscut, fâgăduiam elevilor celor mai liniştiţi dulciuri ori 
jucărele, ca recompensă. Pe urmă am constatat că aceste 
mijloace erau inutile.

După sforţările, emoţiile, bucuriile tăcerei, copiii erau 
fericiţi de a fi simţit ceva nou şi de a fi repurtat o victorie. 
Ei uitaseră dulciurile şi jucărelele făgăduite. Părăsiţi prin 
urmare acest mijloc inutil şi văzui că jocul se perfecţiona 
neîncetat: copiii de trei ani rămâneau nemişcaţi destul de 
mult timp, pentru a putea chema şi a face să vină patru
zeci. Atunci înţelesei că sufletul copilului îşi are în el în
suşi răsplată şi mulţumire. După aceste exerciţSi, îmi pă
rea că ei mă iubesc mai mult; ei erau în tot cazul mai su
puşi şi mai blânzi. Momentele ce am petrecut înipreună, 
eu chemându-i, ei ascultând vocea care-i striga pe nume, 
erau între noi relaţii noui şi mai intime.

Lecţiunea asupra tăcerei.

Iată o lectiune care isbutî foarte bine în perfecţionarea 
tăcerei. întFo zi, în curtea unei Case dei Bamhini, văzui 
o mamă cu copilul său de patru luni, înfăşat strâns, cum' 
se practică încă Ia Roma, în popor. Copila, sătulă şi liniş
tită, eră incarnatia păcei. O luai în braţe, ea rămâne cu
minte şi liniştită. Elevii Case-i s’au strâns pe lângă mine, 
ca de obiceiu, cuprinzându-mă de genunchi aşâ de tare,
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înicât erau să mă răstoarne. Le-am arătat sugarul; ei înte-, 
lesdră şi se puseră a sări împrejurul meu. dar fără a mă* 
atinge, din respect pentru micuţă. Sosită în clasă, mă;' aşe
zai în fata elevilor, pe un scaun înalt şi nu, ca de obiceiu, 
pe im scaun de-al lor, jos. Mă aşez cu solemnitate. Copiii 
priveau pe micuţa cu un amestec de gingăşie şi bucurie; 
nu pronuntasemi nici o vorbă. Le spusei: „Iată o mică în- 
văţătoare44. Şi cum; eli rămaseră surprinşi, adăogai: „Da, 
pentru că nici unul din voi nu ştie să se ţie aşa de nemiş^ 
cat“. îndată ei strânseră picioarele unul lângă altul. Su
râzând, reluai: „Picioarele voastre nu vor fi niciodată aşa 
de nemişcate ca ale ei1, voi le mişcaţi puţin totdeauna; ea, 
nici de fel“. Copiii deveniseră serioşi, se părea că pă- 
trunide în ei convingerea despre superioritatea sugarului. 
Cu toate acestea srmt câţiva cari râd, ca şi cum ar vrea 
să. zică că tot meritul îl are faşa. „Şi apoi nici unul din vor 
nu este aşa de tăcut“. Tăcere generală. „Ascultaţi respi
raţia ei, cât este de uşoară. Apropiati-vă pe vârful picioa- 
relor“. Câţiva se ridică foarte încet, întinzând urechea că
tre micuţă. „Nimeni n’ar putea să respire aşa de încet44, 
spusei cu voce înceată. Copiii "se privesc miraţi; niciodată, 
mai înainte, ei nu crezuseră că ar putea cineva să nu facă 
sgomot, chiar tinut în nemişcare, şi că tăcerea celor mici 
este mai mard decât a celor mari. Aproape toti se silesc 
să-şi tie răsuflarea. Mă ridic şi fac câţiva paşi; continuu: 
„Vedeţi copii, merg pe vârful picioarelor şi cu toate aces
tea este sgomot, pe când sugătorul care este cu mine nu 
face deloc44. Copiii zâmbesc cu emotiune. Ei întelleg din 
vorbele mele, adevărul şi gluma. Dau pe fereastră sugă
torul mamei sale.

Micuţa pare a fi lăsat un farmec subtil şi fascinator. 
Nimic, în natură, nu este mai plăcut decât liniştea respi- 
ratiunei unui nou-născut. Viata umană născândă care se 
odihneşte în tăcere; ce măreţ!; cuvintele unui Wordsworth 
asupra păcei naturei par slabe în comparatiune cu: „Ce 
calm, ce linişte! un singur sgomot: picătura de apă căzând 
de pe vâslă44.

Copiii simţesc pacea care înconjoară leagănul.
i

Generalităţi asupra educaţiunii simţurilor.

Metoda menţionată pentru educaţia simţurilor copiilor 
dela trei la şapte ani, nu este perfectă; cu toate acestea

C. /iw/ureanu.—Metoda Pec’agogiei. 9
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ea deschide psihologiei o cale care ar putea să fie tx)gată 
în rezultate.

Până acum, psihologia experimentală se mărgineâ să 
perfecţioneze instrumentele de măsurare, adică gradaţia 
excitantelor; ea nu încercă nimic pentru a pregăti pe in
divizi pentru simţuri.

Cu toate acestea, psicometria poate, după părerea mea, 
să aştepte mai mult folos dela pregătirea subiectului, decât 
dela acea a instrumentului. "

Dar fără a vorbi despre importanta sa ştiinţifică, edu
caţia simţurilor prezintă un foarte mare interes pedagogic.

în educaţie, într’adevăr, ne propunem două scopuri : 
unul biologic, altul social: a ajută desvoltarea naturală a 
individului şi a-1 pregăti pe acesta pentru mediu. Educaţia 
simţurilor este importantă din amândouă punctele" de ve
dere.

Desvoltarea simţurilor precede pe acea a activităţii su
perioare intelectuale; şi la copilul de trei la şapte ani, a- 
cesta este periodul formaţiunii.

Noi, prin urmare, putem ajută desvoltarea simţurilor, 
tocmai când sunt în această perioadă, gradând şi adap
tând exerciţii. Educarea primei copilării trebue să se spri
jine pe acest unic principiu: a ajută desvoltarea fizioo- 
psihică.

Cealaltă parte a educaţiei: a adaptă pe individ mediu
lui înconjurător, se va face1 mai târziu, când perioada des- 
voltării intense va fi trecut.

Amândouă părţile sunt strâns legate, dar ori una, ori 
alta trebue să predomine, după vârstă.

Perioada viettei dela trei la şapte ani, este o epocă de 
creştere repede şi de formaţie a activităţii psihice senio
rialei. Copilul în această vârstă îşi desvoltă simţurile, aten
ţiunea sa este îndreptată spre mediu, sub formă de curio
zitate pasivă.

Excitanţii, şi nu încă raţiunea lucrurilor, atrag atenţiu
nea lui. Odată cu educaţia simţurilor este posibilă şi co
rijarea unor defecte cari trec astăzi neobservate la şcoală.

Educatiunea fiziologică prepară direct educatiunea psi
hică, perfecţionând organele simţurilor şi căile nervoase 
de proectiune şi de asociatiune.

Dar încă şi altă parte a educatiunei, .care priveşte a- 
daptarea individului la mediu, este indirect atinsă, fi,in;dcă 
astfel pregătim noi pe copiii umanităţii timpului' nostru. Oa-
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menii de astăzi sunt observatori ai mediului, ipentru acea
sta trebue să-i utilizăm, în cel mai înalt grad, toate bo
găţiile. Ca odinioară la Greci, arta se bazează astăzi pe 
observarea adevărului, ca şi ştiinţa, care datoreşte acestei 
atitudini frumoasele descoperiri ale secolului XIX şi ma
rile lor aplicaţiuni. Generaţiunile viitoare, chemate să con
tinue opera lor de progres, trebue să fie pregătite pentru 
observare. în nici o altă epocă nu s’a putut vedea ca as
tăzi, cugetarea, «ţ^lecată dela date pozitive, proectând a- 
tâta lumină în speculaţiunile filozofiei'. După descoperirea 
radiumului, teoriile asupra materiei însăşi s’au prefăcut şi 
conduc la concepţiuni metafizice.

Cu observarea, am' putea spune că noi am1 pregătit 
căile1 cari conduc la descoperirile de ordin spiritual.

Obsei*varea nu face numai oameni moderni, ea prepară 
direct la viaţa practică. Noi înţelegem foarte rău ceeace 
este în realitate practica vieţei şi credem numaidecât de 
a plecă dela idei, pentru a ajunge la fapte; vorbim' de1 un 
obiect, fiindcă noi silim' pe elev, dacă l-a priceput, să se 
servească de el. Dar de multe ori şcolarul, chiar dacă a 
înţeles explicaţia, are o greutate enormă de a face ceeace 
i se cere, pentru că un factor de o mare imiportanţă lip
seşte educaţiei lui: perfecţionarea simţurilor.

Exemple; O bucătăreasă primeşte ordinul de a cum
pără peşte proaspăt; ea înţelege lucrul şi se pune să exe
cute ordinul; numai, dacă ea n’are ochii şi mirosul exer
citate spre a recunoaşte peştele proaspăt, ea nu va ştî să-l 
îndeplinească bine.

Dacă ea vrea să facă bucate, numai teoria nu-i va servî 
la nimic. Ea ar putea să cunoască proporţiile şi timpul ne
cesar pentru cutare fel de bucate şi să ştie ce aparenţă să 
dea bucatelor, dar dacă trebue să le guste, ea nu va putea 
să-şi dea socoteală de ele, dacă simţurile nu-i vor fi fost 
pregătite mai dinainte.

Practica, aşa cum' se înţieîege de multe ori, nu este de
cât o educaţie târzie a simţurilor. Ea nu reuşeşte totdea- 
ima la adulţi; de aceea sunt rare bucătăresele bune.

Acelaş lucru este în medicină; studentul învaţă teore- 
ticeşte caracterele pulsului, dar dacă degetele sale nu ştiu 
să le constate, tot studiul său este de prisos. îi lipseşte 
capacitatea de a deosebi excitanţii senzitivi. Tot aşa şi cu 
bătăile inimei; studentul le cunoaşte în teorie, dar de câte 
ori urechea sa este incapabilă de a le deosebi în practică !
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Deasemenea mişcările şi vibratiunile dinaintea cărora 
mâna rămâne incapabdă de a le pricepe. TermOimetrul este 
indispensabil medicului, pentrucă sistemul său cutaneu nu 
este deprins a simfi excitanţii senzoriali. Se1 ştie că un me
dic poate să fie inteligent şi foarte instruit, dar să fie un 
rău practician, pentrucă spre a fi abil, trebue o lungă prac
tică, adică un lung exerciţiu al simţurilor. După ce şi-a în
suşit teorii strălucite, medicul se vede1 constrâns la munca 
ingrată a culegerei simptomelor, dacă<îvrea să obţină un 
rezultat practic. Numai pipăind, ascultând, bocănind el va 
fi în măsură să stabilească diagnosticul. De*aici adâncile şi 
dureroasele descurajări, desiluziile tinerilor me'dici şi mai 
cu seamă pierderea de timp, o pierdere de mulţi ani, fără 
de a vorbi de imoralitatea care este de a exercita o profe
siune aşa de încărcată de răspundere, când nu este nici o 
siguranţă în felul de a aduna simptomele. întreaga artă 
medicală este fondată pe exerciţiul simţurilor şi şcolile nu 
prepară pe viitorii medici decât dându-le să citească au
tori clasici.

Intr’o zi auzii (pe un chirurg dând, la nişte femei din 
popor,-instrucţiuni pentru a recunoaşte apariţiunea rachî-' 
tizmului, pentru ca copiii lor să poată fi aduşi la timp la 
medic. Alamele înţeleseseră ideia, dar ele rămâneau inca
pabile de a recunoaşte diformaţiunile iniţiale, cari se ddo- 
sibesc aşa de puţin,de normal. Lecţia fusese inutilă.

Falşihcările substanţelor alimentare, în fine, sunt posi
bile, în virtutea toipoarei senzoriale a miulţîmoi. In multe 
cazuri, inteligenţa dste inutilă, din pricina lipsei de prac
tică şi această practică este mai totdeauna educaţia sen
zorială. Educaţia simţurilor este deci indispensabilă pen
tru practica vie'ţei, dar la adult ea este dificilă', cum1 este 
greu de educat mâna unui adult care vrea să devie pianist. 
7'rebue începută această educaţie metodic, în timpul pe
rioadei de formaţiune, dacă vrem să continuăm mai târ
ziu educaţia de perfecţionare în timpul perioadei de in
strucţie, care trebue să pregătească ,pe individ pentru viaţa 
practică a mediului.

Educaţia estetică şi cea morală deasemenea me’rg îm
preună cu educaţia simţurilor. înmulţind senzaţiile şi des- 
voltând facultatea de a aprecia deosebirile cele mai mici 
între excitanţi, se exercită sensibilitatea, se măreşte plăce
rea. Frumuseţea rezidă în armonie şi nu în contraste şi 
armonia cere fineţă pentru a fi simţită. Armoniile naturei 
şi ale artei scapă celor cu simţurile grosolane. Lumea mic-
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şorată, n’are farmec. Sunt pretutinideini izvoare nesfârşite 
de plăceri estetice, pe lângă care oamenii treb ca orbii, 
căutând plăceri în senzaţii rari, singurele accesibile pentru 
spiritul lor mărginit. Obiceiurile vitioase nasc în general 
din plăceri grosolane ; stimulenţii excesivi abrutizează 
simţurile care, în sfârşit, reclamă mijloace totdeauna mai 
energice. Onanismul, aşa de răspândit printre copiii cla
selor sărace, alcoolismul şi gustul pentru spectacolele sen
zuale, constituesc plăcerile acelor pentru care plăcerile in
telectuale nu există şi în mentalitatea cărora, omul înă
buşit, lasă locul animlalului.

în fine, din punct de vedere fiziologic, importanta edu- 
catiunei simţurilor este evidePtă. Să se observe arcul dias- 
taltic care schematizează, sintezizându-le, funidtiunlle sis
temului nervos. Excitantul exterior lucrează asupra orga
nului unui simt şi impresiimea sa se transmite dealungul 
căilor centripete până la centrul nervos, unde se elaborează 
impulsiunea motrice corespunzătoare care, pe cale centri
fugă, se transmite la organul motor şi provoacă o mişcare.

Cu toate că arcul diastaltic reprezintă schemiatic meca
nismul reflexelor măduvei, el poate de'asemenea exprima 
şi fenomenele cele mai înalte ale mecanismului nervos.

Prin sistemul periferic senzorial, omul culege, excitan
ţii din afară; în sfârşit, viata psihică se desvoltă în raport 
cu sistemul nerivos central. Activtiatea umană, care este 
eminamente socială, se manifestă prin acte (lucru manual, 
scriere, limbagiu, etc.).

Educatiunea trebue să dea exercitiilor psiho-senzoriale 
aceeaşi importantă pe care o dă psihomotorilor.

Lucrând altfel, noi izolăm pe om de mediu. Când, prin 
cultura intelectuală noi credem1 că complectăm educatiu
nea, noi nu formăm decât gânditori în afară de lumea 
reală. Când, din contră, îngrijiţi de a da o edUcatiune pro
prie, a desvoltâ simţul practic, noi ne limităm la exerci
tarea căilor psihometrice, noi neglijăm' partea esenţială a 
oricărei educatiuni practice, aceea care pune pe om direct 
în raport cu lumea exterioară. Cum munca profesională 
pregăteşte în general utilizarea mediului, individul este si
lit, de foarte multe ori, să îndrepte această gravă lacună 
a educatiunei sale, reîncepând, la vârsta adultă, a-şi exer
cita simţurile, tocmai pentru a se pune în raport direct cu 
mediul său.



EDUCAŢIUNEA INTELECTUALĂ

Prin educaţia simţurilor sâ* 
conducem la idei.

Ed. Sdguin

Exerciţiul simţurilor este! un auto-exerciţiu care, repe
tat mult, conduce la perfecţionarea activităţii psiho-sen- 
zoriale a copilului. învăţătorul trebue să intervie pentru 
a-1 conduce' dela senzatiuni la idei concrete şi abstracte 
şi de aici la asociatiuni de idei.

Pentru aceasta este indispensabil de a limita câmpul 
conştiinţei elevului asupra obie'ctului lectiunei, după cum 
se izolează fiecare simţ, când e vorba despre exerciţiile 
senzoriale. Dar nu se ajunge la acest rezultat decât prin- 
tr’o tehnică specială; educaţia trebue, pe cât e posibil, să-şi 
limiteze intervenţia, fără a sili cu toate acestea pe copil de^ 
a se obosi printr'o sforţare excesivă de auto-educaţiune. 
Şi aicea intervine arta învăţătoarei.

Se înţelege dela sine că nomenclaturile vor reclama tot
deauna intervenţia directă a învăţătoarei. în acest caz, ea 
va trebui să spună numele şi adjectivele necesare, fără a 
adăogâ nimic pe lângă dânsele. Ea le va pronunţa lămu
rit, cu voce tare, astfel ca toate sunetele cuvântului să 
poată fi auzite uşor.

Atingând, spre pildă, hârtie ordinară şi hârtie presă
rată cu sticlă, ea va spune de mai multe ori, cu modela- 
tiuni deosebite, dar totdeauna cu voce tare şi lămurit: „E 
netedă, netedă, netedă...“. — „E aspră, aspră, aspră !“

Pentru senzaţiile termice, ea va spune: „Acesta este 
rece“; — „Acela e cald“. Şi mai pe urmă: „Acea e căl- 
dută“. Mai târziu ea se va servi de termenul generic de 
căldură: „Mai multă căldură, mai putină căldură*4, etc.
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1. Lecţ'iunile de nomenclatură trebue să provoace nu
mai asociaţia cuvântului cu obiectul sau cu ideea abstractă 
pe care cuvântul o reprezintă; de aceea este necesar ca 
nici o vorbă să nu se mai pronunţe.

2. învăţătoarea trebue totdeauna să ştie dacă lecţia şi-a 
atins scopul şi mijloacele prin care ea se va asigura des
pre aceasta, vor trebui să fie împrumutate din acelaş do
meniu restrâns al conştiinţei. Primul este pentru elev aso- 
ciaţiunea numelui cu obiectul. Prin încercare ea va vedea 
dacă numele a rămas asociat cu obiectul în conştiinţa co
pilului; pentru aceasta va fi nevoie să lase să treacă un 
moment de tăcere între lecţii şi încercare. Atunci învăţă
toarea va întreba cu voce tare şi rar: „Ce e neted?“ „Ce 
e aspru ?“

Elevul va arăta cu degetul obiectul şi va proba astfel 
dacă asociaţia este făcută. Dacă cu toate acestea el sd în- 
şală, o bună învăţătoare nu-1 va îndrepta; ea va suspenda 
lecţiunea, pentru a o începe altădată. Pentru ce să-l co- 
rigă? Dacă n’a isbutit să asocieze numele la obiect, sin
gurul mijloc de a-1 face să ajungă la aiceasta, este de a re
peta lecţia. Dacă copilul se înşală, aceasta dovedeşte că în 
acest moment nu este disjpus pentru asociaţia ce vrem^ să 
creiem în el. Şi nici nu i se va spune: „Te înşeli41; cuvin
tele de ocară l-ar lovi mai mult decât ceeace vrem să-l 
învăţăm,, întârziind învăţarea cuvintelor. Tăcerea din con
tra, care urmează greşaiei, lasă câmpul conştiinţei nea
tins şi lecţiunea următoare ar putea să se suprapună peste 
prima. în sfârşit, arătând greşala, se conducd copilul la tm 
efect sau la o descurajare şi trebue de înconjurat şi una 
şi alta, pe cât e posibil. '

3. Dacă elevul nu şe înşală, învăţătoarea va provoca 
acţiunea motrice corespunzătoare ideii obiectului, adică, 
pronunţarea cuvântului. Ea va întreba, de pildă: „Cum este 
^cesta?“ şi copilul va răspunde; „Neted44. Ea va putea, in
terveni deasemenea pentru a face să se pronunţd bine cu
vântul, după o inspiraţie adâncă.

în ceeace priveşte generalizarea ideilor din mediul în
conjurător, sfătuesc de a nu se consacra nici o lecţie, îna
inte' de a trece oarecare timp, câteva luni poate. Vor fi 
copiii cari, după ce vor fi atins catifeaua, mătasa ori nu
mai hârtiile netede şi aspre de câteva ori, se por pune să 
pipăe toate lucrurile' dela sine, zicându-şi singuri: „Acea-
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sta este netedă, aceasta aspră, aceasta este catifea*4. Dela 
copiii normali se poate aşteptă ca ei să se dedea singuri la 
explorarea mediului. Fiecare descoperire atunci îi umple de 
bucurie şi ei sunt astfel încurajaţi a căută neîncetat împre
jurul lor noui senzaţii. Prin ei înşişi devin observatori.

învăţătoarea trebue să supravegheze şi să noteze cu în
grijire dacă această generalizare a ideilor se produce la e- 
levii ei şi în ce moment. într’o zi, de pildă, unul din copiii 
noştri, în vârstă de patru ani, care alergă pe terasă, se 
opri deodată, ridică capul şi strigă: „Ah, cerul, e albastru**, 
apoi el rămase multă vreme să privească întinsul cerului.

Altădată, intrând într’o Casa dei Bamibini, cinci sau 
şase copii mă înconjurară şi netezindu-mi mâinile şi hai
nele, îmi ziseră: „Este netedă, este catifelată, e'ste aspră!** 
îndată mai veniră şi alfi copii, cu înfăţişarea foarte gravă 
şi repetară aceleaşi vorbe ca şi camarazii lor. Direbtoarea 
vroi să intervie pentru a mă lăsă în pace, dar eu îi tăcui 
semn să nu se mişte şi stătui eu însumi nemişcată şi tă
cută, admirând această activitate intelectuală spontană. 
Cea mai mare izbândă a metoadei noastrd va fi totdeauna 
de a obţine progresul spontan al copilului.

într’o zi un băiat desemnă, adică umplea cu un creion 
în coloare nişte figuri, al căror contur eră însemnat. El 
coloră un arbore şi, pentru a zugrăvi trunchiul, el luă un 
creion roşu. învăţătoarea eră să intervie: „Găseşti că ar
borii au trunchiul roş.?** O oprii. Acest desemn nC eră pre
ţios; el ne arăta că copilul nu eră încă un observator. Mă 
pusei să-i procur exerciţii pentru simţbl colorilor. El se 
duse în grădină cu camarazii săi; ocaziile de a observă 
coloarea trunchiului arborilor nu-i vor fi lipsit. Dacă exer
ciţiile i-ar fi îndreptat în această parte atenţia spontană, el 
ar fi băgat de seamă că trunchiurile , nu sunt roşii, după 
cum celălalt dintr’odată văzuse cerul albastru. în adevăr, 
cum învăţătoarefa continuă de a-i dă să desemneze arbori, 
el alese într’o zi creionul cafeniu pentru trunchiu şi făcu' 
verzi rămurele şi frunzele.

Astfel avem proba progresului intelectual al copilului.
Nu se creiază observatori, poruncindu-le să observe, ci 

procurându-le mijlocul de a o practică; mijlocul este de a 
educă simţurile lor. Acest mecanism, odată pus în mişcare, 
asigură autoeducaţiunea, pentrucă nişte simţuri rafinate 
împing a observă mai bine mediul, care, la rândul său, a-
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trăgând atenţiunea, continuă educatiunea psiho-senzorială.
Dacă cunoştinţele intelectuale rămân în domeniul me

moriei, în afară de contactul cu datele simţurilor, ele sunt 
. steVile. Un copil, spre exemplu, care a învătlat după me
toda veche numele colorilor, n’are nici o educaţie a sim
ţului cromatic. El va uită, dela o dată la alta, numele învă- 
itate şi va rămâne totdeauna în limitele lecţiilor primite. 
Dacă, întrebuinţând metoda veche, învăţătorul generali
zează noţiunile zicând, Şpre exemplu: „De ce icoloare este 
această floare? această panglică?**, atenţiunea elevului va 
rămâne poate cu îndărătnicie fixată asupra exemplelor 
propuse.

DacăNam putea comiparâ copilul cu o pendulă, am zice 
că metoda veche seamănă cu mişcarea pe care am dat-o 
cu unghia angrenajului nemişcat. Mişcarea acelor este 
exact proportionată icu fo^ta astfel cheltuită. Noua metodă, 
din contra, seamănă cu învârtirea cu cheia care pune în 
mişcare întreg mecanismul. Această mişcare este în raport 
cu maşina şi nu cu munca depusă de a o monta. Desvol- 
tarea zilnică a copilului este proportionată cu potenţa in
dividuală şi nu cu opera învăţătorului.

Mişcarea, adică activitatea psihică spontană, plelacă de 
la simţuri şi se întreţine prin inteligentă şi observatiune. 
Cânele de vânătoare, de pildă, nu datoreşte calităţile sale 
lecţiilor dresatorului său, ci finetei simţurilor sale. Acea
stă aptitudine filologică, exerciţiul vânătoardi o aocentu- 
iază, provocând la animal, pasiunea vânatului. Pianistul, 
pe măsură ce adaogă la agilitatea degetelor sale, cu atât 
simţdl său muzical capătă o plăcere tot mai mare de a 
scoate din instrumentul său armonii nouă. El se lansează 
atunci pe o cale de perfecţionare, care n’are alte limite de
cât acelea ale personalităţii sale.

Pentru prima copilărie nu este necesar de a da o in
strucţiune, ci numai de a ajută desvoltarea spontană. După 
ce s’a procurat elevului materialul didactic propriu a sti
mula simţurile, trebue aşteptât cu răbdare ca să se arate 
activitatea observatoare.

Meşteşugul constă în a ştî să măsurăm ajutorul după 
cqpil. Cum între copii se arată din capul locului diferenţă 
adâncă, sarcina educatorului va fi foartd variabilă: câte^ 
odată el se va abţine aproape cu totul de orice intervenţie, 
câteodată va dă o adevărată instrucţiune, dar totdeauna
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instrucţiunea va trebui să fie condusă de principiul că tre- 
bue limitate cât se poate intervenţiile active.

Iată câteva jocuri şi câteva lucrări pe cari le-am între
buinţat în acest scop cu succes.

Jocurile orbului.

Ele se aplică aproape toate la exerciţiul sensibilităţii 
generale.

Stofele. în materialul nostru, didactic, figurează nişte 
patrate de stofă din cele mai variate: catifea, satin, mă- 

•tasă, lână, bumbac, etc. Copiii le pipăe şi, pe când se face 
nomenclatura lor, se explică şi calitatea: băţoasă, fină, 
moale, subţire, etc.

Apoi se chiamă un copil; el se aşează la o masă, în fata 
camarazilor săi, astfel ca toti să-l poată vedea; i se leagă 
ochii şi i se dă în mână bucăţile una câte una. El le pipăe, 
le tipăreşte, se pronunţă asupra lor: aceasta e de catifea, 
aceasta de pânză fină, acesta de postav aspru. Exerciţiul 
provoacă un interes general; greşalele sunt pricini de mard 
ilaritate şi dacă se dă orbului un obiect care nu se află 
printre bucăţi, o foaie de hârtie, de pildă, toţi copilaşii se 
agită în aşteptarea răspunsului.

Greutăţile. Copilul fiind în aceeaşi poziţie, luăm table
tele întrebuinţate pentru educathmea simţului greutăţilor, 
făcând pe elev a<ent la deosebirile notabile ce sunt între 
ele. îi spunem să pună tabletele închise, cari sunt cele mai 
grele, la dreapta şi cele deschise, cari sunt uşoare, la stân
ga. După ce s’au legat ochii copilului, îi dăm două tablete 
deodată. Câteodată ele sunt amândouă de aceeaş coloare, 
câteodată ele sd deosibesc, dar trebue să intervertim. Jocul 
este emoţionant; dacă, spre pildă, elevul are două tablete 
negre, dacă le trece dintr’o mână într’alta, pentru a le cân
tări, înainte de a Ie pune în sfârşit pe amândouă la dreaota, 
ceilalţi copii sunt cu foarte mare nerăbdare. Este o mare 
uşurare, însoţită de multe ori de .suspinuri adânci şi de ţi
pete de- bucurie, când, jocul terminat fără greşală, ei au 
într’adevăr impresia că camarazii lor au văzut coloarea 
tabletelor cu mânile lor.

Dimensiuni şi forme. Facem aceleaşi jocuri, dând spre 
recunoaştere monete, cuburi şi petricele de ale lui Froebel 
şi câteodată şi legume uscate: fasole, linte, etc. Dar aceste



— 143 —

jocuri nu mai deşteaptă acelaş interes ca cele precedente; 
cu toate acestea, ele sunt utile pentru a fixa nomienclatura. 
şi oarecari calităţi distinctive ale obiectelor.

Educărea simţului văzului aplicată la obser
varea mediului. Nomenclatura.

Această parte este dintre cele mai intp-ortante în edu- 
caţiune. Nomenclatura pregăteşte o exactitate de limbagiu,. 
care nu se întâlneşte totdeauna în şcoalele noastre. MultF 
copii, de pildă, întrebuinţează unul în locul altuia, cuvântiit 
mare şi gros, lung şi înalt.

Cu ajutorul metodelor descrise, învăţătoarea fixează,, 
cu materialul didactic, idei precise şi dare şi asociază cu 
acestea vorbele adevărate.

Modul de a întrebuinţa materialul didactic. Dimensiuni.

După ce copilul s’a exe?rcitat multă vreme cu solidele 
de încastrat, învăţătoarea pune toate cilindrele de aceeaşi 
înălţime pe masă, unul lângă altul, ai]3oi alegând două ex
treme, zice: „Iată cel mai gros, iată cel mai subţire“. Ea. 
le pune unul lângă altul, -pentru a uşura compararea; apoi 
apucându-le de buton, ea le lipeşte unul de altul, pentru a 
constată diferenţa bazelor. Ea le pune încă odată unul 
lângă altul şi arătând înălţimea lor identică, repetă încă 
de mai multe ori cuvintele gros şi subţire. Celelalte două 
chipuri de verificare vin pe urmă. Directoarea întreabă : 
„Unde estd cel mai gros? cel mai subţire?44 şi în fine 
„Cum este acesta?44 în lecţiunile următoare, ea întrebuin- 
ţtază celelalte cilinidre, până ce-au trecut toate şi până co 
elevul poate să răspundă exact când ea întreabă: „Dă-mî 
un cilindru mai gros sau mai subţire decât acesta44.

Cu a doua serie de volume, se procedează la fel; nu
mai se arată că baza e!ste aceeaşi, în timp ce înălţimea 
variază.

în al Ireilea exerciţiu, în care primul cub este mai mare 
şi cel de pe urmă mai mic, învăţătoarea, punându-le unuî 
lângă altul, arată că ele se deosibesc atât prin baze1, cât şF 
prin înălţime. Apoi procede ca şi în cazurile precedente.
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Se procedează la fel cu prismele, cu betele şi cu,cubu
rile; prismele sunt groase sau subţiri, îritr’un sistenu; înalte 
sau joase în altul şi egale în lungime ; beţele lungi sau 
scurte, dar de aceeaşi grosinte; cuburile, mari şi mici, se 
deosebesc în lărgime şi în înălţime. 1

Aplicaţiunile se produc uşor când se măsoară icopiii la 
antropometru; ei înşişi se compară între ei, zicând: „Eu 
sunt mai înalt; tu eşti mai gros, etc.“. Examinând mânile, 
directoarea arată pe ale sale1 şi pentru a se vedea că sunt 
curate; contrastul între dimensiunea mânilor învăţătoarei 
şi acea a mânilor sale, face pe copil să râdă. Pe întrecute 
copiii se măsoară, se aliniază, se observă, se cântăresc; 
de bunăvoie ei vin să se pună alături de adulţi, pentru a 
face să se observe cu mare interes diferenţa de talie.

Forme. Când elevul dovedeşte că recimoaşte plăcile de 
încastrat, învăţătoarea poate să-l înveţe nomenclatura pă
tratului şi a cercului. Nu este necesar ca el să înveţe nu
mele tuturor formelor geometrice; sunt de ajuns cele mai 
principale: patrat, cerc, dreptunghiu, triunghiu, oval. Dar 
trebue să-i arătăm căi sunt dreptunghiuri lungi şi strâmte 
şi altele sunt şi largi, în vreme ce pătratul nu variază nici 
odată decât în mărime şi că rămâne totdeauna egal în toate 
părţile sale. Această noţiune e!ste uşor de demonstrat, cu 
ajutorul plăcilor. Pătratele se încastrează uşor, ori în ce 
sens le-am întoarce, pe când dreptunghiurile, puse de-a 
curmezişul, nu intră la locul lor. Copilul se exercitează de 
bunăvoie la acest joc, cu un cadru, în care el are de depus 
vn patrat şi cinci dreptunghiuri, ale căror cele mai mari 
laturi rămân egale cu ale pătratului, pe când celelalte se 
micşorează dela o placă la alta.

La fel se procedează, pentru a arăta deosebirea între 
oval, elipsă şi cerc. Cercul intră din toate părţile; elipsa 
nu intră de-a curmezişul, dar în cele două sensuri ale lun- 
gimei, ovalul nu intră nici de-a curmiezişul, nici întors, 
partea sa largă trebue să fie încastrată în spaţiul larg şi 
vice-versa. Cu toate acestea, nu fac să se observe, această 
diferenţă între ovale şi elipse, ori nu o fac decât târziu şi 
numai la elevii cari arată .pentru forme un interes deose
bit. Aş preferă ca copiii să descopere aceasta singuri mai 
târziu, în şcoalele primare.

Mulţi cred că învăţarea formelor este geometrie şi că 
este prea abstractă pentru şcoalele infantine; alţii cred că
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pentru un asemenea studiu, ar trebui să ne servim de so
lide mai concrete.

Un cuvânt pentru a respinge aceste prejudecăţi. A ob
serva o formă nu este a o analiza. Geometria nu începe de
cât cu analiza. Când vorbim de unghiuri şi laturi, când îi 
spunem că un patrat are patru laturi şi' că -putem face unul 
din patru beţe egale, cumi face Froebel, — se face într'ade
văr geometrie, şi socot aceasta prea de vreme. Dar obser
varea formelor se poate face la orice vârstă; masa înain
tea căreia copilul şade, este desigur un dreptunghiu, farfu
ria care conţine mâncare'a favorită este un cerc şi nu gă
sim delO'C prea de vreme ca un copil să privească o masă 
sau o farfurie.

Prismele noastre pentru încastrare atrag numai aten
ţiunea asupra unei forme. în ceeace priveşte numele lor, 
ele sunt analoage altora; pentru ce ai5 fi, prin urmare, pre
matur de a învăţa numele cercului, al pătratului sau al o- 
valului? Acasă, coipilul aude vorbindu-se de masa pătrată 
şi de scaunul oval şi aceste vorbe, rău puse, riscă, dacă nu 
se bagă de seamă, să provoace confuziuni regretabile pen
tru multă vreme.

Lăsat pe seama lui, copilul face totdeauna o sforţare 
pentru a înţelege limbajul adultului şi lucrurile -care îl în
conjoară. învăţământul predat la timpul nepotrivit şi cu 
metodă raţională, provoacă acest efort şî satisface, fără 
a-1 obosi, dorinţa copilului; el îşi arată mulţumirea prin 
multe senine. Este greşit lucru de a crede că copilul, lăsat 
pe seama lui, îşi odihneşte spiritul; dacă ar fi aşa, atunci 
el ar rămâne străin de lume. Din contra, el capătă puţin 
câte puţin, prin el însuşi, idei şi cuvinte; asemenea unui 
călător plecat să facă explorări, el cercetează lucrurile 
noui şi face mari sforţări pentru a înţelege şî a imită. Prin 
învăţământ trebue să uşurăm aceste sforţări şi să le trans
formăm în plăceri şi în câştiguri. Noi suntem ciceronii a- 
cestor călători cari pătrund în gândirea umană, noi trebue 
să ne punem la dispoziţia lor. O călăuză pricepută si cul
tivată nu se pierde în discursuri deşarte' şi inexacte; el a- 
rată scurt opera de artă de care călătorul se interesează 
şi-l lasă respectuos să observe cât îi place.

Altă părere greşită constă în a crede că solidele sunt 
mai uşor de priceput decât formele geom-etrice plane: sfe
ra, cubul, prisma, etc.
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Să lăsăm la o parte chestiunea fiziologică, care arată 
că vederea volumelor este mai complexă decât acea a su
prafeţelor; şi să rămânem în domeniul vieţei practice, mai 
vecin de cel al educatiuner.

Cea mai mare parte â obiectelor care apar vederei noa
stre, sunt comparabile cu plăcile noastre. Uşile, fe'restrele, 
tablourile sunt într’o privinţă, ce e drept, nişte solide, dar 
una din dimensiuni este aşa de redusă, că ea dispare a- 
proape întreagă. Solidele, în care o suprafaţă prevalează 
asupra celorlalte, sunt într’adeVăr aproape singurele cari 
atrag privirile noastrd şi tocmai aceste solide sunt repre
zentate de către piesele noastre.

Copilul va găsi uşor împrejurul său formele care va fi 
învăţat, dar cu greu solidele geometrice.

Că piciorul scaunului este o prismă, şi al gheridonului 
un con trunchiat sau un cilindru, acestea nu le va vedea 

_ decât după ce va fi cunoscut, că masa pe care o are dina
inte, are forma dreptunghiulară. Să nu cerem deăsemenea 
ca el. să spue că un dulap sau o casă sunt prisme sau cu
lturi. Forme geometrice pure nu există niciodată; numai 
combinări de forme sunt; fără a mai vorbi de marea greu
tate ce o are copilul de a îmbrătişâ dintr’o ochire form.a 
complexă a unui dulap, el nu va putea recunoaşte decât o 
analogie şi nu identităţi de forme.

Din contra, el va recunoaşte foarte bine forma obiec
telor uzate: ferestre, uşi, scânduri, cărămizi. .Suprafeţele 
4e încastrat vor fi fost pentru el o cheie magică, cu ajuto
rul căreia el poate să-şi facă iluzia mângâietoare că poate 
Interpreta secretele lumii.

Odată luai cu mine la plimbare, la Pincio, pe un băiat 
din şcoala elementară, care studiâ desemnul geometric şi 
cunoştea elementele figurilor geometrice plane. De pe te
rasa de unde se vede piaţa Poporului, îi zisei: „Priveşte, 
toate lucrările omulubsunt o mare adunătură de figuri geo- 
metrice“. In adevăr, dreptunghiuri, elipse, triunghiuri, se
micercuri tăiau şi ornau în sute de chipuri faţadele ce
nuşii, dreptunghiulare ale edificiilor. O asemenea unifor
mitate, pe atăta spaţiu, ar părea să arate limita inteligen
tei omeneşti. In schimb însă, într’un strat vecin, ierburile 
'şi florile demonstrau foarte bine infinita varietate de forme 
In natură.

Copilul nu mai făcuse aceste observatiuni, el studiase
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unghiurile, laturile şi construirea figurilor geometrice. în 
primul moment râse de ideia că omul îngrămădeşte figuri 
geometrice, dar pe urmă, uitându-se mai mult, vedem în 
fata lui un interes deosebit.

La dreapta Punţii Margaretei eră o clădire în construc- 
ţiune şi armătura desemnă numai triunghiuri. „Câtă obo- 
seală“, zise el, gândindu-se la lucrători, apoi merserăm în 
grădină şi rămăserăm în tăcere, pentru a privi ierburile 
cari creşteau dela sine. „E frumos“, zise copilul, dar acest 
frumos se refereâ la mişcarea internă a sufletului său.

Gândii atunci că în observarea formelor geometrice de 
la piesele plane şi în cele dela plantele cultivatei de către 
copii şi văzute crescând sub ochii lor, există preţioase iz
voare de educaţie spirituală.

Constructîuni în hârtie. Pun sa se facă din hârtie, deo
sebite figuri geometrice. Nu mă aştept ca ei să le oompimă 
singuri; ceeace vreau, este ca ei să observe ceea ce-i în
conjură sau cel puţin, dacă trebue să-i atât la observare, 
voiu face aşâ ca figurile să-i intereseze şi să ajungă la ele 
pregătiţi.

Fără a le spune prin unnare niimic, aduc bucăţele de 
hârtie lângă copil, mă aşez )pe unul din scăunaşe şi aştept 
ca c,ei curioşi să mă înconjoare. Atunci luăm, spre pildă, un 
mic patrat şi un triunghiu isoscel, care să se poată aşeza 
T>e patrat ca un acoperământ, le fixez imul dd altul cu o 
picătură de gumă lichidă. Aceasta este o căsuţă.

Iau un semicerc, al cărui diametru să fie lung, cât la- 
turea scurta a unui lung dreptunghiu. Se lipesc, ca să-mi 
dea o uşă.

După ce se vor fi uscat, trebue desemnat puţin, pentm 
ca să se recunoască mai bine figurile. Cu un creion roş, 
colorez triunghiul figurei şi cu unul galben, pătratul; în 
sfârşit, cu verde, trag liniile cari reprezintă două ferestre 
şi o uşă. Toate aceste figuri sunt destul de mari, pentru a 
putea fi mânuite cu uşurinţă.

învăţătoarele pot pregăti acestd hârtii, dar ar fi bine 
ca să aibă de mai înainte pregătită o provizie.

Odată iniţiaţi la lucru, elevii îl continuă singuri; sunt 
■conduşi însă, pentru ca ei să nu construiască absurdităţi.

Desemn, a) Desemn liber. Dau copiilor o foaie de hâr
tie albă şi un creion, pentru a desemna ce le place. Impor- 

■rtanta desemnului liber este acum recunoscută; el desvoltă
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capacitatea de observare la copil şi tendinţele individuale. 
Primele încercări sunt de obiceiu diforme şi învăţătoarea 
trebue să întrebe ce-a voit copilul să desemneze şi să scrie 
dedesubt, pentru a-şi aduce aminte.

Dar cu încetul, aceste încercări deVin miai întlelese şi 
denotă progrese în arta de a observa. Amănuntele cele mai 
neînsemnate sunt de multe ori notate, măcar că sunt încă 
destul de imperfecte. Desemnând ceeace-i place, copilul a- 
rată cari sunt obiectele care-i lovesc atenţiunea.

b) Desemnarea construcţiilor în hârtii. Aceasta constă 
în schiţarea ferestrelor şi a uşei la faţadă. Elevul face a- 
ceastă desemnare pe propriul său lucru, după o zi sau 
două, după ce guma este bine uscată.

c) Complectarea figurilor desemnate. Aceste desemne 
foarte importante, fiindcă pregătesc scrierea, desvoltă ca
pacitatea de a observa coloarea obiectelor înconjurătoare. 
Ele constau în complectarea, cu un creion în coloare, a 
contururilor trase în negru şi reprezentând nişte figuri geo- 
metrfce simple, piese de material de învăţământ, deosebite 
obiecte din jurul nostru şî obiecte naturale, flori; animale, 
etc., etc.

Copilul trebue sa aleagă coloarea, el arată printr’acea- 
sta că observă.

Modelajul. Acestea sunt exerciţii analoage cu desemnul 
liber şi complectarea colorată a figurilor. Din pământ co
pilul face ce^ace voeşte. Se dă fiecărui elev o tabletă de 
lemn şi o bucată de lut şi se aşteaptă. Unii reprezintă, până 
în cele mai mici amănunte, câteodată chiar în proporţiile 
lor, diferite obiecte cu cari au umblat la şcoală. Mulţi mo
delează ceeace văd la ei, mai ales ustensilele1 de bucătărie, 
cana de apă, leagăn de copii, etc. Sub multe modelaje, caşl 
sub multe desemne, e bine să se scrie la înceiput o explica
ţie. Aceste diferite modelaje, între care figurează şi soli
dele geometrice, constituesc preţioase indicaţii pentru a 
stabili diferentele individuale şi cu deosebire psihologice 
ald diferitelor vârste. Copiii cari la modelaj se arată ob
servatori, vor fi mai târziu, aceştia vor putea fi conduşi 
indirect spre a-şi fixa simitturile şl ideile, aceştia vor ajunge 
singuri să scrie. Ceilalţi, din contră, cari perzistă în lucră
rile lor diforme, vor avea nevoie de o îmboldire directă a 
educatoarei, care va atrage pozitiv atenfia asupra fiecărui 
obiect înconjurător.
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Jucărelele Ravîzza, solidele geomCtricâ şi modelajele.

Doamna Alexandrina Ravizza, din Milan, a imaginat 
nişte jucărele artistice, din care am ales multe', pentru a 
le adăogâ la sistemul meu didactic. O serie din aceste ju
cărele constă în nişte tablete de lemn, tăiate după figurile! 
ce reprezintă şi menţinute de un picior; pe tabletă, desem- 
nele în colori, în linii sau în plin, reprezintă în mod sche
matic figura însăşi.

Astfel, spre exemplu^ sunt arbori al căror înconjur re
prezintă forma rotundă, alţii forma triunghiulară. Alte ju
cărele reprezintă, spre pildă, o căsuţă în pădure, sau im 
castel; sau o figură umană ori animală. Acelaş desemn şi 
aceeaşi pictură este repetată pe ambele fete ale tabletei.

Aceste jucărele amintesc două idei deja cunoscute co
piilor : acea a pieselor plane de încastrat, cari sunt nişte 
tăbliţe de aceeaşi formă şi coloare; şi compozitiunile de 
hârtie, colorate! şi desemnate de coipii. Aici tabletele, ase
menea celor de încastrat, tăiate după contur, în forma ce 
trebue să reprezinte, sunt colorate şi pictura complectează 
ideia conturului. Se deprinde pe copil să interpreteze ase
menea jucărele, să recunoască ceeace reprezintă. Copiii 
iau cu plăcere obiectul în mână, îl privesc din toate păr
ţile, îl pun în picioare, se învârtesc împrejurul lui. Aceste 
obiecte artistice au, pentru aphcatia care o fac cu ele, sco
pul de a iniţia pe copil da interpretarea figurilor ce va ve
dea în cărţile ilustrate, în tablouri, etc. Se ştie cât de greu 
este pentru copilul mic de a interpreta figurile.

Jucărelele Ravizza sunt trecerea care pe nesimţite con
duce pe copil să guste figurile şi picturile. Copiii sd vor 
opri, prin urmare, a privi tablourile din perete, şi, mulţumiţi 
că înţeleg multe, îşi vor da seama de ceeace reprezintă fi
gura şi conturul comişei dreptunghiulare va vorbi inteli
gentei lor cu o voce cunoscută. Odată un corpii de ai noş- 
'tri, după ce a privit mai mult un tablou, zise ca şi cum ar 
fi vorbit cu sine: „Eu ştiu totul !“

: O altă serie de jucărele Ravizza, aleasă de mine, re
prezintă caricaturi de figuri umane, cu baze solide geome
trice. De pildă, un copil este reprezentat printr’o sferă, un 
con trunchiat, doi cilindri, etc. Solidele geometrice nu sunt 
reprezentate integral, ci cu multă aproximaţie; jucărelele 
sunt colorate viu. Cu toate acestea, jucărelele repre!zintă

Buivreanu. — Metoda Pedagogiei. 10
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dar o figură plăcută la vedere. Dar uşurinţa de a construi 
atârnă dela forma solidelor geometrice. De aceea am con
struit solide geometrice de dimensiuni deosebite: sfera şi 
baza celorlalte solide, cu o dimensiune maximă de 7 centi
metri de diametru sau' de muchie. Ele sunt colorate toate 
în albastru palid. Bucăţile sunt şapte: sfera, ovalul, cilin
drul, conul, cubul, piramiida patrulateră, prisma patrula- 
teră.

Pentru copii, este o adevărată petrecere de a căuta for-, 
mele solide printre obiectele mici dinaintea lor.

La solidele cu feţe plane, am adăogat cartoane, cari 
poartă figurile deseimnate cu o linie! albastră închisă de 
aceeaşi coloare ca şi coloarea externă, desemnul diferitelor 
feţe; astfel ca însuş solidul să poată fi suprapus; aşa, spre 
pildă, piramida are un patrulater şi un triunghiu; cubul, un 
singur patrulater; prisma, două dreptunghiur,; conul şi ci
lindrul au un cerc.

Copiii trebue să vadă că impresiile corpurilor solidd 
cele mai variate, au totdeauna aceleaşi forme cunoscute, 
adică figurile geometrice plane. In adevăr, ei au desemnat 
în pământ, cu lut, conturul picioarelor măsuţei, apoi ri
dică masa şi găsesc desemnate pătrate; ei repetă aceeaşi 
lucrare împrejurul picioarelor scaunului şi găsesc mici cer
curi; desemnează cu creion fundul călimărei care este pe 
masa directoarei şi ridicând obiectul, găsesc desemnuil u- 
nui cerc mare; desemnează înconjurul unei hârtii şi gă
sesc un drepinnghiu. Foarte mulţi copii se distrează cu 
copiatul impresiunilor corpurilor solide. Aceasta este pen
tru ei nu numai o simplă observare a obiectelor, ci analiza 
şi interpretarea lor înşile, care se sfârşeşte într’o sinteză: 
uniformitatea, sau mai bine limitaţiunea reală a formelor, 
care seamănă să fie aşa de variate.

Analiza geometrică a figurilor: laturile, unghiurile, 
centrul, muchiile.

Analiza geometrică a figurilor nu poate fi făcută de că
tre copii; cu toate acestea, am experimentat un mijloc de 
a-i iniţia la aceasta, limitându-i la dreptunghiuri, mulţu
mită unui joc care implică această analiză, fără a atrage 
asupra ei atenţia copilului.
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Dreptunghiul de care mă servesc, este suprafaţa miesei 
•copilului. Jocul constă în a pune masa.

Toate Case-\Q dei Bambini au printre jucărelele lor 
mici ustensile de bucătărie: farfurii, linguri, castroane, sa- 
ladlebe, cuţite, şervete, etc.; şi fac să se pue miasa ipentru 
şase; punând două locuri pe latura cea mai lungă, unul la 
fiecare capăt. Un copil transportă obiectele 'la locul pe 
care i-1 arăt; supiera este la mijlocul mesei, un şervet la 
un colţ, iar un tacâm se găseşte la mijlocul laturei celei 
mai scurte. Lipseşte încă ceva? Da, în acest unghiu sau 
pe această lati«re. Terminând, adaog; „Nu lipseşte nimic 
la cele două laturi mici, nici la cele lungi ?...“

Nu cred că înainte de şase ani se poate merge mai de
parte. Aceasta voiu face-o numai în ziua când voiu vedea 
că un copil numără laţurile şi unghiurile uneia din plăcile 
de încastrat. Negreşit, cerând dela ei o sforţare de me
morie, ar putea să înveţe asem^enea noţiuni, dar ar fi atunci 
un studiu maşinal, nu o .experienţă aplicată. ,

Exerciţiile simţului cromatic,

Ne-am mai ocupat de asemenea exerciţii în cursul a- 
cestei cărţi. Dar acum' trebue să precizăm1 ordinea şi des
crierea.

1. Exerciţii destinate a provocă observarea mediului.
a) Stofe şi păpuşi. în ceeace' priveşte simţul colorilor, 

am spus deja că ne servim de o cutie plină de diferite pro
be, dispuse în mai multe compartimente. Se găsesc stofe 
de colorile cele mai vii, cât şl de cele mai slabe: -catifea, 
lână, mătasă, bumbac şi ţesături vărgate, punctate, sco
ţiene.

Elevii trebue să recunoască stofele, aceasta îi va ajuta 
să observe stofa hainelor lor şi a analiză deosebitele nu
anţe ale aceleiaşi ţesături. Păpuşile germane, tricotate, ser
vesc în acelaş scop educativ.

b) Desemne şi picturi. Pregătim pentru copii nişte 
desemne pe care ei trebue să le umple cu creion de co
loare şi mai pe unnă cu pensonul, pregătind el însuş co
loarea. Primele desemne vor fi flori deschisef, fluturi cu 
aripele întinse, arbori, mai pe urmă peisage cu livezi, case, 
găini, ceriu, c^meni, etc. Când ei sunt mai înaintaţi, li se 
dă să coloreze cărţi poştale impriniate.
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Asemenea desemne servesc a studia desvoJtarea natu
rală a observatiunei mediului din partea copilului, în ceea 
ce priveşte colorile. în adevăr, copiii aleg colorile şi sunt 
lăsaţi liberi. Dacă, spre exemplu, ei colorează în verde o 
vacă, asta înseamnă că ei nu sunt încă observatori.

Necesitatea în care se găseşte elevul, de a-şi aminti co
loarea obiectului pe care îl zugrăveşte, îl sileşte să obser
ve; mai mult, el este pus în ambiţie de a ajunge la cărţi 
poştale. Numai aceia ajung aici, cari ştiu să rămâie1 cu 
coloarea înăuntru conturului şi care se servesc de colori 
potrivite. Aceste desemne sunt uşoare şi de un mare efect.

Două desemne au fost dăruite unei doamne, care este 
directoare de şcoală infantilă la Mexico şi care' a studiat 
multă vreme la noi. Unul re,prezintă un loc stâncos, în care 
pietrele erau pictate cu mare armonie de colori, într’un 
uşor violet, cafeniu şi galben închis; arborii în două gra- 
daţiuni de verde; iar cehii în albastru. Celălalt desemn re
prezenta un cal roib, cu copite şi hamuri negre.

Una din învăţătoarele noastre oferi copiilor gravuri 
dintr’o carte veche; clarobscururile negre făceau coloritul 
de un foarte frumos efect; dar eu, pentru a scoate mai 
mult în evidenţă figura de colorat şi mai plăcută lucrarea, 
aşi dă figuri conturate numai în negru.

Orişicum, desemnele simple şi creioanele de coloare, 
ţinute în mână ca şi condeiele, pregătesc calea scrisului.

II. Jocurile simţului cromatic.
Recunoaşterea colorilor şi denumirea lor. Şi despre a- 

ceasta s’a mai vorbit în altă parte. Aici vom men-ţionâ două 
jocuri mai căutate de copii.

a) Jocul Nuccitelli, pentru a recunoaşte colorile. D-ra 
Nuccitelli, directoarea primei Case dei Bambini, a imaginat 
un joc frumos; ea face linişte, apoi distribue copiilor ta
blete colorate, procedând astfel: „De ce coloare este a- 
ceasta?“ — Roş. „Bine. Voiu da roşul lui Ernest“. Ea pro-; 
cedează astfel pentru toate colorile. Când distribuţia este 
terminată, ea spune, că fiecare trebue să ţie tableta în 
mâna stângă, braţul îndoit astfel ca obiectul să se afle la 
mijlocul pieptului. ' ^

Apoi ea se aşează în mijlocul clasei şi începe a chema: 
„Verdele, la mine; albastrul, la mine“. Copiii se ridică, se 
apropie, salută şi aşteaptă. Ea îi trimite atunci în difertie 
direcţiuni: „Verdele la dreapta, roşul la stânga, etc.“. Ast-
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fel ea îi dispune faţă în fată, ori în patrat. După ce toţi 
sunt aşezaţi, ea comandă mişcări asemănătoare cu acele 
ale cadrilului: „Verdele va merge către portocaliu14. Ver
dele se supune, merge către portocaliu şi facd un compli
ment; la care celălalt răspunde, apoi îşi strâng mâna 
dreaptă, care este liberă şi se pun unul lângă altul. Astfel 
se fac mai multe figuri, cari deprind pe copii cu mişcări 
graţioase şi cu noţiuni de loc (înainte, înapoi, la stânga, 
la dreapta).

b) Jocul pentru denumirea , colorilor şi gradaţiunea nu
anţelor. Directoarea distribue toate tabletele cu nuanţele 
palide, numindu-le ca în exerciţiul precedent; apoi pe cele 
cu colori vii. Ea le tine pe acelea în mâna stângă şi pe a- 
cestea în cea dreaptă. Apoi aşezându-se în mijlocul clasei, 
eă chiamă: „Palidele la mine44. Pe fiecare îl întreabă44. „Ce 
eşti tu?44 Elevul răspunde cu voce foarte tare, după ce a 
făcut un compliment: „Sunt roşul44, „suiit albastrul!44 Ea 
îi aliniază şi rdîncepe cu colorile vii. Elevii, aş^ezafi pe două 
rânduri, fafă în fată, se salută şi apoi se amestecă: „Mare 
amestec de colori44. Apoi învăţătoarea comandă: „Colori 
vii44, „căutaţi fiecare nuianta voastră palidă şi luati-o de 
mână!44 Elevii se supun şi, doi câte doi, merg în linişte. 
Când trec pe dinaintea învăţătoarei, ei ridică tabletele şi 
strigă numele colorilor lor.

Se poate varia acest joc la.infinit. Ele sunt totdeauna 
o plăcere pentru copii. Prebcupati de alegerea ce trebue să 
o facă, atenti la numele de coloare ce reprezintă, ei devin 
foarte serioşi.

Cum copiiii manifestă totdeauna în aceste jocuri o pre
ferinţă caracteristică pentru o coloare sau alta, se permite 
fiecăruia de a fixa de şortbl lui o panglică de coloare pre
ferată şi de a se1 servi de dânsa ca de un semn de recu
noaştere care îi aparţine ca o proprietate,



METODA INVAŢAREI CETIREÎ 
ŞI A SCRIEREI

Desvoltarea spontană a limbajului grafic.

Pe când eram directoarea Şcoalei normale ortopedice 
dela Roma, încercasem câteva metode originale, pentru 
învăţarea scrierei şi a oetirei.

Itard şi Seguin n’au nici o metodă raţională pentru în
văţarea scrierei. în paginele mai sus citate, s’a putut ve
dea cum proceda Itard, pentru a învăţă alfabetul!; iată şi 
cele ce spune Seguin despre învăţarea scrierei: „Pentru 
a face. să treacă un copil dela desemtiul propriu zis la 
scriere, care este aplicaţia imediată a acestuia, nu mai ră
mâne pentru învăţător decât de a ntumî pe D o porţiune 
din cerc sprijinită de cele două extremităţi de o verticală; 
pe A, două oblice unite sus şi tăiate de o orizontală, etc. 
Nu mai este vorba, prin urmare, de a şti cum va învăţă 
copilul a scrie; el desemnează, deci el va scrie,. Nu maî 
este nevoe de a mai spune că trebue făcute literele după 
legea contrastelor şi a analogiilor: O alăture de I; B fată 
de P; T cU L, etc.“.

După Sdguin, deci, nu trebue de invătat scrierea: co
pilul care desemnează va scrie. Dar scrierea este pentru 
acest autor majuscula imprimată; nicăeri el nu arată dacă 
idiotul său va scrie în alt chip. în schimb el consacră un 
capitol, pentru a descrie o metodă de dese'mn, care pregă
teşte scrierea sau care îi tine locul; metodă plină de greu
tăţi şi care a fost stabilită în acelaş timp de Itard şi Seguin.,

„Pentru a desemnă prima noţiune de câştigat, după 
ordinea importanţei, este ace’ea a suprafeţei destinată a 
primi desemnul şi a doua este liniatura...

în aceste două noţiuni stă toată scrierea, tot desemnuU 
toată creatiunea lineară.
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Aceste două noţiuni sunt corelative; din relaţiunea lor 
naşte ideia, capacitatea de a produce linii în acest sens; 
că liniile merită acest nume, întrucât urmează o direcţiune 
metodică şi raţională. Trăsătura fără direcţiune nu este li
nie ; product al întâmplărei, ea nu are nuime.

Semnul intenţionat, din contra, are un nume pentru că 
are o directivă şi, fiindcă orice scriere sau desemn nu este 
altceva decât o compunere de diverse direcţiuni, care ur
mează o linie, trebud, înainte de a ataca scrierea propriu 
zisă, să insistăm asupra acestor noţiuni de suprafaţă şi de 
liniatură, pe cari copilul de obiceiu le câştigă prin intui
ţi une, dar pe cari suntem: obligaţi de a le face precise şi 
vizibile pentru.idioţi, în toate aplicaţiunile lor. Cu desem(- 
nul metodic, ei vor intra în contact raţional cu toate păr
ţile suprafeţei şi vor produce, mai întâiu prin imitaţie, linii 
simple şi apoi complicate. ■

Se vor deprinde succesiv: l) A trage diferite feluri de 
linii; 2) A le trage în^direcţiuni şi în poziţîuni diferite faţă 
cu suprafaţa; 3) A unî aceste linii, pentru a forma figuri 
gradate dela simplu la complex. Pentru aceasta trebue să-i 
învăţăm să deosibe'ască liniile drepte de cele curbe, verti
calele de orizontale şi de oblice, deosebite la infinit; apoi 
în sfârşit, principalele puncte de unire de două sau mai 
multe linii, pentru a formă o figură.

Această analiză raţională a desemnului de unde va re
zultă scrierea, este esenţială în toate părţile sale, aşâ că 
un copil care făce'ă deja multe litere înainte de a-mi fi în
credinţat mie, a pus şase zile pentru a trage o perpendicu
lară şi una orizontală; cincisprezece zile înainte de a imită 
o curbă şi o oblică; cea mai mare parte din elevii mei sunt 
multă vreme incapabili de a imită mişcările mânei mele pC 
hârtie, înainte de a puteă trage O' linie într’o direcţie de
terminată.

Cei mai mari imitatori sau cei mai puţin idioţi, (produc 
un semn diametral opus aceluia pe care li-1 arăt şi toţi con
fundă punctele de unire a două linii, cel mai uşor lucru1 de 
înţele's, cum1 este sus, jos, centru. Este adevărat că solida 
cunoştinţă ce le-am dat despre suprafaţă, linii şi configu- 
raţiuni îi face apţi de a pricepe acuma raporturile cari vor 
trebui să se stabilească între suprafaţă şi diversele trăsă
turi cu care ei vor trebui să umple suprafaţa; dar în stu
diul devenit necesar din pricina anomaliilor elevilor mei, 
progresiunea la verticale, orizontale, oblice şi curbe tre-
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buia să fie determinată de oonditiunea dificultăţii, a înfe- 
legerei şi a execuţîunei, ce fiecare din ele oferă unei inte
ligente greoaie şi unei mâni nobile şi puţin sigură ; aici nu 
mai este vorba de a-i face să execute un lucru dificil, fiind
că eu îi făceam să treăcă peste o serie de dificultăţi; pen
tru aceasta m’am întrebat dacă aceste dificultăţi nu sunt 
unele mai mari, altele mai mici şi dacă n’ar da naştere la 
probleme; iată ideile cari m’au condus la aceasta.

Verticala este o linie pe care ochiul şi mâna o urmă
resc direct, ridicându-se şi ooborându-se. Linia orizontală 
nu este naturală, nici pentru ochi, nici pentru mână, care se 
coboară şi urmează o curbă (ca orizontul, dela care a luat 
numele!), plecând din centru, pentru a merge la extremită
ţile laterale ale suprafeţei, dacă nu sunt întreţinute propor
ţional cu distanţa ce străbat.

Linia oblică presupune noţiuni comparative mai com
plexe; curbele cer o statornicie şi fată de diferenţa de ra
port cu suprafaţa, aşa de variabilă şi de greu de determi
nat, încât ar fi o pierdere de timp a începe studiul liniilor 
dela aceasta din urmă. Linia cea mai simplă este prin ur
mare cea verticală; şi iată cum am făcut să se priceapă 
ideîa despre aceasta.

Prima formulă geometrică este aceasta: dela un punct 
la altul se poate duce o singură linie dreaptă. Plecând de 
la această axiomă, pe care mâna singură o poate demon
stra, am fixat două puncte pe tăbliţă şl le-am imit ca o 
verticală; copiii mei încercau să facă aceasta între punc
tele pe cari le fixasem pe hârtia lor, dar unii sooborând 
verticala la dreapta punctului inferior, alţii la stânga, fără 
a mai număra pe cei a căror mână se plimba pe pagină în 
toate sensurile; pentru a opri aceste diferite deviatiuni. 
cari sunt de multe ori mai mult în inteligentă şi în privire, 
decât în mână, am crezut că fac bine de a îngustă câmpul 
de lucrare, trăgând două verticale şi la dreapta şi la stân
ga punctelor pe cari copilul trebue să le unească cu o linie 
intermediară altor două (cari vor servi, aşa zicând, ca 
sprijin).

Dacă aceste două linii nu ajung, fixăm vertical pe hâr
tie două rigle, cari opreau absolut deviatiunile mânei, dar 
aceste bariere materiale nu sunt folositoare multă vreme. 
Se suprimă mai întâiu cele două rigle şi ne întoarcem la 
întrebuinţarea liniilor paralele, între cari idiotul nu va în
târzia de a intercala a treia verticală; apoi se scoate una
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din verticalele' diriguitoare şi se lasă, câteodată cea din 
dreapta, câteodată cea din stânga, pentru a o pune la fie
care dev’atiune care se prezintă. Se suprimă în fine acea
stă ultimă linie, apoi pimctele, începând prin a şterge pe 
cel de sus, care indică punctul de plecare al semnullui şi al 
mânei, şi copilul învaţlă astfel a trage o verticală, singur, 
fără sprijin, fără puncte de oomparatiune.
' Aceeaşi metodă, aceleaşi greutăţi, aceleaşi mijloace de 

direcţionare pentru liniile drepte orizontale. Dacă, din în
tâmplare ele sunt începute destul de bine, trebue să ne aş- 
teptăm ca copilul să Id curbeze prin inclinatiune, mergând 
din centru către extremitate, cum îi comandă natura, şi 
pentru raţiunea pe care am spus-o acum. Dacă punctele 
trase din distantă în distantă nu parvin a susţine mâna. 
atunci se ajută de linii paralele, cari se trag pe hârtia °au 
de rigle.

In sfârşit, se1 va trage linia orizontală, servindu-se de 
echer, pe o linie verticală formând cu ea un unghiu drept); 
coipilul va începe a pricepe ceeace este o linie verticală şi 
una orizontală şi va ştî să întrevadă relatiimea dintre a- 
ceste două prime noţiuni, pentru a desemna o figură.

După ordinea de formare a liniilor, s’ar părea că stu
diul oblicelor ar trebui să urmeze imediat după cele ver
ticale şi orizontale; cu toate acestea nu este aşa. Linia o- 
blică care se înrudeşte' cu linia verticală prin indinatiunea 
sa şi cea orizontală prin deviafiunea sa şi cu amândouă 
prin sistema sa, pentrucă e o linie dreaptă, reprezintă, din 
cauza raporturilor sale fie cu suprafaţa, fie cu alte linii, o 
ideie prea complexă pentru a fi înţeleasă fără pregătire.

Astfel continuă S^guin, pe mai multe pagini, a vorbi 
de oblice, în toate direcţiunile pe cari el le trage între două 
paralele; şi apoi despre patru curbe pe cari le trage la 
drdapta şi la stânga unei verticale şi deasupra şi dedesub
tul unei orizontale şi conchide :

„Astfel se desleagă problemele pe căutăm: liniile verti
cale, orizontale şi oblice şi cele patru oblice, a căror unire 
face cercul, care conţin în principiu toate liniile! iposibile, 
toată scrierea''.

■ „Ajunşi la acest loc, ne-am. oprit mult, Itard şi eu. Li
niile fiind cunoscute, e bine de a pune pe copil să facă fi
guri regulate, începând, bine înţeles, dela cele m'ai simple. 
Părerea admisă, Itard m’a sfătuit să încep cu pătratul şi 
eu am urmat acest sfat trei luni, fără a mă face să fiu în-
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ţeles“. După o lungă experienţă şi condus de ideea genera- 
ţiimei figurilor geometrice, Sdguin observă că figura cea 
mai simplă este triunghiul.

„Când trei linii se întâlnesc astfel, formează totdeauna 
un triunghiu, în timp ce patru linii pot să se întâlnească 
în o sută de direcţiuni deosebite, fără a conseirvâ un para
lelism exact şi, prin urmare, de a prezenta un pătrat per
fect. Dela aceste experienţe şi observaţiuni, confirmatei de 
multe altele, cari ar fi de prisos să le mai expunem^ am 
dedus primele principii ale scrierii şi ale de'semlnului pentru 
idioţi, principii a căror aplicaţiune este foarte simplă, pen
tru ca să mă opresc mai mult“.

Iată, prin urmare, procedeul urmat de predecesorii mei, 
pentru învăţarea scrierei la copiii înapoiaţi. Cât priveşte 
cetirea, Itard spânzura pe pereţi, în cuie, figuri geome
trice : triunghiuri, patrate, cercuri, al căror contur el le 
desemnă pe perete. După care, figurile fiind ridicate, săl
batecul din Aveyron trebuia să le plaseze unde au fost 
mai înainte, servindu-se de desemn ca conducător. Acest 
exerciţiu îi SLiggeră lui Itard ideia plăcilor de încastrat. în 
sfârşit, el fabrică majuscule mari şi procedă ca şi cu figu
rile1 geometrice; după ce le spânzură pe perete, el le de
semnă conturul şi dispuneă cuele lor astfel ca copilul să 
poată să iă literele sau să le pue după voinţă. Săguin, maî 
târlziu, desemnă literele pe un plan orizontal, servindu-se 
de fundul unei cutii.

După douăzeci de ani, Seguin nu schimbase proce
deul său.

O critică a metodei de scriere şi cetire a lui Itard şf 
Seguin îmi pare de prisos. Două greşeli fundamentale o 
pun în inferioritate faţă de cea de care ne servim pentru 
copiii normali: întrebuinţarea literelor majuscule şi a fi
gurilor geometrice. Seguin a trecut fără tranziţie dela ob
servarea psihologică a copilului şi dela a relaţiunilor sale 
cu mediul, la studiul construcţiunei liniilor şi a figurilor şi 
la raporturile lor cu un plan dat.

El zice că copilul desemnează uşor o verticală, daf că 
orizontală ar deveni în curând O' curbă, pentrucă „natura 
comandă aceasta; această ordine a naturei ar fi consti
tuită prin faptul că omul vede orizontul limitat de o linie 
curbă.

Exemplul lui Sdguin poate servi spre a arăta necesi-
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tatea unei educaţii speciale, capabilă de a desvoltâ spiritul 
de observaţie şi al cugetării logice, Observaţiunea trebuie 
să fie absolut obiectivă, adică desbrăcată de prejudecăţi, 
în cazul ce ne preocupă, Seguin are prejuddcăţi; el crede 
că deviaţia liniiloir, puţina exactitate cu care copilul le 
trage, sunt datorite scăderilor inteligenţei şi ale ochiului 
şi nu mânei; de aceea el se osteneşte săptămâni şi luni 
spre a explica dire'cţiunea liniilor şi a îndrumiâ privirea 
idiotului.

Seguin credea că o bună metodă trebue să plece de 
sus: cu geometria, inteligenţa pe care copilul o poate avea 
despre raporturile abstracte, sunt singurele demne de a fi 
luate în consideraţiune.

Nu este aceasta o greşală prea mare ?
Oamenii mediocri fac paradă de erudiţiune şi dispre- 

ţuesc lucrurile simple. Să observăm gândirea logică a ace
lora pe cari îi socotim oameni de geniu. Pe Newton, că
derea unui măr îl învaţă legea gravităţii.

Un fenomen nu e niciodată mic. Fructul ce cade şi gra- 
vitaţiunea universală pot să stea alături în capul unui ge
niu. Dacă Newton ar fi fost un învăţător, el ar fi îndreptat 
privirile copilului spre a admiră stelele, pe o noapte înste
lată ; dar un erudit ar fi crezut poate necesar să pregătea
scă pe copil a pricepe calculele înalte, cari sunt cheia as
tronomiei.

Qalileo Qalilei descoperi legea pendulei, observând os
cilaţiile unei lamipe atârnate. în viaţa intelectuală, simpli
citatea şi absenţa prejudecăţilor conduc la descoperiri, 
după cum în viaţa morală, umilinţa şi sărăcia conduc spi
ritul către cele mai înalte cuceriri.

Dacă studiem istoria descoperirilor, găsim1 că ele de
pind de o observare adevărat obiectivă şi de gândirea lo
gică. Lucruri simple, dar nu de găsit la om.

Nu s’ar părea oare logic că după descoperirea lui La- 
veran asupra paraziţilor malariei cari invadează sângele 
— pe câtă vreme se ştie din anatomie că sistemhl sangui- 
nal este un sistem de vase închise — nici să suspecteze 
măcar posibilitatea că un insect înţepător ar putea inocula 
parazitul? Totuşi se părură verosimile teoriile asupra mi
asmelor pământului, asupra vânturilor africane, asupra 
paludismului, idei vagi, în timp ce parazitul eră un individ 
biologiceşte cunoscut.

Când descoperirea ţânţarului malarie vind să complec-
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teze descoperirea lui Laveran, aceasta păru „o minune“. 
Se ştie şi din biologie că reproducerea fiinţelor mionoce- 
lulare vegetale este prin sciziune alternând cu sporulatiu- 
nea; şi cea a monocelularelor animale este numiai prin sci
ziune, alternând cu sporulatiunea; şi cea a monocelulare
lor animale este numai prin sciziune, dar în alternanţă cu 
conjugatiunea; adică după un timp în care celula primi
tivă este divizată şi subdivizată în celule tinere egale în
tre ele — vine formaţiunea a două celule deosebite, ima 
masculină şi alta femenină, care vor trebui să se conto
pească în una singură, capabilă de a reîncepe ciclul re- 
productiunei prin sciziune.

Ar fi părut logic, aceasta fiind cunoscut în timpul lui 
Laveran şi ştiindu-se că parazitul malarie- este un prota- 
zoar, de a considera segmentatiunea sa în sânge, ca o fază 
H sciziunei şi de a aştepta ca parazitul să dea loc la forme 
sexuale, care trebuiau să vină numaidecât în fazele suc
cesive la sciziune. Cu toate acestea sciziunea fu conside
rată ca o formă — spondaţime — şi aparitiunei formelor 
sexuale, nici Laveran, nici alţi oameni de ştiinţă care îl 
urmară în cercetări, nu ştiură să dea o explicaţie. Singur 
Laveran expuse o părere, care fu îndată îmbrăţişată, că 
cele două forme au fost forme degenerate ale parazitului 
malarie şi prin urmare incapabile de a produce acele al- 
teratiuni cari determină boala: într’adevăr, la aparitiunea 
formelor sexuale ale parazitului, malaria se vindecă într’un 
mod aparent, fiind imposibilă conjugatiunea celor două 
celule în sângele uman. Teoriile atimci recente ale lui Mo
tel, asupra degeneratiunei umane1, întovărăşită de difor- 
matiune şi slăbiciune, inspirară lui Laveran interpretatiu - 
nea sa şi toti găsiră genială părerea ilustrullui patologist, 
fiindcă se inspiră 'dela aceste concepte ale teorii!'"'- lui 

-Mord.
Cine însă s’ar fi mărginit să judece că dătătorul de 

malarie este un protazoar, că el se reproduce prin sciziune 
sub ochii noştri, că sciziunea s'farşiţă, se văd două celule 
diferite, una femenină şi alta miasculină, cari trebuesc să 
alterneze conjugatiunea cu sciziunea, ar fi grăbit descope
rirea. Dar un raţionament aşa de simplu nu vine; puteim 
prin urmare să ne întrebăm: cât de mult ar fi progresat 
lumea, dacă o educaţie specială ar fi pregătit oamenii pen
tru observatiuue şi pentru gândire logică ?

O mare parte din timp şi de forţă intelectuală se pierd



— 161 —

în lume, pentrucă pare prea mare minciuna şi prea mic 
adevărul. Spun aceasta, pentru a arăta necesitatea ce a- 
veni de a pregăti după metoda raţională pe! nouile genera
ţii, dela care lumea civilă aşteaptă progre'sul. Până acum 
noi am întrebuinţat mediul, dar cred că a sosit momentul 
ca să întrebuinţăm! şi forţele umane, printr’o educâţiune 
ştiinţifică.

Pentru a ne întoarce la metoda de scriere a lui Seguin^. 
aceasta ilustrează un alt adevăr: predilecţitmea ce avem 
pentru lucrurile complicate, lată pe Săguin, care învaţă 
geometria,, pentru a deprinde scrierea, care constrânge pe 
elev la abstracţiunile cele mai seci, spre a-i arăta forma 
unui D. După această sforţare, copilul va avea de făcut o- 
alta, pentru a uita această literă şi pentru a o relua la 
scrierea cursivă. Nu ar fi fost mai înţelept de a începe cu- 
aceasta ?

Şi noi credem necesar de a începe învăţarea scriereî 
prin bastoane. Ni se pare natural că pebtru a învăţa un al
fabet, ale cărui litere sunt rottmde, să ne exercităm mar 
întâiu cu drepte şi cu unghiuri ascuţite. Pe urmă, cu drept 
cuvânt ne mirăm că este aşa de greu de a îndreptă la în
cepători aspirităţile şi ascuţişurile scriere! lor, când e vor
ba să facă un frumos O ; şi cu toate acestea, noi l-am a- 
dus aici cu bastoanele noastre.

'Cine dar ne-a arătat că primul semn grafic trebue să 
fie o dreaptă şi pentru ce ne încăpăţânăm a prepara curbe 
făcând unghiuri ?

Să ne desbrăcăm de aceste prejudecăţi. Bastonul dste 
tot ce este mai greu de făcut; numai un caligraf ar putea 
să vă facă o pagină de beţe. Dela un punct la altul nu este 
decât o dreaptă, cea mai mică deviaţiune arată un defect. 
Cereţi să vi se facă ipe placă o linie dreaptă; toată lumea 
aproape, va reuşi, dar dacă linia pleacă dintr’un punct 
dat, atunci vor apărea neregularităţi, adică erori. Liniile 
vor fi aproape totdeauna lungi, pentrucă desemnatorul va. 
trebui să capete o îndemânare, pentru a răuşî.

Cu linii scurte, cu limite precise, greşalele sunt mai nu
meroase: scurtimea trăsăturei împiedecă elanul, care ajută 
a conserva direcţiunea. Dificultatea de a trage o linie co
rectă este încă mărită prin obligaţia de a trage condeiul 
sau creionul, nu cum cere instinctul, ci într’un chip ho- 
tărît. Şi cu toate acestea, el este aproape primul semn gra
fic pe care îl cerem dela copii şi încă bastoanele trebue să
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iie toate paralele, ceeace estef într'adevăr o muncă aridă 
şi grea, pentru nişte copii cari nu pricep încă scqpul.

în caetele elevilor întârziaţi, pe cari- i-am văzut în 
Franţa, observaiu fenomenul notat şi de Voisin, că pagi- 
ndle de bastoane se termină totdeauna prin semne în forma 
de C. Copilul puţin dotat, lipsit de o putere de rezistentă 
şi de atenţie îndestulătoare, uită ceeace imită şi recade în 
mişcarea naturală, care este curbă. Elevii normiali, mai 
capabili de o sforţare îndelimgată, merg până la capătul 
paginei cu bastoanele lor şi ascund astfel greşala metodei. 
I)acă obsebvăm desemnele spontane ipe cari copiii nonnali 
Ie fac, spre pildă, cu o creangă uscată, pe nisipul unei alee, 
nu vom vedea niciodată mici linii drepte, ci totdeauna 
curbe lungi, întretăiate în chip diferit. Când Seguin punea 
să se facă linii orizontale, ele deveniau imediat curbe, şi 
pedagogul atribuia acest fenomen imitaţiei orizontului.

A crede că bastoanele sunt utile pentru a pregăti scrie
rea alfabetului, este o mare greşală. Sunt prea multe curbe 
în litere pentru ca linia dreapţă să fie indispensabila.

Se zice, şi e drept, că în multe litere sunt bastoane. De
sigur, dar nu este acesta un cuvânt de a începe studiul 
sorierei, .prin un asemenea detaliu.

Noi, prin analiză, ami găsit în semnde. alfabetice, linii 
. drepte şi curbe, pentru ce n’ar scrî fără a fi executat se
parat dementele literdor? Dacă omenirea ar trebui să 
vorbească după ce ar fi învătlat regulele gramaticale, a- 

■ ceasta ar fi ca şi cum pentru a privi stelele trebue să stu
diem mai întâiu calculul infinitesimal.

în sfârşit, sforţarea ce noi o credem1 necesară pentru a 
învăţa scrierea, este cu totul artificială şi nu atârnă decât 
de metoadele vifioase de învăţământ.

Să renegăm pentru tin moment orice dogmatism mai 
antic în această privinţă. Să renegăm cultura; să nu ne 
batem capul să ştim nici cum omenirea a început a scrie, 
nici care ar putea să fie geneza scriereli în sine. Să rene
găm* conventiunea pe care uzul ne-a dat-o de a începe 
scrierea prin bastonaşe, şi să presupunem că spiritul nos
tru este gol, ca şi adevărul pe care vrem să-l descoperim.

Să observăm pe cineva care scrie şi să cercăm a ana
liza actele sale. Acesta ar fi un studiu psiho-fiziologic, 
căci noi am examina scriitorul şi nu scrierea; subiectul şi 
nu obiectul.
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Până acum s’a fost început prin obiect, examinând 
scrierea, în urmă se constituia metoda.

O metodă care pleacă dela stadiul iadividalui, va fi ori
ginală şi va da învăţământului scrierea o bază nouă, an
tropologică.

Dacă m’aş fi gândit să dau un nume sistemiului meu, 
când am început experienţele cu copiii normali, fără a pre
vedea încă rezultatele, l-aş fi numit în adevăr antropolo
gic; dar experienţa mi-a procurat cestălalt titlu, surpriză 
şi adevărat dar al naturei: metoda scrierei spontane.

Pe când învătami pe idioţi, am observat următorul fapt:
. O miică idioată de unsprezece ani, care avea mâna tare şi 
bine constituită, nu isbuteâ, Cosând, să treacă acul sub 
pânză şi să-l dea deasupra, ţinând câteva fire. Am1 pus a- 
tunci pe copil la ţesutul Froebel, în care se trece o fâşie 
de hârtie transversal între alte făşii de hârtii, fixate ver
tical. Analogia este mare intre acest lucru şi între cusă
turi. Când elevul e abil la ţesutul Froebel, îl pun la cusut, 
în care isbuteşte lesne.

Din acest moment, cursul de cusut începea regulat la 
mine cu ţesăturile lui Froebel.

Mişcarea manei necesară pentru a coase, este astţfel 
pregătită fără a coase. Mulţumită exercitiilor repetate, pre
gătim mişcările înainte de a începe lucrul şi elevul, care 

"devine abil într’aceasta, înainte chiar de a pune mâna di
rect, poate să-l săvârşească aproape perfect din prima 
dată; aceasta se va putea urmă ne'greşit şi pentru învăţa
rea scrierei. Mă mir cum nu ne-am gândit la aceasta mai 
de mult şi am aşteptat pe un mic idiot, pentru a înţelege 
un principiu atât de simplu.

Fiindcă puneam pe elevi să pipăie cu degetele conturu
rile suprafeţelor, n’aveam decât să le spun să facă acelaş 
lucru cu literele alfabetului.

Am pus să mi se facă un superb alfabet cu litere cur
sive, înalte de 8 cm. Literele în lemn, de o grosime de V2 
cm., erau colorate în două colori: consonantele în albastru 
şî vocalele în roş. Literele erau căptuşite frumos cu alamă. 
Acestui alfabet corespundea mai multe tablete de carton 
bristol, pe cârd literele alfabetului erau făcute în aceleaşi 
colori şi în aceleaşi dimensiuni ca şi primele. Numai că 
aici ele nu mai erau mobile, ci se grupau după contrastele 
■şi după analogiile de formă.

O tabelă în acuarele reproducea în acele'aşi colori şi
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dimensiuni, fiepare literă a alfabetului, în scriere cursivă-; 
alăturea cu aceeaşi literă, dar mai mică, în caractere de 
imprimerie şi desemne, reprezentând obiecte al căror nu- 
me începe cu litera în chestiune. Astfel, pe tabela consa
crată literei m, e o mână, un ciocan (martello). Aceste ta
blete serveau de a fixă în memoria copilului sunetul literei; 
ele îl obişnuiau în afară de aceasta cu caracterele de im
primerie, adică cu cărţile. Aceste tablete nu reprezentau 
nici o idee nouă, dar formau un tot foarte complect. Făcut 
de mână, un asemenea alfabet are defectul de a costă nrea 
scump.

Dar iată cd era interesant într’aceste încercări. După 
ce s’au pus literele mobile peste cele cari erau desemnate 
pe carton, făceam să fie atinse în direcţiunea scrierei cur
sive de mai multe ori. Aceleaşi exerciţii erau reproduse 
pe literele, numai desemnată; copiii făceau astfel mişcarea 
necesară pentru a reproduce forma literelor, fără a scrie. 
Am fost atunci lovit de ideea că scrierea se compune din 
două forme de mişcări; în afară de cea care reproduce 
forma literelor, este şi conducerea creionului sau a con
deiului. într’adevăr, deficienţii mei, deveniţi experţi în a- 
tingerea tuturor literelor alfabetului după forma 'lor, nu 
ştiau cu toate acestea încă să ţină condeiul. Susţinerea şî 
mişcarea unui beţişor, corespunde unei mişcări musculare 
speciale, cu totul independentă de mişcarea scrierei. Tre- 
bue ca cineva să se exerciteze şi în aceasta, în afară de 
memorizarea literelor. Când dificientii învăţau a urmă 
conturul literelor, ei exercitau capacitatea lor psiho-mo- 
trice şi fixau memoria musculară pentru tinerea şi condu
cerea condeiului. Pentru a obţinea aceasta, nu mai punelam 
să atingă literele cu indexul dela mâna dreaptă, ci cu in
dexul şi cu mediul; apoi cu un beţişor de lemn, tinut cu 
condeiul de scris.

In scurt, făceam să se repete aceleaşi mişcări, cu şi fără 
creion. Cu toate acestea şi aici este o dificultate: aceea 
de a urma cu exactitate o urmă pe care o vedem1. Noi în
şine, calchiind un desemn, nu reuşim perfect.

Copiii, în particular, degeaba au fost exercitaţi pe figu
rile geometrice; aceasta nu eră de ajuns totdeauna. Ar 
trebui de dat desemnului proprietatea de a atrage vârful 
creionului după cum maghetul atrage fierul, sau creionul 
să găsească un ghid mecanic pe hârtie sau pe desemn. 
Gândii un moment să mă servesc de litere săpate, pentru
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ca bătui să fie silit a urma conturul, dar preţul unui alfa
bet acest fel mă împiedecă de a pune în practică proectul 
meu.

Despre acest metod am vorbit destul, după ce l-am1 ex
perimentat deplin, la învăţători, în lectiunile mele de di
dactică la şcoala normală ortofrenică, după cum rezultă1 
din cărticelele litografiate în al doilea an de curs şi pe cari 
le păstrez şi acum în vrei-o sută de copii, ca un document 
al trecutului.

Iată vorbele care, pronunţate în public acum' zece ani, 
rămaseră litografiate ,în mâinile altor două sute de învă
ţători elementari, fără ca vre-unul, cum scria cu mirare 
profesorul Ferreri într’un recent articol1) să ia vre-o ideie: 
„Riassunto delle lezione didactica44 dela dott. Montessori 
anno 1900, pag. 46 :

„Leătiira şi scrierea simtdtanâ. La un moment dat se a- 
rată cartonul cu vocalele lucrate în roş: copilul vede în 
colori nişte figuri neregulate. Se oferă copilului vocalele 
în roş pentru a le suprapune peste semnele cartonaşului. 
Se ating vocalele de lemn în direcţiunea scrierei şi se nu
mesc: vocalele sunt prin analogia formei o, e, a, î, u. Apoi 
se spune copilului spre exemplu: „Caută-mi pe o, pune-1 
Ia loc44. Apoi: „Ce literă e aceasta?44 Aici se va vedea că 
mulţi coipii se înşală,privind litera, în schimb ei ghicesc 
pipăind-0. Observaţiuni interesante se pot face relevând 
diferite tipuri individuale: vizuali, motori.

„Copilul pipăe apoi litera făcută pe carton, mai întâiu 
cu indicele singur, apoi cu indicele şi mediul, în urmă cu 
un beţişor de lemn ţinut ca condeiul; litera trebue să fie 
pipăită în direcţiunea scrierei.

„Consonantele sunt desemnate îji albastru şi dispuse 
după analogia formei, pe diferite cartoane; aici se ane
xează alfabetul mobil în lemn albastru, care este de a se 
suprapune pe cartoane, ca la vocale. Anexă la alfabet este 
o altă serie de cartoane, pe care alături de consonanta e- 
gală cu cea de lemn, sunt zugrăvite una sau două figuri 
de obiecto, al căror nume începe cu litera desemnată. îna-

1) G. Ferreri. Per Vinsegnumenio ăelîa scriitura (Sistema della 
dott. M, Montessori). BolletUno dell’Associazîone Romana per la cura 
medicopedagogica dei fanciulli anormali e deficienţi poveri.

C. Bulureanu. — Metoda Pedagogiei. 11
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întea literei cursive şi zugrăvită cu aceeaşi coloare, este 
o literă mai mică, cu caracter de tipografie.

„învăţătoarea numind consonantele după metoda fonică, 
arată litera, apoi cartonul, pronunţând numele obiectelor 
cari sunt desemnate şi arătând prima literă, spre exem
plu: m... meîa 7Âoer\ „Dă-mi consonanta m... pune-o la loc, 

‘pipăe-o. etc.“. Aici se studiază defectele limbajului copi- 
iuliu.

I „Prin pipăirea literelor în direcţiunea scrierei se face 
educaţia musculară, care pregăteşte scrierea, O copilă a 
noastră de tip motor, învăţată după metoda aceasta, a re
produs toate literele cu condeiul, în mărime de aproape 
8 m/m, cu mult înainte de a ştî să le recunoască, cu sur
prinzătoare regularitate; această copilă merge bine şi la 
lucrul manual.

„Copilul care priveşte, recunoaşte şi pipăe literele în di
recţiunea scrierei, se pregăteşte pentru cetirea şi scrierea 
simultană foarte curând.

„A pipăi literele şi a le privi în acelaş timp, înseamnă a 
fixa mai repede imaginea, prin ajutorul mai multor sim
ţuri ; pe urmă se separă cele două fapte: a privi (cetirea); 
a pipăi (scriere'a). După tipurile individuale, unii vor în- 
yăţâ a ceti, alţii a scrie“.

Eu începusem, prin urmare, acum zece ani, în linia- 
mente generale, metoda mea pentru scriere şi cetire. Spre 
marea mea surprindere, văzui că un elev întârziat, exer
citat astfel, făcea lesne cu creta pe tabela neagră şi cu1 o 
mână sigură, chiar la început, toate literele alfabetului. 
Alţi elevi scriau foarte bine-cu condeiul litere pe cari ei 
nu le cunoşteau încă. Am observat acelaş lucru la normali.

Scrierea este un exerciţiu foarte uşor pentru copiii 
mici, pentrucă simţul muscular este foarte desvoltat în 
timpul copilăriei. Nu este acelaş lucru şi cu cetirea: inter
pretarea semnelor, modularea vocei este o miuncă cu totul 
mintală, care cere o adevărată instrucţiune. A face semne 
cere o mişcare care place copilului. Scrierea se desvoltă 
astfel eu spontaneitate şi fără greutate, pe măsura desvol- 
tăreîi limbajului vorbit, care nu-i decât o traducere mo
trice a sunetelor auzite. în schimb, cetirea face parte din- 
tr’o cultură intelectuală abstractă, care este interpretarea 
ideilor din semnele grafice şi se câştigă mai târziu singură.
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Primele mele experiehte, cu copiii normali, fură înce
pute în prima jumătate a lunei Noemvrie 1907. In cele două 
Case dei Bambini din San Lx)renzo, inaugurate una în 6 
lanuar, alta în 7 JVfertie, întrebuinţasem jocurile vieţei 
practice şi a educaţiei simţlurilor, până în momentul va
canţei, în August. Eram încă îmbuibată de prejudecata că 
studiul scriere! şi al oetirei nu trebue să înceapă înainte 
de şase ani; cu toate acestea, micii noştri elevi, desvoltaţi 
repede, mulţumită primelor noastre exerciţii, aveau aerul 
de a se întreba unde avem să ajungem.

Ei ştiau să se îmbrace şi să se desbrace, să se spele, 
să măture duşumelele, să scuture mobilele de praf, să a- 
şeze în clasă, să închidă şi să deschidă cutiile, să întoarcă 
cheile în broaşte, să ude florile, să observe obiectele şi să 
vadă cu mânile. Câţiva dintre dânşii veniră atunci să ne 
ceară deadreptul de a învăţa să citească şi să scrie. Fiind
că noi ne opusetăm, ei învăţară aiurea şi sosiră în clasă 
cu mulţi o pe placă. Mamele se rugară în sfârşit de a învăţa 
pe copiii lor cetirea şi scrierea.

„Aici, ziceau ele, ci învaţă toate aşa de uşor. De alt
mintrelea, aceasta i-ar scuti de mari oboşeli în claseile pri- 
mare“. Această credinţă a mamelor, închipuindu-şi că co
piii lor învaţă la noi fără greutate, mă învinse. Mă hotărî! 
să încerc o experienţă în Septemvrie. Cu toate acestea, în 
acel moment, trebui să reiau lecţiile întrerupte şi cam1 ui
tate şi amânai cu 3 luni încercările noui, astfel că ele co- 
incidară cu reluarea acelluiaş studiu în clasele primare. 
Această amânare avea să-mi permită de a confrunta re
zultatele celor două metode şi de a stabili judecata mea 
definitivă.

în Septemvrie deci, am înce'put a căuta lucrători dis
puşi a fabrica materialul meu didactic, dar n’am găsit pe 
nimeni.' Unii m’au sfătuit să comand lucrurile la Milan, 
dar aceasta pricinuia mare pierdere de timp, fără rezul
tate. Nimeni nu vroia să-mi facă alfabetul metalic, de care 
aveam nevoe. Pentru a sfârşi, m’aş fi mulţumit cu litere 
smălţuite, de cele1 cari se pun la vitrine, dar nu găslam: O 
şcoală profesională încercă de a-mi săpa literele în lemn, 
dar .întrerupse această muncă grea. Trecu astfel luna Oc- 
tom.vrie; elevii şcoalelor primare acoperiseră deja mii de' 
pagini cu betişoare şi ai mei aşteptau încă. Mă hotărîi a- 
tunci de a tăia din carton litere mari, pe cari învăţătoa-
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rele le colorară fără gust în albastru, pe o fată. Cât pri
veşte literele destinate a fi (pipăite, le tăiam din hârtid as
pră (sţiclată), lipită în urmă pe hârtie netedă, fabricând 
astfel obiecte analoage cu cele întrebuinţate la exerciţiile 
începătoare pentru simţul tactului.

Era simplu, dar cu mult supe'rior alfabetului magnific, 
după care am alergat două luni. Dacă aşi fi fost bogată, 
aşi fi avut un alfabet magnific şi inutil. Vroiam pe cel cu
noscut, pentrucă nu puteam cunoaşte pe cel nou; căutam 
grandiosul care este în lucrurile dispărute, fără a vedea, 
umila simplicitate a începuturilor noui, germertele care va 
trebui să se desvolte ,în viitor. Un alfabet pe hârtie putea, 
să fie reprodus uşor în mai multe exem.pl a re, pentrucă era 
aşa de puţin costisitor şi mai mulfi copii l-ar fi întrebuin
ţat în acelaş timp, pentru a învăţa formele literelor mai 
întâiu, compoziţia cuvintelor pe urmă. Alfabetul de hârtie 
asprită îmi procura conducătorul aşa de mult timp şi mult 
căutat, mulfumită căruia sim'ţful tactului va deprinde miş
carea scrierei, cu o impecabilă exactitate de control. După 
orele de clasă, noi ne puserăm1, cele două învăţătoare şi eu, 
a tăiâ-o mare cantitate de litere din hârtie simplă, colo
rând pe unele, gumând pe cele de hârtie aspră şi întinzân- 
du-le pe masă, pentîii a le regăsi uscate a doua.zi. în tim
pul acestui lucru, pricepui toată simplicitatea şi claritatea 
metodei şi mă miram că nu m’am gândit la ea miai de 
mult. Istoria încelputurilor noastre fu foarte interesantă.

într’o zi, una din învăţătoarele noastre, bolnavăr^ fu în
locuită de către una din elevele mele, d-ra Alina Pedeli, 
profesoară de pedagogie într’o şcoală normală. într’o sea
ră, în timpul unei vizite la D-ra Pedeli, ea îmi arătă două 
modificări ce făcuse la alfabet: prima consta într’o bucă
ţică de hârtie lipită dedesubtul şi în dosul fiecărei litere, 
spre a arătă elevului cum se punea litera; cealaltă eră un 
carton cu compartimente, destinat a grupă diferitele litere, 
cari altădată se puneau una peste alta. Păstrez incă acest 
carton, făcut dintr’un capac murdar şi rupt, găsit în odaia 
perdegiţei şi cusut fără gust, cu aţă albă. D-ra Pedeli mi-1 
arătă râzând şi scuzându-se aproape de acest lucru, fără 
nici o noimă. Eu,-din potrivă, mă entuziasmai, pricepând 
dela început că acest carton permiteă elevului de a com
pară între ele diferitele litere şi de a alege pe cele de care 
are nevoie.
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Aceasta fu origina metodei şi a materialului didactic 
pe care-1 voiu descrie.

Voiu rezuma acest capitol, zicând că la Crăciun, în a- 
cest an, în timp ce elevii şcoalelor primare începeiau să 
Înveţe cu greutate a forma pe o, după ce -au scris trei luni 
în capăt, pagini cu bastoane şi unghiuri ascuţite, micii 
noiştri de patru ani scriau inginerului Talama, pe o fru
moasă foaie de hârtie, fără ştersături şi fără petd, fiecare 
In numele camarazilor săi, o scrisoare de felicitare şi de 
mulţumire. Scrisoarea era tot aşa de bună ca şi a unui elev 
din clasa IlI-a primară.

Descrierea letoU si a lateriaMiii lactic.
I. Timp: Exerciţii tinzând a provocă mecanismul
muscular pentru tinerea şi conducerea condeiului.

Desetnnul pregătitor al scriere!.

Material: Pupitre, suprafeţe de fier, figuri tăiate, cre
ioane de colori.

Am dat să-mi facă două pupitre egale, compuse dintr’o 
tablă orizontală, pufin înclinată şi susţinută de patru pi
cioare de lemn. O baghetă de lemn bătută în cuie, la par
tea inferioară a tablei, opreşte aici obiectele. Tabla este 
văpsită în albastru deschis, în timp ce bagheta susţină
toare şi picioarele sunt roş-aprins. Fiecare pupitru conţine 
patru suprafeţe cafenii, cu laturile de 10 cm. de fier, de 
unde se desprinde o placă mobilă de fier, de coloare al
bastru deschis, ca şi tabla pupitrului, prevăzută cu un bu
ton de alamă, pentru uşurinţa mişcărei.

Exerciţii. Cele două pupitre puse unul lângă altul, au 
aparenta unui singur pupitru, conţinând opt figuri; ele pot 
să fie puse pe o etajeră, pe masa învăţătoarei sau pe mar
ginea mesei elevilor. Obiectul este elegant şi atrage atenţia 
copiilor.

Analogia cu plăcile, deja studiată, este complectă; nu
mai elevul are aici, la libera lui dispoziţie, bucăţi foarte^ 
greSle, cu minimă grosime. El' ridică mai întâiu suprafaţa 
centrală şi, pe o foaie de hârtie albă, pusă dedesubt, de-
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semnează conturul vidului lăsat de către placa ridicată. 
Apoi, ridicând cealaltă suprafaţă, el nu mai are sub ochi' 
decât foaia albă pe care a desemnat o figură geometrică.

Pentru prima oară, copilul desemnează o figură geo
metrică; până acum1 el n’a făcut decât să suprapue plăcile- 
peste desemnele deja făcute. Suprapimând atunci placa 
peste desemnul pe care l-a obţinut, el mai face odată con
turul Iui cu un creion de coloare. Pe hârtie figura este ast
fel desemnată dd două ori, în colori diferite.

în acest chip d întrevede conceptul abstract al figu- 
reî geometrice; două bucăţi de fier, tot aşa de deosebite- 
ca şi suprafaţa de încastrat şi cadrul, servesc să obţinem 
acelaş rezultat: linia determinând o figură. Faptul atrage* 
atenţia copilului; câteodată el se minunează de conformi
tatea a două linii, el priveşte cu bucurie acest desemn du
blu, care îi pare eşind din obiectele însăşi. El învaţă a trage 
linii. Ziua, — când iperfectionându-se, el va ştî să execute 
trăsături, speciale, pe cari le numim litere — nu va în
târzia.

Duipă aceasta începe tinerea creionului Cu o cretă în 
coloare după alegerea lui, pe care o tine ca pe un condei, 
copilul umple figura geometrică.

I se atrage atenţia să nu dea peste contur, ceeace îT 
face să priceapă că o linie determină o figură.

Acest exerciţiu, excelent pentru a învăţa tinerea con
deiului, face mai mult decât toate paginele de bete imagi
nabile. Elevul nu se oboseşte niciodată cu ele, pentrucă 
lucrează liber şi în sensul în care îi place, în timp ce vede- 
desvoltându-se sub ochii săi o mare figură colorată.

La început, elevii urpplu pagini cu aceste patrate, a- 
ceste triunghiuri, aceste ovale şi aceste trapeze de co
loare roşie, portocalie, verde, albastră, roză.

Apoi ei se mărginesc a întrebuinţa numai albastru des
chis şi albastru închis, fie pentru contururile pe cari le fac, 
fie pentru umplut.

Mulţi copii desemnează spontaneu un mic cerc plin, de 
coloare portocalie, figurând butonul de alamă al suprafe
ţei încastrate. Alţii desemnează încă marginea suprafeţei, 
colorând în cafeniu, simulând astfel bucăţile cari fuseseră 
puse pe pupitru.

Observând figurile succesive obţinute de acelaş elev, 
este uşor de a nota un dublu progres: l) Trăsăturile de
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umplutură întrec din ce în ce mai puţin contururile până 
când ele rămân exact în contur. Umplutura însăşi estd 
perfect egală şi uniformă; 2) Semnele de umplutură, în 
Ioc de a fi scurte şi confuze, sunt, din ce în ce, lungi şi pa- 
raîlele, până ce devin adevărate haşuri regulate, traversând 
figura dintr’o parte într’alta. Copilul este atunci stăpân pe 
mâna şa, ceeace vrea să zică că mecanismele musculare 
indispensabile la menţinerea .condeiului, s’au stabilit.

Pentru a varia exerciţiile, s’a recurs la desemnul flo
rilor, a animalelor, a peisajelor, a copiilor, ete., la cărţile 
ilustrate despre care a fost deja vorba şi cari aduc acelaş 
serviciu. Dacă am ţinea socoteală de trăsăturile făcute de 
către un copil în umplerea figurilor şi dacă le-am traduce 
în semne grafice, ele ar umplea zeci de caiete. Pricepem 
atunci siguranţa pe care o câştigă aşa de repede copiii 
noştri şi pentru ce ei sunt tot aşa de abili ca şi şcolarii din 
anul al treilea, formaţi după metoadele comune.

Când pentru prima oară vor ţinea condeiul, ei vor ştî 
să-l mânuiască. Nici un alt mijloc nu ar da acest rezultat, 
într’un timp aşa de scurt şi cerând aşa de putină oboseală.

Metoda mea cea veche, întrebuinţată cu degeneraţii, de 
a pipăi contururile litdrelor pe carton cu o vargă, era, în 
comparaţie, săracă şi stearpă.

Chiar când şcolarii ştiu să scrie, continuu aceste exer
ciţii, în cari progresele s.unt de nedescris, pentrucă se poate 
varia şi complică desemnele în mii de chipuri. Perfecţio
nez scrierea prin aceleaşi mijloace prin care am provo
cat-o. Ţinuta condeiului devine din ce în ce mai sigură. 
Fără a scrie, copiii noştri se perfecţionează în arta scriereî.

II. Timp: Exerciţii tinzând a dâ imagina vizuală şî 
musculară a literelor .şi a stabili memoria musculară a 

mişcărilor necesare scrierei.
Material: Ţăbliţe cu fiecare literă de alfabet, de co

loare cenuşie, tăiate din hârtie aspră şi lipite pe tabelă de 
carton acoperit cu hârtie netedă, verde. Tabela poate fi şi 
de lemn alb, iar litera neagră. Alte1 tabele de lemn şi de 
carton, reprezintă grupe de litere, de forme analoage ori 
contrastante. Ele sunt de frumoasă caligrafie, verticală, 
după uzul adoptat astăzi în clasele primare, locurile goale 
şi pline fiind indicate.
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Exerciţii. Se începe imediat prin învăţarea literelor ; 
vocalele întâia, apoi consoanele, pe cari le pronunţam fără 
a le numi. Adăogămi aproape imediat consoanei o vocală, 
ca să formeze silabă, după metoda fono-silabică.

Lecţia decurge după cei trei timpi deja citati :
1) Senzaţia vizuală, tactilă şi musculară, asociată 'Cii 

sunetul. Directoarea prezintă copilului două cartoane velrzi 
sau două tablete albe, după materialul de care dispune, pe 
caii sunt scrise literele i şi o.-Ea zice: „Aceasta este î; 
acela 0“. Apoi pipăe mai întâiu singură literele şi, dacă 
este necesar, conducând degetul elevului pe hârtie sticlată, 
după direcţiunea scrisului.

„A şti şi, a pipăî“ înseamnă a cunoaşte direcţiunea în 
care se trag literele.

Copilul învaţă îndată şi degetul său, deja experimen
tat, este condus de asprimea hârtiei sticlate. El poate, prin 
urmare, să repete la infinit forma grafică, fără teamă de 
a se înşela. Dacă ar devia, senzaţia hârtiei netede, de sub 
degetul său, i-ar arăta îndată greşala.

Când copiii s’au obişnuit cu acest exerciţiu, ei îşi fac 
o plăcere a-1 repetă cu ochii închişi, lăsându-se conduşi de 
către hârtia sticlată. în acest chip, perceptiunea literei se 
face prin senzaţia tactilă şi musculară.

Nu mai este deci ochiul care comandă elevului, ci este 
pipăitul care fixează mişcarea în memoria musculară. Trei 
senzatiuni colaborează astfel : senzatiunea vizuală, cea 
tactilă şi cea musculară; imagina literei se întipăreşte prin 
urmare mult mai repede decât prin mietoadde obişnuite, 
cari nu fac apel decât la vedere. Trebue de observat că 
memoria musculară este dintre toate cea mai tenace la co
pil şi cea mai repede. Copilul care de multe1 ori nu recu
noaşte litera, văzând-o, o nimereşte îndată ce o pipăe. în 
afară de aceasta, aceste imagini. sunt asociate cu ale su
netului.

2) Percepţiunea: Copilul trebue să ştie a compară şi a 
recunoaşte literele, când aude sunetul corespunzător. Di
rectoarea cere elevului: „Dă-mi pe o, dă-mi pe i“. Dacă 
copilul nu recunoaşte literele văzându-le, îi cerem să le pi
păe, şi dacă prin acest ultim mijloc el nu isbuteştel, lecţia 
se termină şi se reia în altă zi. (Am1 arătat deja aiurea ne
cesitatea de a nu relevă greşalele şi de a nu insistă nicio
dată, dacă copilul nu pricepe îndată).
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3) Limbajul: După ce se lasă câteva minute Uterele 
pe masă. se cere copilului: „Ce este aceasta?t,t la care el 
trebue să răspundă: o, i.

Pentru consonante învăţătoarea pronunţă numai sune
tul, căruia se adaogă imediat o vocală sau mai multe, for
mând silabe; exemplu: m, ma, mi, me. Apoi se repetă •su
netul izolat: m. Copilul va arăta consoana izolată, sau ur
mată de vocală. îndată ce elevul cunoaşte o consoană, în
văţătoarea compune cuvinte, fără a aştepta ca el să vadă 
toate vocalele, pentmcă nu-i nevoe de a învăţa întâiu toate 
vocalele şi de a trece apoi la consonante.
, Nu găsesc practic de a urmă o regulă la învăţarea con

soanelor; de multe ori curiozitatea copilului pentru cutare 
semn sau pentru un nume propriu care atrage atenţia sa, 
vor conduce pe învăţătoare. Voinţa copilului este mijlocul 
cel mai eficace pentru a ştî care este calea ca trebue ur
mată.

Când copilul pronunţă sunetele consoanelor, el dove
deşte! o plăcere evidentă; această varietate de modulatiuni 
lui îi pare o noutate pe care el o asociază cu semnele gra
fice încă misterioase. într’o zi, pe când copiii se jucau, şe
deam pe terasă cU un copil de doi ani şi jumătate, pe care 
mama sa mi-1 încredinţase pentru un mo'ment. Literele e1- 
rau împrăştiate pe scaune şi eu mă grăbeam să le grupez 
In cazierele lor respective. Copilul mă privea. El se! apropie 
şi ia un f. Copiii cari în acel moment treceau în rând, aler
gând, strigară împreună numele literei. Copilul nu bagă 
de seamă, lasă pe î şi luă im r. Ceilalţi, cari alergau încă 
strigară: r, r, r ! Puţin câte puţin copilul pricepu peUtru 
ce se schimbă sunetul, de câte ori el luă altă' literă. Jocul 
-dură trei sferturi de oră, fără ca participanţii să manifeste 
cea mai mică oboseală. Băetii prinseseră interes de lucru, 
ei se grupară şi pronunţară în cor sunetele, râzând de ne
dumerirea copilului. Pentru a sfârşi, acesta, care de multe 
■ori luase şi pusese pe f, îl mai reluă pentru a mi-1 arăta şi 
se puse a striga înaintea celorlalţi copii: f, f ! Dintre toate 
sujietele auzite, el reţinuse pe acesta: litera lungă, care 
făcea pe copii să petreacă alergând în şir, îl impresionase.

Nu este nevoie1 de arătat cât de m,ult înlesneşte limba
jul copiilor pronunţarea separată a diverselor sunete ale 
alfabetului; defectele de pronujitie apar distincte. Cum: ele 
arată totdeauna o desvoltare necomplectă a limbajului în-
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suşi, ele pot fi luate ca un criteriu de progres în învăţă
mântul individual.

Pentru a corija limbajul, este bine a se conforma re
galelor fiziologice ale desvoltărei lui şi de a grada dificul
tăţile. Dar când copilul deja posedă limba şi pronunţă bine 
toate sunetele, este indiferent de a-1 face. să repete mai de- 
grabă un sunet decât altul, când învaţă literele.

Cea mai mare parte din defectele de pronunţare, cari' 
perzistă în vârsta matură, se datoresc greşelilor funcţio
nale în desvoltarea limbajului copilăresc. Dacă, în loc de 
a corija pe adult, am fi îndrumat desvoltarea copilului, re
zultatul ar fi fost mai bun.

Multe defecte de pronunţie sunt defecte dialectale, aşa 
că e imposibil de a le corija mai târziu. Cât de uşor însă 
ar fi să se evite aceasta, dacă prin o educaţie si>ecială am 
stărui să se perfecţioneze limbajul copilului.

Să trecem cu vederea adevăratele defecte de limbajr 
datorite anomaliilor anatomice şi fiziologice, sau factorilor 
patologici, cari alterează funcţionarea sistemului nervos ; 
să ne oprim' numai la acele alterat'iuni cari sunt datorite 
perzistent^ vitioase dei pronunţie copilărească, imitatiuneî 
de pronunţie imperfectă, între cari sunt de a se numără 
dialectele. Asemenea defecte se pot referi la toate consoa
nele. Şi nici un mijloc mai practic nu poate fi pentru cori
jarea metodică a limbajului, decât acest exerciţiu! de pro
nunţie, necesar la învăţarea limbajului grafic, cu metoda 
mea.

• Dar această obiectiune foarte importantă, merită un 
capitol aparte.

întorcându-ne acum la metodul scrierei, se constată că 
el este deja cuprins ,în cele două momente descrise, fiind
că copilul, cu asemenea exerciţii, are posibilitatea de a m- 
vătâ şi de a-şi fixă mecanismul muscular, necesar la ţine
rea condeiului şi la executarea semnelor grafice. Când ele:- 
vul u fost exercitat multă vreme să tic condeiul şi să recu
noască semnele grafice, el este gata de a scrie toate lite
rele alfabetului şi silabele simple, fără să fi luat vre-odată 
un creion pentru a scriem Mai mult, el s’a iniţiat la cetire 
în acelaş timp cu scrierea. Când el vede o litieră şi o pro
nunţă, el citeşte; când o pipăe, el scrie, sau cel (putin el 
este pe pragul scrierei şi al cetirei.

Aceste 'acte simultane pun pe elev înaintea unei noiii
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forme de limbagiu, fără să putem spune care din ele este 
mai de preferat. Nu trebue, prin urmare, să ne îngrijim 
dacă copilul va învăţa mai întăiu a scrie ori a ceti. Trebue 
să aşteptăm fără prejudecată, rezultatele experienţei!, care 
se va deosebi duipă indivizi şi după aptitudinele speciale 
ale fiecăruia din ei. Aceasta permite un studiu foarte in
teresant de psihologie individuală, ceeace e în spiritul me
todei noastre, fondată pe libera expansiune a copilului. '

IV. Timp: Exerciţiile compunerei cuvintelor.

Material : Alfabetele. Luterele în dimensiuni egale cm 
cele din hârtie aspră, sunt tăiate din carton albastru uşor, 
sau din piele neagră. Ele sunt independente unele de altele- 
şi reprezintă alfabete complecte.

Sunt patru exemplare de fiecare literă, conţinute în ca
ziere neregulate şi corespunzând perfect dimensiunilor li
terelor pe cari trebue să le conţină. Pe fundul fiecărei că
suţe stă lipit modelul literei. Acest model este de hârtie as
pră, de coloare deschisă pentru literele de carton şi negre 
pentru cele de piele. Elevul n’are deci nici o greutate de a 
pune la locul lor literele.

în afară de aceste caziere, am mai pregătit unul mai 
mare, cu două compartimente, unul rezervat vocalelor tă
iate din hârtie roşie, celălalt consonantelor, cari sunt al
bastre. Sub literă, un mic beţişor, de carton alb, pus trans
versal, indică linia şi serveşte a stabili nivelul cuvintelor 
şi înclinarea scriere!. Ace'st cazier, cu litere mari, serveşte 
pentru primele lecţiiuni.

.Mai sunt încă tablouri mici de hârtie aspră şi caziere^ 
pentru majuscule şi pentru numere.

Exerciţii. îndată ce1 -copilul a învăţat câteva vocale sau 
consoane, se pune dinaintea lui jumătatea cazierului celui 
mare, conţinând toaie literele subliniate cu o linie albă., 
învăţătoarea pronunţă atunci foarte lămurit un cuvânt, 
Sjpre exemplu mama, accentuând pe m. îndată copilul iâ 
un m şi-l pune pe masă. O nouă repetire a cuvântului îl 
face să pună pe a. Copilul compune mai uşor decât citeşte, 
îndată ce pronunţăm limpede, scurtând silabele, el ştie ciun1 
să scrie.

Este interesant de observat elevul în această lucrare: 
în timp ce el ascultă, el priveşte cazierul, mişcând buzele
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şi alegând literele care-i trebue. Această mişcare a buzelor 
vine din pricină că copilul repetă în interioruil său de im 
număr infinit de ori cuvântul ale cărui nuanţe are să le 
traducă prin litere. Câteodată am: dictat cuvinte nemţeşti, 
necunoscute de copii, spre exemplu Darmstadt, Peterman 
şi ele au fost scrise fără greşeli. Cu toate acestea, se alege 
de obiceiu cuvinte curente, capabile de a dieşteptâ o ideie 
în spiritul copilului, care atunci este îndemnat de a reciti 
de mai multe ori şi a contempla oarecum cuvântul pe care 
l-a compus.

Importanta acestor exerciţii este îoarte com.plexă; co
pilul analizează, îşi perfecţionează şi-şi fixează limbajul, 
fiindcă el învaţă că fiecare literă aleasă de el, va adaogă 
im sunet nou la cuvântul de compus şi se vede în necesi
tatea de a pronunţa tare şi răspicat. El asociază imagina 
grafică la sunet şi prepară astfel bazele solide ale ortogra
fiei sale.

Mai mult, compunerea cuvintelor este în sind un exer
ciţiu de inteligenţă. Cuvântul pe care îl pronunţă este pen
tru copil o problemă de rezolvit, care cere un apel la me
morie. El ar putea, de altfel „face probă“, recitind cuvân
tul scris. Când altul recite'şte cu voce tare cuvântul pe care 
el l-a compus, el, copilul, are expresiunea satisfacerei or- 
goliului său şi pentru multă vreme, bucurie şi mirare. El 
simte că corespunde cu alţii printr’un limbagiu care în a- 
cest moment îi apare lui ca fruct al muncei şi al inteligen
tei sale.

Când exerciţiul d sfârşit, copilul pune fiecare literă în 
căsuţa sa. Această ultimă lucrare este încă un exerciţiu de 
comparare şi de alegere.

Astfel trei exerciţii sunt combinate într’unul, toate con
lucrând a fixa în spirit imagina literelor corespunzătoare 
sunetului cuvintelor. Acest mijloc întreeşte uşurinţa de a 
învăţă şi micşorează ,cu o treime, timtpul cârd trebueşte de 
obiceiu pentru un asemenea studiu. îndată copilul va ve
dea în mintea sa, pentru fiecare cuvânt, pe toate literele 
necesard, aliniindu-se în rând.

Intr’o zi, un copil de patru ani, care se plimbă pe te
rasă, repetă ca şi cum şi-ar fi vorbit lui însuşi: „Pentru a 
scrie Zaira, trebue z a i r a“.

Altădată, profesorul Di' Donato, care vizită Casa dei 
Bambini, dictă numele său unui copil de patru ani: Di Do-
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nato. Copilul se puse să comipue cu litere minuscule nu
mele dintr’un singur cuvânt; el începe aşa: d i t o n. Vi
zitatorul îl corija, pronunţând mai distinct: di donato. 
Atunci copilul, fără a se sinchisi de to, îl puse deoparte şi 
pune în spaţiul vid do: el puse pe urmă un a după n, apoi 
reluă pe to, pe care-1 pusese deoparte, pentru a-1 adăogâ 
la cuvânt şi a-1 complecta. Astfel copilul înţelegând că to 
nu era la locul luî, observase cu toate acestea că acest su
net va luă loc aiurea şi păstrase compunerea făcută pen
tru a o relua după un moment.

Lucru de mirare pentru un copil de patru ani şi care 
surprinse pe toţi asistenţii. Se poate explica aceasta prin 
viziunea clară şi re)pede a semnelor necesare pentru a for
ma cuvântul auzit; dar trebue ţinut socoteală şi de menta
litatea raţională formată prin atâtea exerciţii gradate ale 
inteligenţei.

Acestea sunt cele trei momente în metoda noastră, peb- 
tru deprinderea limbajului grafic. Ele pregătesc separat 
actele psiho-fiziologice indispensabile la cetire şi la scriere. 
Aceste acte izolate se vor topi mai curând sau mai târziu,, 
într’un singur act nebănuit şi cu explozie: scrierea. într’a- 
devăr, este reacţliunea minunată care s’a produs la copiii' 
normali. !

într’o zi de Decemvrie, cu soare, eram pd terasă cu co
piii. Unii se jucau în voia lor, pe când alţii făcuseră cerc 
împrejurul meu. Era acolo im ogeag. Luând o bucată de 
cretă, o întinsei la un băiat de cinci ani, zicându-i să-l de
semneze. El se supuse şi cinchindu-se, desemnă ogeaguî 
pe pământ, foarte bine. Ca totdeauna, în asemenea caz,, 
n’am cruţat nici atunci laudele.

Copilul mă privi, surâse, rămase un moment ca şi cum" 
s’ar pregăti pentru o explozie de bucurie, apoi strigă: „Eu 
scriu, eu scriu41 şi, plecat pe pavaj, el scrise cuvântul mano, 
apoi, entuziasmat, scrise încă: camtno, teito. Fără să se 
cprească, el nu încetă de a zice cu voce tare: „Scriu, ştiu 
a scrie44, aşa că toţi camarazii săi a:lergară şi-l înconju
rară cu mirare. Doi sau trei nerăbdători, cerură şi ei cretă 
şi se puseră a scrie diferite vorbe: mama, mano, giw, că
mine, ada, etc.

Nici unul din ei liu mai luase în mână pentru a scrie 
nici condeiu, nici cretă, nici creion; ei scriau pentru prima 
oară şi scriau cu toate acestea cuvinte complecte, după
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cum pronunţaseră un cuvânt întreg în ziua în care se pu
seră să vorbească.

Dar dacă primul cuvânt pronunţat de către copil pri- 
cinueşte o emoţie neexprimabilă mamei, care a ales acest 
prim cuvânt: mama, ca o compensaţie datorită materni ta
tei, — primul cuvânt scris de către copiii mei le este lor în- 
şile o bucurie de nedescris. Ei văd desvoltându-se în ei o 
putere care le pare ca un dar dela natură, pentrucă nu ştiu 
să stabilească un raport între ceeace fac şi exercitările 
care i-au condus la aceasta.

Ei au astfel iluzia, că crescând, vine o zi când ştiu să 
scrie. Şi aşa este în realitate. înainte şi de a vorbi, copilul 
a preparat, inconştient, mecanismele psiho-musculare, cari 

d-au adus să articuleze. Dar în domeniul scrierei, ajutorul 
primit şi posibilitatea de a pregăti aţproape mâterialiceşte 
mişcările grafice, cu mult jmai grosolane şi simple de
cât cele ale vorbirei, fac ca limbajul grafic să şe desvolte 
mai repede şi mai perfect. Şi cum pregătirea este com
plectă şi elevul posedă toatei mişcările necesare, scrierea 
nu se desvoltă gradat, ci întrucâtva deodată: adică copilul 
ştie să scrie toate cuvintele.

Aşa fu prima noastră experienţă a primei apariţiuni a 
scrierei la copiii noştri. în aceste primie zile furăm în prada 
emoţiunilor aproape violente: credeam că visăm ori că a- 
sistăm la minuni.

Copilul care scria pentru prima oară un cuvânt, era 
foarte fericit. Imposibil de a nu-1 compara cu o găină care 
a făcut un ou. Nimeni nu era scutit de manifestaţiile sgo- 
motoase ale micului; el chema pe toată lume'a să vadă o- 
pera sa şi dacă cineva nu veniâ, el îl trăgea de haină şi-l 
ducea eu forţa. Trebuia ca toţi să meargă şi să se grupeze 
în jurul cuvântului scris, pentru a vedea mimmea şi de a 
unî exclamaţiunile lor de mirare) eu ţipetele de bucurie ale 
fericitului autor. Cele mai de multe ori cuvântul era scris 
pe pământ şi atunci copilul se punea în genunchi, pentru 
a fi mai aproape de opera sa, pentru a o privi mai de a- 
proape.

După acest prim cuvânt, copilul continuă să scrie pre
tutindeni, de obiceiu la tabla neagră, cu un fel de grabă. 
Am văzut copiii strângându-se pe lângă ea pentru a scrie 
şi la spatele lor, în picioare, un alt şir de copii urcaţi pe 
scaune, scriind pe deasupra capetelor celor dintâi; şi tot
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pe atâtia în dosul tablei negre. Am văzut copii stând în 
afară de grup mânioşi şi certându-se, răstumând scaunele 
pd cari şedeau camarazii lor, pentru a găsi un loicuşor şi 
'Când erau învinşi în această luptă, întinzându-se la pă
mânt şi scriind pe duşumea, sau alergând la uşi şi ila fe
restre, pentru a le acoperi de scriere. Avuserăm în acele 
zile covoare de litere pe jos şi pe ziduri. Acasă acelaş lu
cru şi câteva mame, pentru a-şi păzi duşumelele sau coaja 
de pâne pe care găsiră cuvinte scrise, deteră copiilor lor 
hârtie şi creion. Un băiat din aceştia veni ,în ziua urmă
toare, cu tin carnet acoperit cu scriere şi mama ne poves
tea că copilul ei scrisese toată ziua şi seara adormise cu 
creionul în mână.

O asemenea ardoare, itniposibil de domolit la început, 
îmi arată înţelepciunea naturei, care! desvoltă limbajul vor
bit puţin câte puţin, împreună cu ideile. Dacă ea ar lucra 
altfel, pregătind un seceriş bogat de idei cules prin şanţuri, 
noi am asista atunci la o revărsare oratorică, care n’ar în
ceta decât cu sfârşeala plămânilor şi cu rupe’rea coardelor 
vocale.

între aceste două extreme este o cale mijlocie: a pro
voca limbajul grafic într’un chip mai puţin sugestiv, făcân- 
du-1 să se nască pe încetul, dar cu toate acestea ca un fapt 
spontan, care poate să fie aprobe perfect chiar dela prima 
încercare.

Chipul de a aplică metoda.

Desvolt'area ulterioară a experienţ'ei noastre ne-a făcut 
sa constatăm- o perioadă mai calmă; copiii cari văd pe ca
marazii lor scriind, îi imită şi scriu îndată ce pot. Cum1 ei 
nu cunosc încă toate literele alfabetului, combinaţiile de 
cuvinte sunt, natural, restrânse. Există încă şi prima bu
curie a cuvântului scris, dar nu mâi estd stupefacţie; în 
toate zilele faptul se petrece sub ochii lor, mai curând sau 
mai târziu el ştie că asemenea lucru i se va întâmpla şi lui. 
Astfel se stabileşte o atmosferă calmă în Clasă, fără ca să 
înceteze surprizele de bucurie!.

Făcând, în două zile consecutive, o vizită în Case-\e 
dei Bambini, găsii a doua oară fapte noui. Doi copii, spre 
exemplu, cari nu scriau eri, scriu astăzi, ei sunt cu totul 

-.mândri de aceasta; directoarea povesteşte că unul a înce-
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put în ajun, dela unsprezece ore, celălalt după aifftază la 
trei ore.

Fenomenul este de acum privit cu indiferenta pe care 
o dă obişnuinţa şi este recunoscut ca o formă naturatâ de 
desvoltare a copilului. Tactul învăţătoarei va hotărî dacă 
este bine dd a sili (pe un elev să scrie, dacă, după ce a tre
cut prin cele trei stadii de exerciţii, el nu se pune dela sine. 
N’ar trebui să se întârzie prea mult, căci (iacă îl reţinem 
dela scris prea mult, după ce a învăţat toate literele alfa
betului, înainte de a fi scris primele sale' cuvinte, atunci 
impulsiunea ar fi prea mare.

Semnele după care învăţătoarea ar putea să stabilească, 
diagnosticul său, sunt: paralelismul haşurilor rectiline în 
figurile geometrice; cunoaşterea cu ochii închişi a literelor 
în hârtie sticlată; siguranţa şi promptitudinea în compu
nerea cuvintelor. După constatarea acestor fapte, va fi bine 
de a aşteptă încă o săptămână scrierea spontană, înainte 
de a o provoca la copil.

Numai după ce copilul a început a scrie, învăţătoarea 
trebue să conducă-progresele sale. Primul său act va fi de 
a trage linii pe placă, pentru ca copilul să poată dă scrle- 
rei sale dimensiunile cerute. Ea îl va învăţă în unnă să pi- 
păe contururile literelor în hârtie sticlată, înainte de a în
cepe a le reproduci. Niciodată ea nu va îndrepta singură 
semnele pe cari el le va fi scris.. Copilul se va perfecţiona 
deci, nu repetând actul scrierei, ci repetând actele pregăti
toare ale scrierei. îmi aduc aminte de a fi observat pe un 
mic copil începător care pipăia de două ori sau de trei ori: 
pe hârtie sticlată toate literele de cari avea trebuinţă, îna
inte de a începe a le scrie pe placă. Când o literă pe care 
o scrisese, nu-i părea destul de frumoasă, el o ştergea, pi
păia încă odată modelul şi reîncepea.

Copiii noştri, chiar cei ce scriu de un a;n, continuă cele 
trei exerciţii pregătitoare, foarte folositoare pentru a per
fecţiona limbajul grafic. Ei îşi perfecţionează astfel scrie
rea, fără a scrie. Scrierea însăşi este o probă, este revăr
sarea unei impulsiuni interioare; este plăcerea unei desfă
şurări de activitate, nu este un exerciţiu. După cum sufle
tul misticilor se face prin rugăciuni, astfel la copiii noştri, 
— expresie mai înaltă a civilizaţiei noastre, --- limbajul 
grafic se câştigă şi se perfecţionează cu exerciţii asemă
nătoare.
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A se obişnui cineva să facă imperfect ceeace nu este 
capabil, este a înllesnî greşelile şi a ne arătă indulgenţi fată 
de ele. De aceea metoda noastră de scriere conţine un real 
principiu educativ, pentrucă deprinde pe copil a evită gre
şelile şi-l învaţă, cu prudentă, umilinţa; el ştie că succe
sele repurtate sunt numai începutul unei căi suitoare.

Mai mult, aceleaşi exerciţii, repetate de către toti co
piii unei clase: umplerea figurilor geometrice, compunerea 
cuvintelor cu litere mobile, etc., nimiceşte la copii orice 
ideie de castă. Cei mari, cari se perfecţionează, cei mici 
cari se pregătesc, toti sunt egali; şi, ca şi pentru cuceri
rile spirituale, toti recurg pentru a progresă, da aceleaşi 
exerciţii.

Elevii ştiu foarte iute să scrie, căci nu se arată lite
rele decât la cei cari exprimă dorinţa pentru aceasta, prin 
atenţiunea ce dau exercitiidor celor mai înaintate. Unii în
vaţă fără a fi primit vre-o lectiune, numai ascultând lec
ţiile ce se făceau altora. f

In general, în patru ani, toti copiii vreau să Scrie, unii 
cu toate acestea au început Ia trei ani şi jumătate. Lor le 
place deăsemenea să pipăe literele :pe hârtie sticlată. Intr’o 
zi, pe la începutul experienţelor mele, când copiii vedeap 
pentru prima oară alfabetul, zisei D-rei Bettini să aducă 

spe terasă, unde se jucau copiii, toate tipurile de litere pe 
cari le fabricase. îndată copiii se grupară şi zeci de degete 
întinse se puseră să pipăe cartoanele. La urmă, cei mai 
mari isbutiră să iă câteva modele, dar cum cei mai mici 
căutau să li le iă, ei alergau, ridicându-le cu amândouă 
mâinile deasupra capului, ca steagurile, în vreme ce cei
lalţi îi urmau bătând din mâini şi scoţând strigăte de bu
curie. Ei defilau pe dinaintea noastră; toti, mari şi mici1, 
râdeau cu mare sgomot, pe când mamele lor, atrase de 
vuetul lor, îi priveau deda ferestre.

Pentru copiii de patru ani, trebue să treacă o lună şi 
jumătate între primul exerciţiu pregătitor şi începerea 
scriereî; ipentru cei de cinci ani, nu se socoteşte mai mult 
de o lună, şi1 am văzut un elev deprinzând a scrie toate li
terele alfabetului în douăzeci de zile. Copiii de patru ani, 
după două luni şi jumătate, scriu orice cuvânt după dic
tare şi pot să se pună la scris cu cerneală în caet. De obi- 
ceiu, după trei luni, elevii noştri sunt deja destoinici şi după 
şase luni ei se pot compară cu cei din al treilea an ai şcoa- 
lei primare. ; : > 1

C. Buţureanu. — Metoda Pedagogiei. 12
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în sfârşit, scrierea este o cucerire din odle mai uşoare 
şi din cele mai plăcute.

Dacă învăţarea scrierei ar fi tot aşa de uşoară şi pen
tru adulţi, cum e ipentru copiii mai mici de zece ani, s’ar 
putea combate analfabetismul în. mai puţin de! o lună; dar 
aici trebue socotit torpoarea simţului muscular şi defectele 
incorigibile ale limbajului articulat. N’am făcut experienţe 
în această privinţă, dar cred că un an ar fi de ajuns unui 
analfabet adult, nu numai de a învăţa a scrie mecanic, dar 
şi a putea să-şi exprime gândurile în formă epistolară.

Aceasta în oeeace priveşte timpul necesar pentru a îrî- 
yăţâ. Cât priveşte execuţiunea, copiii noştri, din moment 
ce scriu, ei scriu bine. Curbele rotunde şi liniile seamănă, 
în toate amănuntele, cu modelele. Un elev din şooalele pri
mare, dacă n’a făcut exerciţii speciale de caligrafie, nu a- 
junge aproape niciodată să scrie aşa de bine. Eu, care am 
studiat mult caligrafia, ştiu cât e de greu de a face pe băe- 
ţii de doisprezece şi treisprezece ani din şooalele secun
dare, să scrie cuvinte' întregi fără a ridica condeiul — afară 
de O — şi că literele lungi cari se fac dintr’o singură tră
sătură, constitue o greutate adesea de neînvins, care dis
truge paralelismul liniilor.

Copiii noştri din contra, scriu dela început cu o sigu
ranţă minunată, cuvinte întregi dintr’o singură trăsătură,, 
menţinând paralelismul dintre trăsături şi o egală distanţă 
între litere. „Dacă nu i-aşi fi văzut, n’aş crede“, îmi zicea 
un vizitator competent.

Caligrafia, aşa cum se face de obiceiu, este un învăţă
mânt suplimentar, însărcinat cu îndreptarea greşelilor deja 
câştigate şi fixate. Văzând modelul, elevul trebue să exe
cute mişcarea proprie a-1 reproduce', în timp ce între a- 
ceastă mişcare şi între senzaţie, nu este corespondenţă di
rectă.

Mai mult, caligrafia se predă într’o vârstă în care pe
rioada fiziologică favorabilă memoriei musculare este de 
mult trecută.

Metoda noastră pregăteşti şcolari, nu numiai pentru 
scriere, dar şi pentru caligrafie, exercitându-i la frumuse
ţea formelor (pipăitul literelor făcute frumos) şi la regula
ritatea literelor (umplerea figurilor geometrice).
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Cetirea.
Materialul didactic. Modelele în cursive de' un centime

tru de înălţime şi jucării variate.
Experienţa mi-a arătat că cetirea şi scrierea sunt două 

acte cari nu sunt absolut simultane. împotriva prejuidecătii 
noastre, scrierea prdcede cetirei. Nu numesc cetire verifi
carea cu voce tare, pe care o. face copilul asupra cuvântu
lui pe care l-a compus, căci copilul cunoaşte deja acest cu
vânt pe care l-a repetat de mai multe ori, căutând literele 
în cazier.

Cetirea este interpretarea semnelor grafice, având în 
vedere o ideie.

Copilul care, neauzind deloc dictarea, recunoaşte pe 
masă, cuvântul compus cu literele mobile şi care ştie să 
spimă ce însemnează el, acela ştie să citească.

Cuvântul cetit corespunde în limbajul grafic unui cu
vânt auzit în Jimbajul articulat; d ne serveşte a primi gân
direa altuia.

Copilul nu citeşte câtă vreme cuvintele scrise nu ser
vesc a-i provoca idei.

Scrierea e un act în care, dacă vrem, domină mecanis
mele psiho-motoare, de vreme ce cetirea este o muncă pur 
intelectuală. Dar metoda noastră de scriere pregăteşte pen
tru cetire astfel ca să înlăture orice greutate. Căci scrierea 
obişnueşte pe copil a interpreta mecanic sunetele cari com
pun cuvintele pe' cari le-a scris. El ştie mai întâiu să citea
scă sunetele. Când copilul compune cuvinte din litere mo
bile, el are timpul de â se gândi la semnele pe cari trebue 
să le aleagă; scrierea unui cuvânt iâ mai mult timp de
cât cetirea .lui.

Când copilul ştie să scrie şi trebue să citească un cu
vânt, el stă în general, un moment tăcut, apoi pronunţă 
■sunetele cuvântului cu aceeaşi încetineală cu care le-ar 
•scrie. în schimb, înţelesul vorbei nu iese decât dacă suna
tele au fost pronunţate repede şi cu accentul necesar. Pen
tru a accentua, elevul trebue să recunoască cuvântul, adică 
ideia pe care o reprezintă; pentru aceasta este necesar să 
Intervină o activitate' superioară a inteligenţei.

Eu, pentm exerciţiile de cetire, procedez în modul ur
mător şi ceeace descriu înlocueşte vechiul abecedar. Pre-
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gătesc nişte foite din hârtie de scris, fiecare purtând în 
cursive de 1 centimeftru câte un cuvânt bine cunoscut, de 
multe ori pronunţat de către copii şi care reprezintă o- 
biecte de fată, ori bine -prezent în memorie (cuimi este 
rnama).

Dacă cuvântul repre'zintă un1 obiect de fată, îl pun sub 
ochîi copilului, pentru a-i uşura cetirea. Aceste obiecte 
sunt mai totdeauna jucărele, numeroase în Cflse-le noa
stre dei Bambini, ustensile de bucătărie, păpuşi, bile, mo
bile de cameră, de păpuşi, arbori, turme, animale în hârtiei 
presată, rate şi gâşte înnotătoare, bărci cu marinarii lor, 
soldaţi, drum de fier, grajduri de cai, magazine, etc.; în- 
tr’o „Casa“, la Roma, un artist îmi dărui nişte frumoase 
fructe de ceramică.

Dacă scrierea serveşta a corijâ, ori mai bine a îndrumă 
perfecţionarea mecanismelor limbajului articulat, ceti
rea ajută la desvoltarea ideilor, unind-o cu desvoltarea 
vorbirei. In sfârşit scrierea ajută desvoltarea vorbire! fi
ziologice, şi cetirea desvoltă limba, instrumentul social.

învăţarea începe prin urmare, după cum am arătat, 
prin nomenclatură, adică prin cetirea numelor de obiecte 
cunoscute şi adesea prezente. '

Nu caut cuvinte uşoare pri grele, pentrucă elevul ştie 
deja să citească sunetele; aştept ca să citească exact nu
mele; atunci îi zic: „Mai repede !“ El reîncepe mai re
pede, dar fără a pricepe încă. îl fac să repete şi mai re
pede, până când iufdala pronunţării este aşâ de mare, în
cât pe fata lui este acea mulţumire care aşa de multe ori 
iluminează pe copiii noştri. Acesta este tot exerciţiul nos
tru de cetire; el este foarte lesne pentru elevii cari au fost 
pregătit! pentru aceasta, prin scriere.

Astfel toate chinurile abecedarului au dispărut, împreu
nă cu bastoanele lecţiilor descrise.

Când copilul a cetit, el pune foaia pe obiectul al cărui 
nume l-a cetit şi exerciţiul este sfârşit. Copiii pricepând 
astfel exerciţiul ce li se cere, mai degrabă încă decât a 
executa litera, am imaginat jocul următor, pentru a face 
plăcute adevăratele exerciţii de cetire, pe cari este indis
pensabil de a Id reînoî deseori.

Joc pentru cetirea cuvintelor. Pe masa mare expun ju
căriile cele mai variate şi mai atrăgătoare; fiecăreia co
respunde un bilet, pe care e scris nurnele. îndoi biletele, le 
rulez, le amestec într’o cutie şi pun pe' copiii cari ştiu să
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citească, să le tragă la sorţi. Ei vin cu biletul la locul lor, 
îl desvălesc pe încetul, îl citesc în minte, fără a-1 vedeâ 
vecinii; după aceea,'secretul nefiind cunoscut decât de ei 
singuri, ei rulează la loc biletul lor şi se apropie1 de miasă 
şi pronunţă cu voce tare numele unei jucărele, pe care l-au 
cetit); ei întind biletul învăţătoarei pentru control. Acest 
bilet devine moneta cu care se câştigă jucăria numită. Dacă 
copilul a pronunţat bine cuvântul, arătând şi cu degetul o- 
biectul care îi revine, acesta îi rămâne pentru un timp ne- 
botărît la dispoziţia lui. El poate face cu el ce vrea.

După ce a trecut rândul fiecăruia, învăţătoarea chiamă 
din nou pe cel dintâiu copil, apoi pe ceilalţH, în aceeaşi or
dine ca la prima dată, şi-i face pe fiecare să tragă la sorţi 
un bilet pe care copilul trebud să-l citească imediat şi care 
poartă numele propriu al unui camarad, ce neştiind încă 
să citească, n’a putut lua parte la joc. Micul cetitor trebue 
atunci să ofere camaradului său, care nu ştie să citească, 
jucăria ce a câştiiigat-o acum. Oferta se face cu bunăvoinţă, 
însoţită de o reverenţă. Astfel toată ideea de Castă este 
exclusă, se1 dă din bunătate ceva, celui care nu are de 
drept; fericirea nu este un privilegiu numai al câtorva. 
Şi cei cari nu ştiu, sunt îndemnaţi la învăţătură, pentru a 
participa la dubla plăcere: de a câştigă, apoi de a dărui.
- Jocul cetirei mergea de minune; să-şi închipue cineva 

fericirea ce o procură acestor copii săraci, iluzia de a aveă 
prin ei înşişi niştel jucărele aşă de frumoase şi de a puteă 
dispune de ele aşă de multă vreme.

Dar care nu fu mirarea mea, constatând într’o zi faptul 
că copiii vroiau să citească biletele, dar nu vroiau să iă 
jucărele. Nesăturându-se de cetit, ei ar fi preferat să scoată 
unul după altul toate biletele, pentru a le ceti pe toate. Eu 
îi priveam, cefcetându-le secretul sufletului lor, care-mi 
rămăsese necunoscut şi rămăsei pe gânduri, contemplân- 
du-i, mişcată de descoperirea ce făcui că copiii iubesc şti
inţa din instinct şi nu jocul lipsit de înţeles. Ce măreţ e su
fletul omului !

Deterăm îa o parte, prin urmare, jucărelele şi fabricarăm 
câte o sută de bilete purtând nume de flori, de! arbori, de 
animale, de colori şi de însuşiri cunoscute de copii. Le dis- 
puserăm în nişte cutii în care copiii puteau să le pescuiască 
în libertate. Gândeam că cel puţin ei vor dori să treacă de 
la o cutie la alta. Dar nu, fiecare elev luă una din aceste
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cutii şi nu o lăsa, până când nu o deşerta cbmplect. într’o 
zi, copiii aduseră scaunele şi mesele pe terasă. Unii se ju
cau la soare; alţii erau aşezaţii împrejurul meselor acope
rite cu litere şi cartonaşe înăsprite. La umbra unui zid şe
dea directoarea; ea avea în mână o cutie lungă şi îngustă^ 
plină cu bilete şi copiii scoteau bilete şi le desdoiau, cetin- 
du-le şi punându-le la loc. „Este mai bine de o oră de când 
sunt aici şi încă ei nu s’au săturat4*, îmi spuse directoarei, 
încercarăm de a aduce păpuşi şi mingi, dar fără rezultat: 
copiii erau cuprinşi de dorinţa de a şti.

Văzând această, mă gândii de a-i învăţa caracterele 
de imprimerie şi propusei învăţătoarei de a scrie pe câteVa 
bilete, sub scrierea engleză, acelaş cuvânt cu litere tiipo- 
grafice, dar copiii îmi luaseră înainte; în zelul lor de a ceti 
ei văzuseră în sală un calendar imprimat în caractere lă
ţind şi cu câteva cuvinte gotice şi avui surprinderea de a-î 
auzi cetindu-le pe toate.

Deci nu mai era altceva decât de a le dă o carte; ei 
într’adevăr cetiau cuvintele din ea. Dar n’aş da din princi
piu, în Casa dei Bambini altă carte, decât un album, care, 
sub figura fiecărui obiect văzut, să aibă tipărit numele.

Mamele trasetă imediat folos din progresele copiilor 
lor; noi surprinserăm, într’adevăr, în buzunarul unuia din 
ei, bucăţele de hârtie, acoperite cu note de cheltueli: pâne, 
sare, etc. Unii din copilaşii noştri mergeau la târguit cu 
notele acestea. Părinţii ne povestiau că copiii nu mergeau 
decât încet pe stradă, oprindu-se şi cetind firmele magazi
nelor.

Educat cu această metodă în casă, un mic marchis de 
4 ani şi 1I2, dete loc într’o zi. Ia o mare surprindere. Tatăl 
copilului primea multă corespondenţă; el ştia că de două 
luni, copilul său începuse exerciţiile cari grăbiau deprin
derea Scrierei şi a cetirei, într’o etate mică; dar nu dădeâ 
acestui lucru mare importanţă. Intr’o zi marchizul ce'tiâ şî 
copilul său se juca lângă el, când iată intră pe uşă un ser
vitor, care depune pe maŞă corespondenţa voluminoasă, 
sosită dela poştă. Copilul se apropie şi începe a ceti cu voce 
tare toate adresele.

Care este timpul trebuitor ipentruca un copil să înveţe 
a ceti? Din momentul ce copilul scrie, trebiie socotit cinci
sprezece zile în mijlociu pentru a se pune la cetit. Dar si
guranţa cetirei este aproape totdeauna posterioară perfec-



— 187 —

ţionărei scrierei. în majoritatea cazurilor, elevul scrie 
foarte bine, în timp ce el ceteşte mediocru.

Toţi copiii de aceeaşi vârstă nu sunt la acelaş nivel ; 
nici unul din ei nefiind niciodată, nu zic silit, dar invitat 
sau chiar angajat să facă ceeace n’ar vrea să facă; sunt 
copii cari nu s’au prezentat niciodată singuri pentru a în
văţă. Ei au fost lăsaţi în pace şi nu ştiu nici să scrie, nici 
să citească. Dacă vechea metodă tiranică nu gândeşte/ să-l 
oblige să citească înainte de şase ani, cumi am1 face-0‘ noi ?

Fără o experienţă mai lungă, n’aş vrea, din parte-mi, 
să tranşez chestiunea vârstei la care trebue provocat deS- 
voltarea limbajului scris.

Oricxim, aproape toţi copiii normali tratati după metoda 
mea, încep a scrie la patru ani. La cinci ani, copiii noştri! 
ştiu să citească şi să scrie, cel puţin ca elevii cari au termi
nat prima clasă primară. Ei ar pute!â, prin urmare, intra 
direct în clasa a doua, cu un an înainte de vârsta ,în care 
el intră acum în şcoală.

Joc pentru cetirea de fraze. îndată ce vizitatorii noştri 
observaseră că elevii citeau scrierea tipografică, ei se gră
biră de a ne trimite superbe cărţi ilustrate, care formiară 
primul şi bogatul nucleu al unei biblioteci. Foiletând aceste 
culegeri de fabule, noi văzurăm’ bine că elevii noştri nui 
le-ar pricepe. Ei le citeau bine, dar să le reproducă, ei erau 
incapabili şi în clasă se făcea dezordine, din pricina nea
tenţiei şi oboselii. De altmintrelea această cetire, neînţe
leasă, plăcea cu mult mai puţin decât cea de pe cartoane 
în care toate cuvintele erau cunoscute.

Institutoarele, foarte satisfăcute, voiră să-mi probeze 
contrariul, punând pe mai muilţi copii să citească şi afir- 
mându-mi că cetirea lor era cu mult mai repede şi mai co
rectă decât aceea a copiilor mari cu două clase primare.

'Nu mă lăsai convinsă şi făcui două probe. Rugai mai 
întâiu pe institutoare de a povesti această fabulă şi de a 
arătă numărul copiilor cari se interesau dela sine. După 
primele cuvinte, copiii încetară de a fi atenţi.; învăţătoa
rea fiind oprită de a aduce la ordine pe cei distraţi, în cu
rând se făcu în clasă un sgomot şi o mişcare, datorite fap
tului că fiecare se întorcea la ocupaţiunile sale favorite.

Negreşit că elevii cari arătau plăcere a ceti acestei cărţi 
nu gustau înţelesul. Ei se bucurau de mecanismul, consis
tând în traducerea semnelor grafice în sunetele unui cu-
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vânt cunoscut. De fapt copiii ceteau cu mai putină stăru
inţă cărţile, decât cartoanele; în primele, ei întâlneau prea 
multe cuvinte necunoscute.

A doua experienţă a mea fu de a pune pe1 un copil să 
citească o carte, fără a-i da explicaţia cu care învăţătoa
rea se grăbiâ de a-1 întrerupe, întrebându-1 aşa: „Ei! ai 
înţeles? Ce-ai cetit? citeşte bine, priveşte, etc.“.

Dădui, prin urmare, o carte unui copil, mă aşezai lângă 
el şi cu un aer de simplicitate, ca şi cum aş vorbi unui prie
ten, îl întrebai: „Ai înţeles ce-ai cetit?“ Copilul îmi răs
punse: „Nu !‘“ Dar expresia fetei sale părea a oere expli
caţia întrebărei mele. Ideia că prin cetire se poate intra în 
comunicaţie cu gândirea altora, trebuia să fie pentru elevii 
mei una din cele mai luminoase cuceriri pentru viitor, un 
nou izvor de surpriză şi de bucurie. Este o mare deose
bire între a ştî să citeşti o carte şi a o pricepe; pentru ca 
elevul să poată prinde înţelesul cuvintelor, trebue să fie 
stabilit în el limbajul logic. Intrerupserăm atunci cetirea 
cărţilor şi aşteptarăm.

Intr’o zi, pe când noi vorbi am, patru elevi se sculară 
îi^ acelaş timp bucuroşi şi scriseră pe tabela neagră, fraze 
ca acestea: „Cât de veseli suntem noi, că grădina a în
florit!“ Deodată, după cum scriseseră primul cuvânt, aşa 
scriseseră prima frază. Fenomenul era acelaş şi se desfă
şura logic: limbajul vorbit provoca, într’o zi, limbajul scris.

înţelesei că a sosit momentul de a cetî fraze şi recursei 
ca şi ei, la tabela neagră: „Mlă iubiţi voi?“ Copiii cetiau 
rar, cu voce tare, tăceau un moment, ca şî cum ei s’ar fi 
gândit şi strigau: „Da, da!“ Continuai să scriu: „Atunci 
stati liniştiţi şi tăcetî!“ Ei continuară să citească foarte 
tare, apoi se grăbiră de a sta ndmişcati, fără a da din pi
cioare, sau a mişca scaunele.

Prin ajutorul limbajului scris, se stabili între copil şi 
mine relatiuni cari interesară foarte mult pe copii. Elevii 
mei descopereau puţin câte puţin caracterul special al 
scrierei, care transmite gândirea; îndată oe începeam să 
scriu, ei nu mai puteau de nerăbdare, la ideea de a cu
noaşte intenţiile mele, fără să fi spus vre-un cuvânt. Mă
reţia scrierei nu se arată decât atunci când e izolată com
plect de limbajul vorbit.

Atinserăm culmea plăcere! cetitului în jocul următor :
într’o zi, scrisei pe câteva bucăţi de hârtie fraze lungi.
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descriind acte pe cari copiii le pot face, spre pildă: „în
chide ferestrele ; deschide uşa de intrare, apoi, aşteaptă un 
moment şi pune lucrurile la loc, ca mai înainte*1. — „Roa
gă frumos pe opt din camarazii tăi de a părăsi locurile lor, 
a se pune.în rând, doi câte doi, în mijlocul clasei, pune-i 
să meargă înainte şi înapoi, pe vârful picioarelor**. — 
„Cere la trei din cei mai mari, cari ştiu să cânte mai bine, 
de a veni în mijlocul camerei, pune-i în rând şi cântă cu 
ei o melodie pe care o crezi tu mai frumoasă**, etc.

Abia scrisei biletele şi elevii le luau, le puneau pe me
sele lor şi le citeau în cea mai mare linişte.

„înţelegeţi?** — „Da, da**. — „Atunci faceţi**. îndată 
fiecare din ei se punea să .îndeplinească una din acţiunile 
propuse: unul închidea ferestrele, altul le deschidea; un al 
treilea punea pe camiarazii săi să cânte, etc. Surprinderea, 
curiozitatea, provoca o tăcere generală. Se părea că o forţă 
magică, emanând din persoana mea, provocase o activi
tate necunoscută. Această forţă era scrierea, cea mai mare 
cucerire a civilizaţiei.

Cât de bine îi pricepură copiii importanta ! La pleca
rea mea, ei veneau la mine cu semne de recunoştinţă şi de 
iubire, zicându-mi: „Mulţumim' pentru lecţie**.

Ei făcură un mare pas: deila mecanism ei trecură în a- 
-cea zi la spiritul cetirei.

Astăzi acest joc, preferat tuturor celorlalte, luă lorma 
următoare : într’o tăcere absolută se aduce o cutie cu bi
lete îndoite, pe cari sunt scrise fraze cuprinzând o acţiune. 
Copiii cari ştiu să citească vin să tragă fiecare câte unul : 
ei îl citesc în tăcere, odată sau de mai multe ori, până ce 
sunt sigură că l-au înţeles, duipă care îl dau deschis direc
toarei, iar ei se pun să facă ceda ce era scris pe el. Cum1 
multe fraze implică intervenţia altor tovarăşi, cari nu ştiu 
încă să citească, se naşte imediat în dasă o mişcare gene
rală; picioarele aleargă şi mâinile se agită, fără ca disci
plina să fie câtuşi de puţin turburată.

Experienţa ne-a arătat că compoziţia trebue să precea
dă cetirei logice şi că aceasta, pentru a avea într’adevăr 
un înţeles, trebue să rămâi© la început mintală.

Cetirea cu voce tare necesită înbebuintarea limbajului 
grafic si articulat, ceeace este foarte mare muncă' pentru 
copil. Cine'nu ştie că adultul, silit să citească o bucată în 
public, se pregăteşte la aceasta începând a o pricepe prin
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cetirea mintală? Când limbajul scris sd ridică până la gân
dire, el trebue să fie izolat de limbajul vorbit. El reprezintă 
într’adevăr, transmisiune de gândire la distantă.

*
♦ *

Educaţia, ajunsă la acest stadiu, în Case-\Q dei Bainbini, 
logic ar fi de schimbat toată organizarea şcoalelor noastre 
primare.

Această chestiune, foarte importantă, metită a fi exa
minată. Pentru montent, este de ajuns să spunem că mun
ca noastră specială va dicta să se suprime complect prima 
clasă primară.

Viitoarele şcoli primare vor trebui să primească eldvî 
ca aî noştri, cari să ştie să se îmbrace, să se desbrace, să 
se spele, cari să cunoască regulele unei bune tinutd şi a 
disciiplinei, fiind în acelaş timp, — îndrăsnesc s’o spun —- 
exercitaţi pentru viata liberă. Ei vor poseda .un limbagiu 
artificial fără defecte, ei vor şti să scrie, să citească, cum 
am văzut. Copii, cari să ştie să vorbească bine, să scrie şt 
să se mişte frumOs, sunt tipurile unei umanităţi superioare^ 
crescuţi în cultul frumusetei.

Ei sunt deasemenea tipurile unei umanităţi cuceritoare^ 
căci ei observă cu răbdare şi cu inteligentă şi îşi exerci- 
tează raţiunea, izvoare de libertate.

Pentru asemene'a elevi, ar trebui creiate şcoli primare, 
capabile de a^i conduce ulterior în viată, şcoli clădite pe 
respectul libertăţii şi a tuturor manifestatiunilor spontane.



LIMBAJUL LA COPIL

Limbajul grafic, întelegându-se dictarea şi cetirea, cu
prinde limbajul articulat în mecanismul său comtplect (căile 
auditive, centrale, motrice) şi, în modul de desvoltare pro
vocat cu metoda mea, el se bazează esentialmente ipe lim
bajul articulat.

Limbajul grafic se poate deci considera sub un îndoit 
punct de vedere :

a) Acela al câştigării unui limbaj nou de mare impor
tanţă socială, care se adaogă la limbajul articulat al omu
lui natural; şl aceasta este însemnătatea culturală care de 
obiceiu se dă limbajului grafic şi care se deprinde la şcoală 
fără nici o privire la raporturile sale cu limbajul vorbit, ci 
cu singura intenţie dd a procura omului .social un mijloc: 
necesar în raporturile cu mediul înconjurător.

b) Acel al raporturilor dintre limbajul grafic şi limba
jul articulat şi al unei eventuale posibilităţi de a utiliza lim
bajul scris, pentru a perfecţiona pe cel vorbit; considera- 
ţiune nouă, asupra căreia vreau să insist şi care dă limba
jului grafic o importanţă fiziologică.

De altfel, după cum' limbajul vorbit este în sine o func
ţiune ndturălă a omului şi un mijloc pe care el îl întrebu
inţează în scopuri sociale, tot aşa şi cel scris poate să fie 
luat în consideraţiune în sine însuşi, în formaţiuriea sa, ca 
un tot organic de mecanisme noui, cari se stabilesc în sis
temul nervos şi ca mijloc utilizabil în scopuri sociale.

. In sfârşit este vorba de a da limbajului scris, în afară 
de o importanţă fiziologică, încă şi o fază de desvoltare 
independentă de alte funcţlii, care fază e destinată a se în
deplini mai târziu.

Cred că limbajul grafic este lovit din capul locului de
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dificultate, nu*numai că până astăzi se învaţă după nişte 
metode neraţionale, ci pentrucă am vroit să-l săvârşească, 
la început, funcţiunile rezervate pentru învăţarea limbei 
scrise, fixată de secoli de perfecţionare, la un popor ci
vilizat.

Să ne gândim1 la neraţionalitateâ metodului: noi ana
lizasem semnele grafice, precum şi actele fiziologice me
canice necesare de a produce semnele alfabetice, fără a ne 
gândi că cutare semn grafic e greu de executat, pentrucă 
reprezentările vizuale ale semnelor n’au o legătură evi
dentă cu cele motrice ale execuţiundi lor, cum spre pildă 
o au cele auditive ale vorbire! cu mecanismul! motor al lim
bajului articulat, de unde totdeauna* rezultă o dificultate 
de a provoca o acţiune excito-motrice, fără să se fi consti
tuit, la sosirea sa, mişcarea. Ideea nu poate direct să lu
creze asupra nervilor motori, câtă vreme ideea însăşi este 
incomplectă şi incapabilă de a produce un sentiment care 
să excite voinţa.

Astfel, spre exemplu, analiza făcută asupra scrierei în 
beţişoare şi curbe, a condus să se prezinte copilului un 
seSmn fără însemnare, care din această pricină nu-1 inte
resează şi a cărui reprezentare este incapabilă să deter
mine un impuls motor spontan. Actul pretins constitue deci 
o sforţare a voinţei, care se traducea la copil într’o obo
seală repede, sub formă de plictiseală şi de suferinţă. La 
asemenea sforţare se adăogâ aceea de a constitui în ace- 
laş timp asociaţiunile musculare coordonate, mişcarea ne
cesară a ţinutei şi a mânuirei instrumentului de scris.

Un total de sentimente dejprimătoare însoţea asemenea 
sforţări, din pricina cărora se produc semne imperfecte şi 
greşite, pe care învăţătorii trebuiau să le corigă, mai de
primând încă sentimentul copilului cu relevarea statornică 
a erorei şi a imperfecţiunii semnelor trase. Astfel că în 
timp ce copilul era silit la o sforţare, educatorul deprima, 
înainte de a fi trezite, forţele sale psihice.

Cu toate că se urmase un drum aşa de greşit, totuşi 
limbajub grafic, aşa de anevoios de învăţat, trebuia ime
diat să fie utilizat în scopuri sociale; şi cu toate că încă 
imperfect şi prematur, serviâ la construirea sintactică a 
limbei şi la exprimarea ideală a centrelor psihice superi
oare.

Se crede că în natură, limbajul vorbit se formează gra
dat; şi este deja stabilit în vorbă când centrii psihici su-
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period vor utiliza aceste vorbe în ceeace Kussmaul nu
meşte dictorium, adică formarea gramaticală sintactică a 
limbajului, necesară exprimării ideei complexe, adică a 
limbajului minţii logice.

în sfârşit, mecanismjpl limbajului trebue să existe îna- 
intda activităţilor psihice superioare, cari vor trebui să-î 
utilizeze.

Sunt, prin urinare, două perioade în desvoltarea lim
bajului : una inferioară, care prepară căile nervoase şi me
canismele centrale, cari vor trebui să pună în raport căile 
senzoriale, cu cele motrice; şi alta superioară, determinată, 
de activităţile psihice superioare, cari se exteriorizează 
cu ajutorul mecanismelor dinainte formate ale limbajului.

Copiii mici sunt la început sensibili pentru sunetele 
simple ale limbajului, cu care, în special cu sunetul s, ma
mele îi desmiardă şi atrag atenţia lor; mai tâtziu copilul 
este sensibil pentru silaba, cu care mamele îi desmiardă',. 
zicându-i: ba, ba, pimf, tuf !

în sfârşit, este vorba simplă, cei mult bisilabică, care 
atrage atenţia copilului.

Dar şi pentru centrii miotori se poate repeta acelaş lu
cru ; copilul scoate la început sunete simple sau duble, cum 
şpre exemplu bl, gl, ch, expresiuni pe cari mama le pri
meşte cu nespusă plăcere; apoi începe a se manifesta la 
copil sunetele silabice: ga, ba; şi, în sfârşit, vorba bisila
bică, mai ales labiale: mama, baba.

Noi zicem că începe la copil limbajul vorbit când vorba 
pronunţată de către d înseamnă o idee; când, spre exem
plu, văzând pe mamă şi necunoscând-o, zice: mama; vă
zând cânele zice tete; voind să mănânce, zice: papa. Adică 
punem începutul limbajului în stabilirea raportului lui cu 
percepţiunea, când limbajul însuşi e încă, în mecanismul 
psihomotor, cu totul rudimentar. Când adică deasupra ar
cului diastaltic, în care formaţiunea mecanică a limibajuluî 
este încă inconştientă, intervine recunoaşterea vorbei, a- 
dică ea este percepută şi asociată cu obiectul ce repre
zintă — atunci se! pune începutul limbajului.

Din acest moment, limbajul însuş se perfecţionează, pe 
măsură ce auzul percepe mai bine sunetele vorbelor şi căile 
psiho-motoare se fac mai apte pentru articulatiune.

Acesta e primul stadiu al limbajului vorbit, care este 
începutul şi care are propria sa desvoltare, conducând cu 
ajutorul perceptiunilor, la perfecţionarea mecanismului pri-
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îTiordial al limbajuiliii .însuşi. în acest stadiu vine să stabi
lim ceeaoe numimi limbaj artificial, care va fi ap-Di instni- 
mentul de care va dispune omul, pentru a-şi exprima gân- 
dirda sa şi pe care el va putea cu greu Să-l perfecţioneze 
sau să-l îndrepte, după ce se va« fi stabilit Intr’adevăr, 
câteodată o cultură aleasă este însoţită de un1 ilimbaj arti
culat imperfect, care împiedecă exprimarea estetică a pro
priei gândiri.

Desvoltarea limbajului articulat se întâmplă în perioada 
de timp ce decurge între doi şi şapte ani, care estd etatea 
percepţiunei, în care atenţiunea copilului este spontan în
dreptată către obiectele extetne şi memoria este cu deo
sebire tenace, etatea mptilitătei, în care toate căile psiho- 
motrice devin a)pte şi se stabilesc rtiecanismele musculare. 
In această epocă a vietei, din pricina misterioasei legături 
dintre căile auditive şi cele motrice ald limbajului vorbit, 
se pare că perceptiimile auditive au puterea directă de a 
provocă mişcările complicate ale limbajului articulat, cari 
'se desvoltă instinctiv, îndărătul unor asemenea stimulenti, 
caşî cum s’ar trezi din somnul eredităţii. Este bine cunos
cut că numai în această etate este posibilă câştigarea tutu
ror modulafiunilor caracteristice ale unui limbaj, care în 
zadar s’ar încercă de a se stabili mai târziu. Limba ma- 
'temă singură este pronunţată bine, pentrucă se stabileşte 
■;în epoca copilăriei, şi adultul care învaţă a vorbi o limbă 
nouă, trebue să supoarte imperfecţiunile caracteristice ale 
lim'bajului străin.

Singuri copiii, cari în epoca copilăriei, adică mai jos 
de şapte ani, învaţă în acelaş timp mai multe limbi, pot să 
perceapă şi să reproducă toate modalităţile caracteristice 
ale accentului şi ale pronunţiei.

Astfel defectele contractate în copilărie, ca şi celd dia
lectale sau cele stabilite de obiceiuri rele, devin indelebile 
la adult.

Ceeace se desvoltă mai târziu, limbajul superior, dic- 
toriurn, nu mai are originile sale în mecanismul limbajului, 
ci în 'desvoltarea intelectuală, care se serveşte de limbajul 
mecanic.

După cum limbajul articulat se desvoltă exercitând me
canismele şi se îmbogăţeşte cu perceptiunile, tot aşa dic- 
toriim se desvoltă cu sintaxa şi se îmbogăţeşte cu cultura 
intelectuală.

Până acum, în virtutea unei prejudecăţi, s’a crezut că
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limbajul scris trebue să intervină numai în desvoitarea dic- 
ioTium-Vi\\x\, ca mijloc apt de a procura cultura şi a .per
mite analiza gramaticală şi construirea limbei. Fiindcă 
„vorbele sboară“, se admise că se poate să înainteze ci
neva în cultură, numai cu ajutorul unui limbaj stabil, o- 
biectiv şi capabil de a fi analizat, cum e cel grafic.

Dar pentru ce noi, care recunoaştem limbajul grafic, ca 
fiind de mare preţ, ba încă indispensabil mijloc de educa- 
tiune intelectuală, .pentru motivul că fixează ideile oame
nilor şi permite de a le analiză şi de a asimila cărţile lor 
In care rămân pentru totdeauna scrise, ca o mebiorie ne- 
•ştearsă, vorbele veşnic prezente şi a cărei structură sin
tactică a limbei o putem analiză, — pentru ce nu l-am1 re
cunoaşte util în cea mai umilă întrebuinţare, de a fixă vor
bele cari reprezintă perceptmni şi de a analiză suiîetele 
•componente ?

împinşi de o prejudecată pedagogică, noi nu putem des
părţi ideea limbajului grafic d^ aoe'ea a functiunei pe care 
până astăzi am săvârşit-o şi ni se pare că învăţând pe co
pii un asemenea limbaj, încă în etatea perceptinnilor sim
ple şi a motilitătfei, se comite o gravă eroare psihică şi pe
dagogică.

Dar să ne scuturăm de această prejudecată şi să con
siderăm limbajul grafic în sine, reconstruind cu el mieca- 
nismul psiho-fiziologic. El e mai simplu decât mecanismul 
psiho-fiziologic al limbajului articulat şi mai muJlt direct 
accesibil pentru educaţie.

In special scrierea este foarte uşoară. în adevăr, să 
considerăm scrierea dictată: avem o paralelă perfectă cu 
limbajul vorbit, pentrucă Ia vorba auzită trebue să cores
pundă o acţiune matrice. Aici nu există, este adevărat, mis
teriosul raport ereditar între vorba au'zită şi vorba arti
culată; dar mişcările scrierei sunt mult mai simple decât 
cele necesare vorbei rostite şi sunt exebutate de muşchi 
grosolani, toti externi, asupra cărora putem lucră în> mod 
direct, făcând practicabile căile motrice şi stabilind me
canisme psiho-musculare.

Astfel, în adelvăr, se face cu metodul meu, care prepară 
-direct mişcările, în care impulsul psiho-motor al- vorbei 
auzite găseşte căile motrice deja stabilite şi se explică în 
actul scrierei ca o explozie.

Adevărata greutate este în interpretarea semnului gra
fic ; dar trebue să ne gândim că ne găsim în etatea percep-
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ţiunei, când senzatiunile şi mempria, ca şi oscilatiunile pri
mitive, sunt in expansiunea caracteristică a desvoltării na
turale. De altfel, copiii noştri sunt deja pregătiţi, prin di
ferite exerciţii ale simţurilor şi prin metodica combina- 
tiunei de idei şi de asociatiuni psihice, la a percepe semmele 
grafice; ca un patrimoniu de idei perceptive, ea oferă ma
teriale limibajului pe cale de desvoltare.

Copilul care recunoaşte triunghiul şi-1 numeşte triun- 
ghiu, poate să cunoască un se şi le poate numi cu sunetul 
S. Aceasta este uşor de găsit.

Nu vorbim de precocitatea învăţământului; desbărân- 
du-ne de prejudecăţi, să ne întoarcem la experienţa care 
arată cum într’adevăr copiii procedează fără sforţare, ba 
încă cu manifestatiuni evidente de plăcere, la recunoaşte
rea semnelor grafice, prezentate ca obiecte?.

Acestea stabilite, să considerăm raporturile dintre me
canismele a două limbaj uri.

Copilul de trei la patru ani este deja iniţiat în limbajul 
articulat, după schema noastră. Dar el se găseşte tocmai 
în perioada în care mecanismul limbajuîm articulat se per
fecţionează, period contimporan cu acel în care el capătă 
un conţinut al limibajului, cu ajutorul patrimoniului per- 
OQptiunii.

Vorbele ce pronunţă coipiluJ poate că nu le-a auzit per
fect în toate sunetele lor componente, sau, dacă le-a auzit 
perfect, ele au putut să fie pronunţate rău, deci poate să 
capete perceptiuni auditive greşite. Ar fi bine ca copilul,, 
exercitând căile motrice ale limbajului articulat, să' stabi
lească exact mişcările necesare unei articulatiuni perfecte,, 
înainte de a se fixă mecanismele greşite — înainte să fî 
trecut etatea lesnei adaptări motrice şi defectele să ră
mână incorigibile.

In acest scop este necesară analiza vorbei. După cum' 
noi, vrând să perfettionăm limba, mai întâiu îndrumăm pe- 
copiî la compunere şi apoi trecem la studiul gramaticei; 
şi voind să iperfectionăm1 stilul, înainte învăţăm a scrie gra
matical şi apoi venim la analiza stilistică, tot aşa voind a 
perfecţiona vorba, este necesar miai întâiu ca vorba să. 
existe — şi apoi e nimerit a ne scoborî la analiza sa. Când 
deci copilul vorbeşte — înainte ca să se fi complectat des- 
voltarea vorbei care o fixează în mecanismele deja stabi
lite — e momentul de a analiză vorba, pentru a o perfec
ţiona.
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Cum gramatica şi stilistica nu sunt posibile cu limbajul 
vorbit şi e necesar de a recurge la cel scris, care tine îna
intea ochilor vorbirea de analizat, tot aşa este şi cu vorba.

Nu se poate face analiza a ceeace fuge.
Trebue să materializăm şi să stabilim limbajul. Iată ne

cesitatea vorbei scrise sau reprezentată prin semne gra
fice.

In al treilea timp al metodului meu prin scriere, adică 
compozitiunea vorbei, este cuprinsă tocmai analiza vorbei 
nu numai în semne, dar şi în sunetele componente; seni
nele reprezentau traducerea lor. Copilul adică descompune 
vorba auzită în sunete şi în silabe.

în desvoltarea limbajului vorbit, sunetul care compune 
vorba putea să fie imperfect priceput, acum', în învăţarea 
semnului grafic corespunzător sunetului şi care constă în 
prezentarea unei litere în hârtie sticlată, a* o numi limpede 
şi a o dâ să fie pipăită, nu numai că se fiexază clar pe'r- 
eeptiunea sunetului auzit, izolat, limpede, dar o asemenea 
perfecţiune este însoţită de alte două: cea centro-motrice 
şi cea ccntro-vizuală a semnului scris.

Aceste căi de asociatiune stabilite, prezentând stimu
lent vizuali în semnul grafic, se pot provoca mişcările co
respunzătoare ale limbajului articulat şi studia una câte 
una defectele lor; în aoelaş trfnp, menţinând stimulentul 
vizual al semnului grafic, care provoacă articulatiunea şi 
însotindu-1 cu cel auditiv al sunetului corespunzător emis 
de educatoare, se poate perfecţiona articulatiunea care în 
mod natural e legată de vorba auzită: adică în cursul pro
nunţiei provocată de către stimulentull vizual, şî în timpul 
cât durează repetirea mişcărilor relative ale organelor limi- 
bajulul, stimulentul auditiv care- se intercalează în exer
ciţiu, concură la perfecţionarea pronunţiei sunetelor izo
late ori silabice, cari compun vorba rostită.

Când apoi copilul scrie sub dictat, traducând în semne 
sunetele vorbei, el analizează vorba auzită în sunete sepa
rate, traducându-le în mişcări grafice, prin căile deja fă
cute apte prin senzafiuni musculare corespunzătoare.

Defectele limbajului datorite lipsei de educaţie.

Defectele şi imiperfectiunile limbajului simt în parte da
torite unor cauze organice, consistând în reaua conforma-

C. Bulureanu. — Metoda Pedagogiei. ^3
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ţie sau în alteratiuni patologice ale sistemiului nervos; dar 
în parte sunt datorite defectelor funcţionale contractate 
în epoca formatiunei limbajului şi constau într’o greşită 
pronunţie a sunetelor cari compun vorba rostită. Asemenea 
greşeli sunt contractate de către copil, care aude pronun- 
tându-se vorbe imperfect, sau care aude vorbindu-sd rău. 
Accentele dialectale intră în această categorie: şi mai ales 
încă obiceiurile rele cari fac să persiste la copii defectelle 
naturale ale limbajului articulat copilăresc, sau care pro
voacă în el, prin imitatiune, defectele de limbaj ale per
soanelor cari îl înconjoară în etatea copilăre:ască.

Defectele normale ale limbajului copilăresc se întâl
nesc la acei copii la cari aparatul muscular complicat al 
organelor limbajului articulat nu funcţionează încă bine, 
prin urmare nu este capabil să reproducă sunetul, care a 
fost stimulentul senzorial al acestei mişcări naturale.

Asociaţiunea mişcărilor necesare articulatiunei vorbei 
rostite se stabileşte pe încetul. Din aceasta rezultă un lim
baj de vorbe cu sunete imiperfecte şi adesea lipsite de su- 
nete (prin urmare vorbe inoomplecte).

Asemenea defecte se grupează sub numele de bâlbâială 
şi sunt datorite mai cu seamă faptului că copilul nu este 
încă capabil de a conduce mişcările limbei. Ele cuprind 
obişnuit: sigmatismul sau imperfecta pronunţare a lui s; 
rotacismul sau imperfecta pronunţare a lui r; îambdacis- 
mul sau defectuoasa pronunţare a lui /; gamacismal sau 
defectuoasa pronunţare a lui g\ iotacismul a guturalelor; 
mogUalia a labialelor şi după unii autori, precum este Pre- 
yer, trebue considerat ca mogilalie şi suprimarea primului 
sunet al vorbei.
- Unele defecte de pronunţie, privind emisiunea sunete-' 
lor vocale sau consonantice, se datoresc faptului că copi
lul reproduce perfect sunete imperfect auzite.

In primul caz, prin urmare, este vorba de insuficienta 
funcţională a organului motor periferic şi deci a căilor ner
voase şi cauza residă în individ; în al doilea caz, din con
tra, eroarea este provocată de stimulentul auditiv şi cauza 
rezidă în mediul înconjurător.

Asemenea defecte perzistă adeseori, întrucâtva ate
nuate, la adolescent şi la adult, şi produc în definitiv un 
limbaj greşit, la care se va adaogă la scriere, erorile orto
grafice, cum sunt spre pildă, erorile ortografice dialectale.
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Dacă ne gândim la farmiecui ce produce limba umană, 
numaidecât reiese inferioritatea celor ce nu posedă un lim
baj vorbit corect şi nu s’ar putea imagină un concept es
tetic în educaţie, fără a nu se avea deosebită grijă pentru 
perfecţionarea limbajului articulat.

Cu toate că Grecii transmiseseră Romei arta dd edu
carea limibei, ea nu a fost reluată de omenire, care se în
griji mai mult de estetica mediului înconjurător şi de reîn
vierea operelor artistice, decât de perfecţionarea omului.

Astăzi începe a se introduce uzul de a corige, cu me
tode plidagogice, defectele grave ale limbajului, cum e bâl
bâială, dar încă nu a pătruns în şcoala noastră ideia des
pre gimnastica UmbajuliM, care să tindă la perfecţiunea sa, 
oa metod universal şl ca detaliu al marei opere de perfec
ţionarea estetică a omului.

Unii învăţători de surdo-muţi şi inteligenţi educatori, 
ai ortofoniei, încearcă astăzi, cu un netăgăd-uit succes 
practic, de a introduce în şcoalele elementare corecţiunea 
diferitelor forme de gângăveală, în urma imor studii sta
tistice, care demonstrase marea difuziune a imor aseme
nea defecte între şcolari. Exerciţiile constau esenţialmente 
în îngrijirea' pentru tăcere, care aduce linişte şi procură 
repaosul organelor limbajului; şi în repetiţiuni cu răbdare 
de sunete singuratice, vocale şi consonante. La asemenea 
exerciţii se adaogă şi gimnastica respiratoare. Nu este lo
cul aici de a descrie în amănunte modalitatea unor aseme
nea exerciţii, cari sunt lungi şi foarte plicticoase şi cu to
tul în opunere cu învăţătura şcoalei. Dar în metodele mele 
intră toate exerciţiile pentru îndreptarea limbajului :

a) Exerciţiile de tăcere, cari pregătesc căile nervoase 
ale limbajului, spre a primi perfect stimulente noui ;

b) Stadiile lectiunilor, cari constau mai întâiu în pro
nunţia răspicată şi clară din partea educatoarei, de vorbe 
puţine şi în special nume, pe cari vrea să le asocieze cu 
idei concrete şi cu aceasta se trimit stimtdenţi auditivi 
clari, perfecţi, stimulenţi, cari sunt repetaţi de către edu
catoare, în timp ce copilul a perceput ideea obiectului a 
cărui vorbă reprezintă recunoaşterea obiectului la enunţa
rea numelui; în sfârşit, în provocarea limbajului articulat 
din partea copilului, care trebue să repete acea vorbă sin
gură cu voce tare şi pronunţându-i sunetele singuratice ;

c) Exerciţiile limbajului grafic, care analizează sune-
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tele vorbei şi le repetă, câte una în mai multe chipuri; a- 
dică când copilul învaţă literele alfabetului una câte una^ 
şi când compune sau scrie vorba, repetându-i sunetele pe 
cari le traduce în chip deosebit în vorba compusă sau 
scrisă ;

d) Exerciţiile gimnastice, cari cuprind, după cum ve
dem, exerciţiile respiratoare şi cele de articulatiuni.

Cred că în viitor, în şcoale, va dispare ideea care stă 
să nască astăzi, de a îndreptă în şcoalele elementare de
fectele limbajului şi va fi înlocuită de către altele mai ra
ţionale: de a le evită, îngrijindu-ne de desvoltarea limba
jului în CaseAe, dei Bambini, adică în etatea când limbajul 
«e stabileşte la copii.



INIŢIAREA IN ARITMETICA
Când vin Ia şcoală, copiii de trei ani ştiu număra până 

la doi sau trei. Ei învaţă foarte lesne numerele, numărând 
obiectele. Viaţa de toate zilele! oferă mii1 de mijloace de 
a le învăţa într’un chip practic: „îţi lipseşte doi nasturi la 
şorţul tău; ne trebue încă trei farfurii“. Pentru numera- 
ţiune mă servesc mult de moneta nouă. Dacă aş putea, 
mi-aş face din carton nişte moneţe cari să reproducă exact 
dimensiunile, coloarea şi ipscipţiunile monetelor în uz.

Am văzut aceasta făcându-se la Londra, în clasele pen
tru arieraţi.

Schimbatul moneteî atrage foarte mult atenţia copilu
lui. Prezentându-i-se piese de un ban, de doi sau de cinci, 
se deprinde foarte repede a numără până la zece. Nimic 
nu-i mai folositor decât de a-1 învăţă cari monete au curs. 
Măi mult, acest exerciţiu are aşă de mare legătură cu viaţa 
practică, încât interesează, în cel mai înalt grad, pe toţi 
capiii.

După ce i-am deprins pe copii să numere în mod em- 
piric, trec la exerciţii metodice, servindu-mă de zece beţi- 
şoare, descrise mai sus, din care cel mai scurt este de un 
decimetru, iar cel mai lung de un metru. Fiecare beţişor 
este vopsit cu roş şi albastru, alternativ pentru fiecare de- 
^cimetru.

B
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In ziua în care copiii au aşezat beţişoarele în ordinea 
lungimei, putem să numărăm porţiunile roşii şî albastre,, 
începând cu beţişorul cel mai scurt: una; una şi două ; 
una, două şi trei, etc., reînoeţpând totdeauna cu ma dela A, 
Apoi putem numi beţişoarele, plecând dela cel mai scurt 
până la cel mai lung, după numărul de decimetri pe cari 
fiecare din ele le conţine, atingând cu degetul extremită
ţile în B. De aici rezultă aceeaşi numeraţiune ca şi cum am,! 
numără porţiunile băţului mare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Se numără după aceasta beţişoarele, luându-le din capătul 
A şi ajungem iarăşi la 10. Această corespundere din trei 
părţi a numărului 10 loveşte pe elev, care verifică exerci
ţiul de mai multe ori şi chiar spontan, fiindcă îl intere
sează.

De acum înainte, la exerciţiile simţurilor de a recunoa
şte aceste beţişoare, mai lungi, mai scurte, se vor unî exer
ciţiile numeratium. Beţele fiind aruncate pe jos sau ames
tecate pe o masă, învăţătoarea va alege unul, pdntru a a- 
ratâ Copilului, pentru a-i numără porţiunile, spre pildă, 
cinci. Ea îi cere atunci ca să-i deă imediat pe cel mai mare, 
ceeace copilul face din ochi. învăţătoarea îl obligă să se 
încredinţeze, confruntând lungimile şi mai cu seamă nu
mărând porţiunile. Acestd exerciţii, cari se pot repetă la
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nesfârşit, ajung să dea un nrnme special betişoaredor. După 
lungimea lor, ele vor fi: unul, doi, trei, patru, etc.

Cifrele. Dacă copilul ştie să scrie, îi punem dinainte ci
fre tăiate din hârtiei sticlată, spre a le pipăi marginele, cum 
a făcut la litere. După aceasta se începe lecţia în trei 
timpi: „Aodsta e unul“. — „Dă-mi pe unul“. — „Ce număt 
e acesta ?“

Exerciţii asupra numerelor: asociafiunea cifrei cu nu
mărul. Am dat să-mi construiască două cutii pentru cifre. 
Ele constau dintr’o tablă orizontală, împărţită în cinci di
viziuni, prin nişte mici cornişe şi dintr’una verticală legată 
în UTighiu drept cu cealaltă, divizată şi aceasta în cinci 
părţi, prin nişte linii verticale desemnate. In fiecare spaţiul 
este o cifră. In prima cutie sunt cifrele: 0, 1, 2, 3, 4; în a 
doua: 5, 6, 7, 8, 9.

Exerciţiul constă în a pune în spatiile orizontale, atâ
tea obiecte, câte indică cifra din planul vertical. Se dau 
copilului cuburi Froebel, discuri dela jocul de dame, saU 
alte lucruri asemănătoare, ca să umple cutia. El va pune, 
spre pildă, un cub în spaţiul corespunzător lui il, două cu
buri în cel corespunzător lui 2, etc. Gând crede că a ispră
vit capătul, chiamă pe învăţătoare spre a veţificâ.

Lectiunile cu Zero. Când copilul întreabă, arătând lo
cul lui zero: „Ce trebue să punem aici?“ i se răspunde : 
„Nimic; zero e nimic* *.

Dar aceasta nu ajunge; trebue să-l facem să priceapă 
ce-i aceea zero. Pentru aceasta ne servim1 de exerciţii cari 
plac foarte mult copiilor. Mă plasez în mijlocul lor, cari 
stau pe scăunaşele lor şi, adresându-mă unuia din ei, care 
a făcut deja exerciţiul cu numerele, îi spun-: „Vino la 
mine, scumpe amice, vino de zero ori“. Mai totdeauna co
pilul vine spre mine, apoi se întoarce la locul său. „Copi
lul meu“, îi spun eu1, „tu ai venit la mine odată şi eu ti-am 
S)pus să vii de zero ori". — „Atunci ce trebue să fac?“ răs- 
pimde copilul mirat. — „Nimic; zero este nimic“. — „Dar 
ce trebue să fac, ca să se zică că nu fac nimic?“ — „Să nu 
faci nimic“. — „Trebue să stai la loc. trebue să nu te 
mişti, nu trebue să vii niciodată; zero ori, înseamină nici 
o singură dată“.

Exerciţiul este repetat sub o altă formă: „Tu, iubitul 
meu copilaş, trimite-mi cu ddgetul, zero sărutări*1. Copilul 
se frământă, râde şi stă nemişcat. „Ai înţeles?** spun încă
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odată, „trimite-mi zero sărutări'*. El continuă a sta ne
mişcat, în mijlocul ilarităţii generale. Atunci, ridicând gla
sul, ca şi cum m’aş fi supărat, chem un elev: „Tu, vino 
aici de zero ori“. El nu se mişcă şi râsetele se măresc. 
„Pentru ce nu veniţi şi nu mă îmbrăţişaţi?" spun eu tân- 
guiudu-mă. Şi toţi răspund cu ochii în lacrămi: „Zero e 
nimic, zero e nimic". — „Aşa !...“ zic eu surâzând, „a- 
tunci veniţi la mine toţi câte odată". Ei se reped la mine 
şi mă înconjoară.

Când va fi vorba de scris numerele, vom spune: „Zero 
seamănă cu 0; este un 0 ?“ — „Nu, nu; zero este nimic".

Exerciţii asupra memoriei numerelor. Când copiii cu
nosc cifrele scrise şi însemnarea lor, le propun exerciţiul 
următor :

Nişte foi de calendar, ale căror margini de sus şi de 
jos au fost scoase, ca să nu rămâie decât cifrele, dacă se 
poate, imprimate cu roş, sunt îndoite şi depuse într’o cu
tie). Ele poartă numerele dela 0 la 9. Acum începe pescui
rea. Fiecare elev trage o foaie, o duce la locul său, o ci
teşte, dar păstrează secretul. Apoi, unul câte unul, sau în 
mici grupe, ei vin la masa învăfetoarei, pe care se găsesc 
îngrămădite mai multe obiecte,, ;.şpre pildă, cuburile lui 
Froebel. Fiecare ia cantitatea cĂrespunzătoare numărului 
său. Cifra a rămas misterios îndoită la locul copilului. Ele
vul trebue, prin urmare, să-şi aibă în minte numărul său, 
în timp ce vine către învăţătoare şi-şi numără obiectele. 
Se poate, în chipul acesta, face interesante observaţiuni 
asupra memoriei numerelor fiecărui elev.

Când copilul şi-a adunat oibiectele, el le aşează pe ban
că, la locul său, două câte două. Dacă numărul este nepe
reche, el pune pe cel din urmă sub cele două precedente. 
Dispoziţia celor nouă numere) este prin urmare aceasta :

O 0 0 0 0 0 0 0 0
X XX XX XX XX XX XX XX XX

X XX XX XX XX XX XX
X XX XX XX XX

X XX XX
r , X
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Semnul O reprezintă locul unde trebue să stea foaia 
îndoită.

Apoi învăţătoarea vine şi verifică aşezarea. Ea des- 
doaie biletele şi laudă pe copilul care n’a făcut greşală.

în general, copiii iau mai multe obiecte decât le trebue. 
ca să corespundă cifrei care o au, nu pentrucă nu-şî mai 
amintesc numărul, ci din simpla dorinţă de-a avea mai 
multe lucruri cu eli. Aceasta este rămăşiţa de rapacitate 
instinctivă, proprie oamenilor primitivi şi inculţi. Trebue 
să le explicăm că frumuseţea jocului', nu constă în canti
tatea, ci În faptul de a vedea bine numărul exact al obiec
telor la cari avem dreptul.

Puţin câte puţin ei. acceptă această idee, dar nu aşa 
uşor cum s’ar putea crede. îi trebue copilului o adevărată 
putere de voinţă inhibitrice de a nu luă decât două cuburi, 
în timp ce camaradul său are cinci sau şase. De aceea eu 
consider acest joc mai miult ca un exerciţiu de voinţă, de
cât un exerciţiu al memoriei numerelor.

Copilul apoi, care trage zero, trebue să rămâie la locul 
său, în timp ce ceilalţi vin şi se duc. Adeseori el ştie să 
numere lesne, i-ar face mare plăcere faptul de a se duce 
să ia din grămadă obiectele, să le aşeze pe masa sa şi să 
aştepte cu mândrie verificarea.

E interesant de a studia expresia fetei la posesorii lui 
zero: diferentele inidividuale cari rezultă de aici sunt, aşa 
zicând, o revelaţie a caracterului fiecăruia. Unii rămân cu 
mândrie impasibili, ca şi cum ar vrea să-şi ascundă ne
cazul interior; alţii îşi manifestă în gesturi mari desiluzia; 
alţii abia pot reprima surâsul ce le pricinueşte situaţia lor 
deosebită, care ar deştepta curiozitatea altora. Alţii sunt 
cari urmăre'sc până la sfârşit toate mişcările camarazilor 
lor, manifestând prin mimica lor expresivă, dorinţa ce ar 
avea, de a participa ia toate aceste duceri şij întoarceri ; 
alţii, în sfârşit' se resemnează imediat.

Tot aşa de interesant este răspunsul ce-1 dau ei învă
ţătoarei, când verifică: „Tu n’ai luat nimlc?“ întreabă ea. 
— „Am zeto, este zero“, dar cu intonaţie şi cu o mimică 
care exprimă nişte sentimente4 foarte deosebite.

Cei cari răspund hotărît, cii tonul explicaţiei unui fapt 
extraordinar, sunt foarte rari; cea mai mare parte sunt 
rău dispuşi sau resemnaţi..

Prin urmare, este nevoie să învăţăm pe copii cum1 tre-
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bue să se ţină: „Luaţi seama, secretul Iui zero este greu- 
de păzit; ţineţi-vă bine şi nu lăsaţi să se ghicească că n’a- 
ve'ti nimic“. După câtva timp, într’adevăr, amorul propriu 
învinge şi copiii se obişnuesc a scoate pe zero sau nume>- 
rele mici, fără a manifestă sentimentele cărora erau sclavF 
altădată.

Cele patru operaţiuni dela 1 Ia 20. Materialul de învă
ţământ este acelaş ca şi pentru numeratjiune: beţişoare- 
gradate, cari dau în acelaş timp îdeea de sistemiul metric.

După cum am mai spus, fiecare beţişor ^poartă numele 
decimetrelor pe cari le reprezintă: umil, doi, trei, etc. Ele- 
se azează după lungime.

Primul exerciţiu constă în a grupă betişoarele maî 
scurtd de zece, astfel ca să formeze zece. Ohipul cel mai' 
simplu de a ajunge acî, constă în a luă betişoarele cele 
mai scurte, începând cu unul, pentru a le juxtapune celor- 
mai lungi, începând dela nouă. Se poate conduce această 
lucrare prin comenzi: „Ia pe unul şi pune-1 la nouă; ia pe 
doi şi pune-1 la opt“ şi tot aşă mai departe. Iată formate 
patru betişoare, toate dgale cu zece. Rămâne cinci, care e 
singur, dar cu un alt cinci, copilul ajunge la zece şi con
stată că de două ori cinci fac zece.

Acest exerciţiu se repetă de mai multe ori şi încetul cu 
încetul copilul deprinde un limbagiu mai tehnic: Nouă plus 
unul fac zece; două plus opt fac zece; şi în sfârşit: de 
două ori cinci fac zece. Se pune la scris, explicându-se 
semnele: egal, plus, ori.

9 + 1 = 10 
8 + 2 = 10 
7 + 3 = 10
6 + 4= 10 5X2 = 10

Când toate acestea sunt bine ştiute şi bine fixate pe hâr
tie, se atrage atenţia copiilor asupra a ceeace se petrece 
când se pun betişoarele la locul lor primitiv: din zece, dacă 
scoţi pe patru, rămân şase; din zece, dacă scoţi ipe trei1, 
rămân şapte, etc. Apoi vorbind mai corect, zicem: zece 
mai puţin trei face şapte; zece mai puţin doi face opt, etc.

In ceeace priveşte cinci, el e'ste jumătatea lui zece; se 
poate obţine tăind pe zece în două: zece împărţit în două 
face cinci. De unde putem scrie :
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10 - 4 = 6 
10-3 = 7 
10-2 = 8 
10 - 1 = 9 10:2 = 5

Odată cx)piii stăpâni pe acest ecxerciţiu, ei singuri vor 
face altele. Putdm noi face un alt trei? Să punem pe unul 
Ia capătul lui doi şi să scrim: 2 + 1 = 3. Un alt patru ? 
3+1 = 4 şi apoi: 4 — 3=1; 4 — 1 = 3.

Doi se comportă fată de patru ca cinci cu zece :
4:2 = 2; 2X2 = 4. O problemă: cu câte beţişoare se: 
poate face acelaş lucru? 3 cu 6, 4 cu 8, adică :

2X2 = 4; 3X2 = 6; 4X2 = 8; 5X2 = 10
şi 10:2 = 5- 8: 2=4; 6: 2 = 3; 4: 2 = 2

Aici vine să ne ajute cuburile memorizarea numidrelor.

2 4 6 8 10
X XX XX XX XX XX XX XX XX XX

X 
X 
X 
X

Din dispoziţia lor, se vede cari numere nu se pot divide 
cu doi: acestea sunt cele nepereche, cari sd sfârşesc cu 
un cub. Numărând cuburile din fiecare grupare, avem' câ- 
tul înnpărtirei. Pentru a compara numărul primitiv, n’ă- 
vem decât să apropiem două grupări; spre exemplu : 
2X3 = 6.

Aceasta nu e greu pentru nişte copii de cinci ani. Din 
contra, exerciţiile devin monotone şi trebue să le varieni 
Vom pune deci pe imul alăturea cu zece şi pe doi alături, 
cu nouă, apoi pe treî alături cu opt, astfel ca să obţinem, 
numărul unsprezece şi mai pe urmă doisprezece, etic.

Cu cuburile lucrăm şi mai uşor până Ia douăzeci.
Operaţiunile cu zece se continuă până la douăzeci, fără 

greutate. Singura greutate este de a învăţa numerele ze
cimale, pentru care este nevoie de mai multe lecfii.

Numerele zecimale. Calcule cu numere mai mari de 
zece. Materialul didactic constă în bucăţi de carton, pă-

X XX X X XX X X XX X X XX X
X X X XX. X X XX X X XX X

X X X XX X X XX X
X X X XX X

X X
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trate, pe care cifra este tipărită mare de cinci sau şase cen
timetri şi în alte bucăţi dreptunghiulare, mari cât jumăta
tea celorlalte şi purtând cifrele dela 1 la 0. Se pun în rând 
cifrele simple: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apoi nu mai este 
nici un număr, trebue reînceput şi reluat dela 1. Acest 1 
seamănă cu bucata care în sistemul de lungime se adaogă 
ia 9 pentru a face beţişorul zece. După ce am socotit toată 
scara beţişoarelor până la nouă, cu toate că nu miai avem' 
cifre, noi încă găsint acest din urmă baston; îl însemnăm 
cu 1, dar pentru a-1 deosebi de celelalte, îi adăogăm un 
semn care nu valorează nimic, zero: 10. Acoperind pe zero 
cu dreptunghiurile, în ordinea cifrelor pe cari le poartă, 
formăm1! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Compunem1 a- 
ceste numere juxtapunând pe rând, adăogând la bastionul 
de zece pe unul, apoi înlocuindu-le cu doi, trei, etc., până 
la nouă, ceeaoe ne dă im baston lung: numărăm porţiunile 
albastre şi roşii, avem nouăsprezece.

învăţătoarea poate de acum conduce aceste deplasări 
de bastoane, arătând cartonul cu zece şi cifra cu care am 
acoperit pe zero, 16 spre pildă. Copilul adaogă bastonul 
de zece la cel de şase. învăţătoarea scoate pe şase şi la 
zero depe cartonul patrat suprapune, spre pildă, dreptun
ghiul care poartă ipd 8, 18; copilul scoate bastonul de şase 
şi-l înlocueşte cu cel de opt.

Fiecare din aceste exerciţii se pot scrie: 10+6=16 ; 
10+8=18, etc. Tot aşa se procedează şi pentru scădere.

Când cifra în sine începe a avea pentru copil o însem
nare clară, combinaţiile se fac numai cu bucăţile de car
ton, dispunând în diferite chipuri dreptunghiurile cari 
poartă cifrele dela 1 la 9, pe cde două rânduri de numere, 
cari sunt scrise pe nişte cartoane lungi, ca în figurile A şi B.

în cartonul A se pune pe zero din 
al doile^a 10 dreptunghiul care poartă 
pe 1, dedesubt pe cel cu 2, etc. Ast
fel că în timp ce la stânga 1 al zeci
milor rămâne invariabil la dreapta, ci
frele se succed dela 0 la 9.

Cu cartonul B se pot face exerci
ţii măi variate : cifrele dela il la 9 
sunt pe rând puse pe zero al fiecărei 
zeci. După 9 se trece la zecea urmă
toare, până la 100.

10 10
10 20
10 30
10 40
10 B 50
10 60
10 70
10 80
10 90



10
11

13
14
15
16
17
18 
19
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Aproape toţi copiii noştri numără până la 100, 
număr care le este dat lor ca o recompensă pen
tru curiozitatea ce au avut de ad cunoaşte.

Nu mai este nevoie de alte explicatliimi. Fie
care învăţătoare ar putea multiplica exerciţiile 
practice asupra operaţiunilor aritmetice, servin- 
du-se de obiectele pe cari copiii le pot strânge 
sau împărţi între dânşii.



ORDINEA EXERCIŢIILORi)
în explicarea practică a metodului,, trebue să se ştie 

cari sunt seriile de exerciţii cari trebuesc pe rând predate! 
copilului.

In expunerea cărţii e bine indicată progresiunea pen
tru fiecare exerciţiu; dar .în Casa dei Bambini se începe 
în acelaş timp cu cele mai variate exerciţii.

Ordinea şi gradele în pregătirea simţurilor 
şi a exercitiilor.

întâiul grad. Cum copiii vin la şcoală, ei pot să facă 
exerciţiile următoare: să mişte! scaunele în linişte, să se 
încheie, să se lege, etc, (viata practică); să aşeze piesele 
solide în cutii (exerciţiile simţurilor).

Dintre acestea, exerciţiul cel mai folositor este cel cu 
piesele solide: copilul începe a-şi fixa atenţiunea; face pri
mele comparatiuni, cari cer judecată; apoi exercită inte
ligenta....

La exerciţiile cu piesele solide, este următoarea pro- 
gresiune dela uşor la greu: piese de aceeaşi înălţime şi de 
diametre descrescânde; piese descrescânde în toate di
mensiunile; piese descrescânde numai în înălţime.

Gradul al doilea. Viaţa practică: A se ridica şi a şedea 
în linişte; a merge după o linie.

Exerciţiile simţurilor: Materiale de dimensiuni: prisme, 
cuburi, '

Aici copilul face exerciţii de recunoaşterea dimensiimi- 
lor, ca şi la piesele solide, decât sub un aspect deosebit. 
Obiectele sunt mult mai mari, deosebirile mult mai evi-

1) Acest capitol împreuna cu cel următor sunt acele despre care 
amintesc în prefaţă (N. tr.).
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dente decât în exerciţiile precedente: dar aici singur o- 
chiul copilului recunoaşte deosebirile şi controlează gref- 
şala. în exerciţiile precedente greşala se arată mecanic din 
obiect '(imposibilitatea de a înşira o-biectele decât îni spa
ţiul dat).

în sfârşit, odată cu exerciţiile precedente, copilul va 
face mişcări mai simple şi mai uşoare: (şezând pe scaun 
va aşeză mici obiecte), apoi face mişcări mai comiplexe şi 
mai grele şi mici sforţări musculare (se mişcă de jos, sus; 
se ridică şi se pleacă, cară obiecte grele).

Se va notă că copilul continuă a confundă între ele cele 
două piese extreme ale scărei crescânde, rămânând neob
servate asemenea erori, cu toate că ştie deja să dispue 
In ordine celelalte piese ale seriei.

în adevăr, diferenţa între piesele de dimensiuni va
riate fiind egală pentru toate, diferehta relativă se micşo
rează cu creşterea însăşi a pieselor: aşă, de pildă, cubu- 
şorul care are doi cm1, dimensiune, are o dimensiune dublă 
decât a cubuşorului de un cm.; în timp ce cel mai mare 
cub, care are zelce cmi. dimensiune, diferă abiă cu o zecime 
din dimensiunea cubului precedent de nouă cm.

Acest fel de exerciţiu, ar trebui în teorie să înceapă de 
la piesa cea mai mică, afară numai când este vorba de 
construit un turn, care trebue construit pe cubul cel mai 
mare, luat ca bază.

Altfel, copiii ar fi atraşi de turn şi: s’ar întâmplă să 
vedem pe copii bucurându-se că au construit turnul, care 
se sprijină pe penultima piesă. (Greşala neobservată).

Dar, când copilul, repetând exerciţiul, se va îndreptă 
singur, vom fi siguri, că ochiul său este educat să perceapă 
cea miai mică diferenţă între piese.

Dintre cele trei dimensiuni, acea a lungimei dintre pie
sele cari diferă cu 10 cm, de dimensiune variabilă se deo
sebeşte de celelalte două cari diferă cu un cm.

S’ar păreă în teorie că lungimea ar fi prima care să a- 
tragă atenţia, spre a se feri de eroare. Cu toate acestea nu 
•este aşă; cu toate că copiii sunt atraşi de dimensiuni, dar 
ca cel mai mare număr de greşeli şi numai după ce s’a în
lăturat fiecare eroare din exerciţiul cu celelalte dimensiuni, 
se reuşeşte a ordonă seria lungimei.

Aceasta, prin urmare, este de considerat ca cea mai 
mare dificultate între seriile dimensionali.
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Ajuns în acest moment al educafiei, copilul este capabil 
de a-şi fixa atenţiunea (de a se interesa) la stimulenţii telr- 
.mici şi tactili. Progresiiinea în practica desvoltărei senzo
riale nu e, prin urmare, identică cu progresia teore/tică pe 
care psihometria o indică la studiul subiectelor, nici nu 
urrrtează progresiunea pe care fiziologia şi aniatomia le in
dică la descriereă complicaţiunei organelor senzoriale.

în adevăr, simţul tactic este primitiv; organul tactului 
este cel mai simplu şi mai răspândit.

Dar e uşor a explica cum senzaţiunile cele mai simple^ 
organele cele mai puţin complexe, nu sunt primele a atra
ge atenţia asupra ei, într’o prezentaţiune didactică a sti- 
mulenţilor senzoriali.

Astfel, când deja educaţiunea atenţiunei a fost începută 
se pot prezenta copilului suprafeţe netede şi tari, după oa- 
recari exerciţii termice.

Aceste exerciţii, prezentate la timp, atrag foarte mult 
pe copil; ne aducem aminte că ele au în metodul meu cea 
mai mare importanţă, pentru că pe ele, împreună cu exer
ciţiile de mişcarea mânei, cari se vor învăţă mai târziu, 
se fondează învăţarea scrierei.

Impreimă cu cele două serii de exerciţii ale simţurilor 
de mai sus, se poate începe ceeace noi numim „împere
cherea colorilor4*, adică recunoaşterea identităţii a două 
colori (primul exerciţiu al simţului cromatic).

Şi aici numai ochiul copilului intervine în judecată, ca 
pentru dimensiuni; exerciţiul e uşor, dar este nevoie de 
un: oarecare grad de educaţie a atenţiunei, pentru ca să fie 
repetat cu interes.

Îndată ce copiii au auzit o muzică, au mers după fir 
pe când muzica cântâ un miarş ritmic, ori de câte ori se 
va cântâ aceeaşi melodie, ei vor face acelaş exerciţiu.

(Pentru a câştigă -simţul ritmului, trebue repetarea a- 
celuiaş exerciţiu, ca în toate formele educaţiei activităţii 
spontane).

S’au repetat exerciţiile asupra tăcerei.
Al treilea grad. Viaţa pmctică: Copiii se, spală, se des- 

bracă şi se îmbracă, şterg masa, aşează tacâmurile, etc. 
Exerciţiile simţurilor: Copiii se deprind la recunoaşterea 
gradelor stimulenţilor (gradele tactile, cromatice), lăsând 
ea copilul să se exerciteze liber.

începem a prezentă, stimulenţii auditivi (sgomotele).
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Odată cit gradaţia se pot prezenta piesele late; aici începe 
educaţia mişcărei mânei, în urmărirea conturului piesei; 
exerciţiu care, împreună cu cel al recunoaştere! stimulen- 
tilor tactili în gradaţie, prepară scrierea.

Seriile de cartonaşe se dau după ce copilur recunoaşte 
formele pieselor plane; ele servesc la pregătirea abstrac
ţiei semnului, recunoaşterea formei delimitată, şi după 
toate exerciţiile precedente cari au format delja în copil o 
personalitate adevărată şi inteligentă, ele pot fi conside
rate ca puntea de trecere între exerciţiile simţurilor şî 
scriere; între pregătire şi intrarea în instrucţiune.

AI patrulea grad. Exerciţii de viată practică ; Copiii 
pun şi strâng masa, aşează în odae, cunosc îngrijirile cele 
mai minuţioase ale toaletei: a-şi spăla dinţii, unghile, etc.

Au împlinit seria exercitiilor ritmice pe fir, ştiu să-şi 
stăpânească şi să-şi dirigă propriile mişcări (a face tăcere, 
a duce obiecte fără a le sparge, fără a face sgomot).

Exerciţiile simţurilor. Se repetă toate exerciţiile sim
ţurilor, mai cu seamă recunoaşterea notelor miuzicale! cu 
clopotele în dublă serie.

Exerciţiile scrierei. Desemnai. Copilul trece la piesele 
late de fier. Deja mişcările necesâre pentru a urma con
turul s’au coordonat; coipilul acum nu-1 mai urmăreşte cu 
degetul, ci cu un creion, lăsând dublu semn pe o foaie de 
hârtie. Apoi umple figura cu creion colorat ţinut, ca con
deiul de scris).

In acdaş timp, copilul este iniţiat a recunoaşte şi a a- 
rătâ literele,, alfabetului de hârtie aspră, după ordinea des
crisă în metod.

Aritmetica. Aici, repetându-se exerciţiile simţurilor, se 
prezintă lungimile cu un scop deosebit decât cel de până 
acum; se numără dela deosebitele bucăţi, semnele albas
tre şi roşii, începând dela unul la zece.

Asemenea exerciţii se continuă şi se oomplectează :
a) l.a desemn: trecând dela conturul pieselor late, la 

figurile cu linii ipe care o practică de patru ani, ne--a făcut 
să stabilim şi cari vor fi publicate ca modele de desemn.

Ele au un conţinut educativ însemnat şi reprezintă unul 
din amănuntele metodului foarte bine studiat în conţinut 
şi în gradaţie. Ele continuă educaţia simţurilor, iniţiază în 
observarea mediului, cuprind o cultură şi, întrucât pri
veşte scrierea, pregătesc mişcările în sus şi în jos, aşa că

Bulureunu. — Metoda Pedagogiei. 14
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va fi apoi indiferent pentru copil dacă scrie în sus ori în 
jos; urinează de aici că sunt inutile gradafiunile liniaturei 
caetelor în deosebitele dase elementare, cum se întrebuin
ţează în Italia.

b) L-a învăţarea vorbirei grafice, până la cunoaşterea 
alfabetului şi compunerea cu litere mobile.

c) La aritmetică, până la cunoaşterea cifrelor; copiii 
pun cifrele corespunzătoare numărului, semnele albastre şi 
roşii, după lungime; fac exerciţii cu beţişoare; fac exerci
ţii punând pe masă, sub cifre, numărul corespunzător de 
mărci de joc, colorate deosebit şi dispun în coloană câte 
două (perechi şi neperechi, după Săguin).

Al cincilea grad. Se continuă exerciţiile precedente.
încep exerciţiile ritmice.
încep la desemn: a) Acuarelele (desemnele seriei noa

stre) ; b) Contururi libere din natură (flori, etc.), compu
nerea vorbelor şi a frazelor, cu alfabetul mobil.

Scrierea. Cetirea.
Operaţiuni aritmetice cari se încep cu seria lungimilor.
In acest grad, copiii prezintă interesante varietăţi de 

-desvoltare, ei caută a se instrui, îşi ordonează conştiinţa.
Acesta este spectacolul pe care umanitatea crescândă 

în spirit, după legile sale, face să ne bucurăm şi, cel care 
experimentează, poate să spue cât de mare sunt roadele 
unei asemenea aride seminţe.



Disciplina în „Casa dei Bambini“

Sa analizăm disciplina obţinută cu metoadele noastre 
fondate pe libertate.

Experienţă ce am făcut dela publicarea cărţii ita'liane 
până astăzi, mi-a confirmat de mai multe ori că în clasele 
noastre de copii mici, de câte 40 sau chiar 50, se obţine 
o disciplină mai perfectă decât în şcoalele comfune. Cine 
vizitează şcolile bine conduse, cum este spre pildă cea di
rijată la Roma de către eleva mea, Anna Macchetoni, în 
calea Ouisti, e lovit de disciplina copiilor. Tată 40 de copii 
mici, dela 3 la 7 ani, ocupaţi fiecare cu lucrul său; unii fă
când exerciţii pentru simţuri, alţii aritmetica, unii pipăind 
literele, alţii-desemnând; cari t^sând, cari scuturând; unii 
stând la masă, alţii rostogoliţi la pământ, pe covor. Se 
aude un sgomot discret de obiecte, cari sunt mânuite încet, 
sau de copii cari merg în vârful picioarelor. Numai excla
maţii de bucurie sau strigări: domnişoară, domnişoară, pri
veşte ce-am făcut! Dar cele mai de multe ori o linişte ab
solută.

învăţătoarea se mişcă încet, se duce la cine o chiamă, 
face aşa că cine are nevoie de dânsa, o simite lângă el; 
cine nu are, nici n’o observă că ea există.

Aşa trec orele în cea maî mare linişte. S’ar părea că 
avem de-a face cu nişte „mici oameni", cum a zis cineva, 
vizitând Casa ăei Bambini, sau după expresia' altora, „cu 
nişte senatori în adunare". în mijlocul unui interes aşa de 
miare pentru lucru, nu se întâmplă niciodată ca elevii să se 
certe dela obiecte. Dacă cineva face un lucru mai deose
bit, celorlalţi le pare bine; nimeni nu sufere de binele al
tuia ; din contra, triumful unuia este motiv de admiraţie şi 
de bucurie pentru alţii. De multe ori se ivesc imitatori cu 
bunăvoinţă.



— 216 —

Fiecare se simte fericit şi mulţumit de a face ceeace 
poate, fără ca opera altuia să aţâţe invidia ori emulaţia 
penibilă, fără să stârnească mândrie deşartă. Copilul de 
trei ani lucrează în linişte alături de cel de şapte ani, după 
cumi este liniştit în starea lui inferioară şi nu râvneşte sta
tura celui de o etate mai mare. Totul merge în idea mai 
mare armonie.

Dacă învăţătoarea vrea ceva dela toată clasa, spre 
exemplu, ca toti să părăsească lucrarea care-i interesa aşa 
de mult, atunci ajunge ca să şoptească o vorbă, să facă un 
semn şi toti o privesc cu interes, nerăbdători să facă ceva 
nou.

Mulţi vizitatori au văzut pe învăţătoare scriind ordine 
pe tabelă şi copiii-supunându-se cu bucurie.

Nu numai învăţătoarea, dar oricine ar cere ceva dela 
copii, îi vede cu mirare supunându-se cu scrupulozitate şi 
cu seninătate. De multe ori vizitatorii ar vrea să audă cum 
cântă un copil care pictează şi copilul lasă pictura şi cântă, 
îndată ce şi-au îndeplinit sarcina, ei se întorc repede la 
lucrarea întreruptă. Ceî mai mici nici nu se supun înainte 
de a sfârşi lucrul înceiput.

Unul din faptele cele miai însetnnate ale disciplinei, se 
petrece în timpul examenului făcut de înAmtătoarele cari 
au urmat conferinţele mele asupra metodei. Examenele e- 
rau şi practice; pentru aceasta grupe de copii erau la dis
poziţia examinatoarelor care, după chestiunea trasă Ia 
sorţi, îi făceau să execute diferite exerciţii. Cei mici îşi ur
mau dinaintea noastră ocupaţiile favorite. Ei lucrau neîn- 
trempt şi după întreruperea provodată de examinare, ei 
se înturnau la lucrul lor. Fiecare veniâ să ne arate ce-a de
semnat, în timp ce-şi aştdptâ rândul.

Miss George din Chicago a asistat de m.ulte ori Ia ase
menea lucruri şi d-na Pujol, care a fundat prima Casa deî 
Bambini, Ia Paris, rămânea uimită de răbdarea, de stator
nicia, de plăcerea nesfârşită a copiilor mici.

Ar fi putut să creadă cineva că aceşti copii sunt foarte 
bine dresaţi, dacă nu le-ar fi lipsit cu desăvârşire timidi
tatea, scânteiarea ochilor, aspectul vesel, graba cu care et 
invitau pe vizitatori să le observe lucrarea. Ei ne condu
ceau peste tot locul ca să ne dea explicaţii, ne făceau să ne 
credem că ne găsim înaintea unor „gazde“. Expresiunea 
cu care ei îmbrăţişau genunchii învăţătoarei şl cu care o
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trăgeau de umeri şi de cap în jos, pentru a-i săruta fata, 
dovedeşte o inimă care se desvoltă liber.

Cine i-a văzut punând masa, a trecut desigur din im
presie în impresie, din admiraţie în admiraţie. Micuţe ca
meriere de patru ani, iau cuţitele şi le distribue, duc coşul 
cu câte cinci pahare de sticlă şi în fine, înconjoară masa 
cu castronul plin cu supă caldă. Nimeni nu se tae (nu se 
strică nici un pahar, nu se pierde o coajă de pâne). In tim
pul prânzului, cameriere nevăzute supraveghiază1 atent, 
pentruca nimeni să nu sfârşească supa, fără să nu i se o- 
ferd alta, sau dacă nu mai vrea, să ia farfuria deşartă. Nu 
un copil trebue să ceară altă supă, sau şă spună că nu mai 
mănâncă.

Cine vede aceasta şi se gândeşte la starea obişnuită a 
copiilor de patru ani, cari strigă, distrug totul, au trebu
inţă de a fi serviţi, — rămâne mişcat de asemenea specta
col. în faţa acestui lucru neaşteptat, — care negreşti vine 
din izvorul ascuns de energie latentă, din adâncimea ini- 
mei umane, — de multe ori am văzut lacrămî curgând pe 
faţa celor ce asistau la asemenea banchet.

O asemenea disciplină nu se obţine niciodată cu co
manda, cu predica, cu mijloace disciplinare universal cu
noscute.

Nu fu dată numai o ordine pentru acţiuni, dar fu mul
tiplicată viaţa.

în adevăr, o asemenea disciplină este în raiport cu lu
crările extraordinare pentru etatea copiilor şi desigur nU 
depinde de o învăţătoare, ci de un fel de minune întâmiplată 
în viaţa internă a fiecărui copil.

Dacă ne gândim la adulţi, ne vine în minte fenomenul 
convertirii, al sfinţeniei, al multiplicării de forţe ale mar
tirilor şi ale apostolilor, al stăruinţei misionarilor, al supu
nere! monahilor. Nici un alt lucru etxistent în lumte nu poate 
ca această serie1 de lucruri, să se -compare cu disciplina în 
Casa dei Bambini.

Pentru a obţine disciplina, este inutil de a ne baza pe 
pedepse, pe dojeni, pe discursuri convingătoare. Acestea ar 
putea să ne dea poate, la început, iluzia unei eficacităţi oa
recare, dar în curând, îndată ce apare adevărata disciplină, 
toate acestea cad ca nişte iluzii dinaintea realităţii: „noap
tea face loc zilei“.



-218 —

Primele impulsuri ale disciplinei sunt date de către 
ocufpatie; într’un moment dat se întâmplă ca um copil să 
se intereseze foarte mult de un lucru: aceasta o arată ex- 
presiunea feţei sale, atentiunda sa foarte încordată, stăru
inţa în unul şi acelaş exerciţiu. Acel copil e pe calea dis
ciplinei. Oricare ar fi aplicaţiunea: ori un exerciţiu de sim
ţuri, o împletitură, sau spălarea, rezultatul este acelaş.

Putem şi1 noi să înlesnim producerea acestui fenomen, 
prin repetate lecţiuni de tăcere, prin imjobilitatea perfectă, 
prin îndreptarea atenţiunei, spre a auzi sunetul propriului 
său nume pronunţat de departe, cu voce slabă; pentru a- 
ceasta, mişcările ce se fac încet, în scop de a nu lovi o- 
biectele, atingerea de abia cu picioarele a podelelor, sunt 
o pregătire foarte eficace pentru ordonarea îiitregei per
sonalităţi: motrice şi psihice.

Fiind stabilit fenomenul „ocupaţiune“, noi trebue să-I 
supraveghem' cu mare exactitate, gradând exerciţiile duipă 
experienţa făcută. „Sforţarea noastră de învăţătoare pen
tru a stabili disciplina, este de a aplica riguros metoda“.

De aici iesfi marea dificultate dea disciplină cu adevă
rat pe om. Ea nu se obţine cu vorbe, nici omul nu se disci
plinează „auzind pe altul vorbind44; dar fenomenul cere ca 
pregătire o serie de acte complexe, cum este spre exemiplu 
întreaga aplicatiime a unui metod educativ.

Disciplina se capătă, prin urmare, pe o cale iMirectă. 
Nu atacând erorile şi reiprimându-le, ci desvoltând activi
tatea pentru lucru spontan; aceasta este care duce la scop.

Ocupaţiunea nu poate să fie aleasă în mod arbitrar ; 
într’aceasta stă tocmai metoda. Acea ocupaţie trebue a- 
leasă, către care omul aspiră, care este cerută de tendin
ţele latente ale vieţii, sau către care individul încetul pe 
înceltul este dus de împrejurări. Aceasta este ocupaţiunea' 
care ordonează personalitatea şi-i deschide nesfârşita cale 
a expansiunei. Să luăm!, spre pildă, nedisciplina miicului co
pil: ea este fundamental o indisciplină musculară. Copilul 
se mişcă -necontenit şi cu dezordine; se trânteşte la pă
mânt, face comedii, strigă, etc.

în fond există o tendinţă latentă de a coordona mişcările, 
care se va stabili mai târziu; copilul este omul care încă 
nu este abil în mişcări şi în vorbire şi care va trebui să 
devină, dar e lăsat la experienţa proprie plină de greşeli 
şi de sforţări obositoare către ţinta latentă în instinct, şi
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nu clară în conştiinţă, A spune unui copil: „Stăi liniştit cu 
mâna“, nu l-ai lămurit ; nu ca o comandă se poate ordonă 
comjplexul sistem psiho-muscular într’un individ pe cale 
de desvoltare.

Să nu confundăm acest caz cu diferite exemple ale o- 
mului care, dîntfun impuls râu, iubeşte dezordinea şi poate 
să se supună la o energică poruncă, care îi orietitează vo
inţa către ordinea bine cunoscută şi stabilită în posibilita
tea acţiunilor sale.

Aici, la copilul mic, este vorba de a ajută evoluţia na
turală a motilităţii voluntare. De aceea trebuesc toate miş
cările coordonate, predate, analizându-le cât miai mult şî 
desvoltându-le parte cu parte. Trebue să predăm1 copilului 
deosebitele grade de imobilitate cari conduce la tăcere : 
mişcările de înălţare şi de şedere, ale-mersului natural, în 
vârful picioarelor, ale mersului pe o linie trasă pe pământ, 
fără să-şi piardă echilibrul; ale mişcărei obiectelor, de a 
le aşeză şi în sfârşit mişcările complexe de a se îmbrăcă 
şi a se desbrăcă, deosebind diferite mişcări ale degetelor; 
mişcările pentru curăţirea personală şi a mediului încon
jurător, etc.

Imobilitatea perfectă şi perfecţionarea succesivă a miş
cărilor, trebue să se substitue obişnuitei comande: „Stăî 
liniştit, stai frumos“.

Nu este de mirare, din contra foarte natural, ca copi
lul, după aceste exerciţii, să se disciplineze, cât priveşte 
indisciplina musculară proprie vârstei. într’adevăr, el răs
pund unei necesităţi naturale de a se mişcă; dar mişcările 
cari tind la un scop, nu mai au aparenţa dezordinei, ci a 
unei ocupaţîuni. Iată disciplina care reprezintă o ţintă în 
raport cu o mulţîme de cerinţi. Copilul astfel disciplinat nu 
mai e copilul dinainte, care ştie să stea frumos, ci e un in
divid care s’a perfecţionat, care a între’cut limitele obiş
nuite ale etăţii sale, care a făcut un salt înainte, a câştigat 
în prezent viitorul său. Pentru aceasta el a devenit mai 
mare. El nu va mai aveă nevoe de cineva care, stând lângăi 
el, să-i tot repeteJ'în deşert: stai frumos. Calitatea care a 
câştigaf^o nu mai poate să-l facă să stea liniştit în nelu- 
crare, calitatea sa bună este toată făcută din mişcare

într’adevăr „buni“ sunt acei cari se mişcă spre bine, 
construit din propria perfecţiune şi cu operele e'xteme de 
utilitate şi de ordine.
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Operele ^noastre simt, pentru cazul nostru, mijlocul de 
a câştiga desvoltarea internă şi apar ca o explicaţie a a- 
cesteia: amândouă faptele se înlăntuesc. Ocupaţia perfec
ţionează pe dinăuntru pe copil; dar copilul care s’a per
fecţionat, lucrează mai bine, lucrarea mai bună îl încântă, 
deci continuă a se perfecţiona interior.

Disciplina, prin urmare, nu este un fapt, ci o cale, un 
mijloc prin care copilul câştigă cu preciziunea, care s’ar 
putea zice ştiinţifică, concepţia bunătăţii.

Dar, mai mult decât toate, copilul gustă plăcerile su- 
premd ale ordinei interne, cari se întâlnesc în drumul spre 
ţinta finală. în lunga pregătire, copilul se bucură, manifestă 
o plăcere care este comoara intimă a inimei sale, tezaur 
care va creşte blândeţea deosebită, o putere care va fi iz
vorul de bunătate. îhtr’adevăr, copilul n’a învătat numai 
să se mişte şi a săvârşi acte utile, ci şi o calitate deosebită 
a mişcărei, care facei mai corecte şi mai frumoase gustu
rile persoanei şi pune în evidentă frumuseţea mânei şi a 
corpului întreg, mai sigur, de nu şi mai elegant.

Expresiunea fetei şi a ochilor senini şi strălucitori, a- 
rată că se naşte viata internă într’un om.

Că mişcările coordonate, cari se desvoltă puţin câte 
puţin spontan, — adică cele alese şi făcute în e'xercitiu şi 
în pauze de către copil, — sunt o sumă de sforţări infe
rioare mişcărilor dezordonate pe cari copilul le îndepli
neşte, dacă este lăsat la voia lui, e uşor de priceput. Re- 
pauzul muşchilor cari sunt destinafi dela natură a se miş
ca, este în mişcarea ordonată ceeace repâuzul plămânilor 
este în ritmul normal al respiratiunei în aer. A sustrage 
muşchii dela orice mişcare, este a-i forţa să se opună la 
impulsul motor, prin urmare e mai mult ddcât a-i obosi, 
este a-i degenera, după cum plămânii siliţi la repausul imo
bilităţii, ar cauză odată cu ei moartea întregului organism1.

Este bine de a ne face, prin urmare, o ideie clară că 
repausul organelor cari se mişcă este, într’o forma deter
minată de mişcare, corespunzătoare scopului naturei.

A se mişcă în ordine, ca supunere la sentimientele o- 
culte ale vietei, iată repausul. Şi în cazul acesta special, 
fiindcă omul este inteligent, mişcările sunt cu atât mai re- 
pauzatoare, cu cât sunt mai inteligente. Sforţarea unui co
pil care asudă sărind în dezordine, duce la o consumare
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de forţe nervoase şi de inimă. IVIişcarea inteligentă care 
dă copilului o satisfacţie intimă, cum dste mândria de a 
se fi întrecut pe sine însuşi, de a se găsi într’o lume supe
rioară, cu margini insuimiontabile pentru el — toate aces
tea multiplică forţele sale.

Această „multiplicaţiune de' forţe“ este un chip de a 
vorbi, care se poate analiza fiziologiceşte; desvoltarea or
ganelor pentru uzul raţional, o sanghinificare bogată şi un 
schimb bogat de materiale de ale ţesutului — toţi factori 
favorabili ai desvoltării corpului — este garanţie de să
nătate fizică.

Spiritul dă ajutor corpului în creşterea sa; inima, ner
vii, muşchii, vor evolua mai uşor în calea lor-. Pentrucă 
una singură este calea.

Acelaş lucru s’ar putea spune despre desvoltarea in
telectuală a copilului: mentalitatea copilărească, caracte
ristică prin dezordine, este şi ea una, care îşi caută ţinta 
făcând experienţe obositoare, când copilul e lăsat singur, 
iar de multe ori chiar în mijlocul contrarietăţii generale.

Odată, în grădina noastră publică din Roma, Pincio, 
văzui un copil cam de un an şi jumătate, frumios, vesel, 
care avea o cutie deşartă şi o mică minge şi se necăjiâ să 
culeagă pietricele de pe jos, pentru a şi-o umple. Lângă 
dânsul se găsiâ o bonă foarte distinsă, care negreşit avea 
multă bunăvoinţă pentru copil. Era ora de a merge acasă 
şi bona se ruga de copil să-şi lase lucrul şi să se sue în 
căruţă. Copilul nevrând să se supună, bona umplu ea sin
gură cutia, apoi puse cutia şi copilul în căruţă, cu convin
gerea că a mulţumit pe copil. Ţipetele copilului, expresia 
de protestare contra violenţei şi a nedreptăţei ce1 se ve
deau pe faţa micului, mă loviră. Câtă jignire se aducea a- 
celei inimi născânde !

Copilul nu vroiâ cutia plină de pidtre, el vroiă să facă 
exerciţiul necesar spre a o umplea şi cu aceasta de a răs
punde necesităţii organismului său înfierbântat. Scopul co
pilului eră formarea sa internă şi nu faptul extern de a 
avea un vas plin de pietricele.

Manifestaţia sa aşa de vie în lumiea extefrioară, era o 
aparenţă, trebuinţa vieţei sale era o realitate. într’adevăr, 
dacă copilul şi-ar fi umplut cutia, el poate şi-ar fi deşer- 
tat-o, pentru a- o umplea din nou, până la satisfacerea
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complectă a eidui său. Pentru acea trebuinţă spre satisfa
cere, îi văzusem puţin mai înainte faţa veselă, surâză
toare; bucuria internă, exerciţiiu şi soarele erau cele trei 
raze cari ajutau acea splendidă viaţă.

Episodul acesta aşa de simplu este un amuzament care 
se întâmplă oricărui copil din lume, celor mai buni şi ce
lor mai iubiţi. Ei nu sunt înţeleşi, pentrucă adulţii îi judecă 
după dânşii; ei cred că copilul se conduce de scopuri ex
terne şi-l ajută cu iubire ca să şi le ajungă ; pe când copi
lul se conduce de scoipul inconştient al desvoltării lui în
suşi. Pentru aceasta, el dispreţueşte tot ce este făcut, şi 
iubeşte tot ce este de făcut. Spre exemplu, ,îi place acţiu
nea de a se îmbrăcă; decât de a se vedea îmbrăcat; îi 
place acţiunea de a se spălă mai mult decât faptul de a. se 
simţi curat; vrea mai bine să construiască o casă, decât 
de a o posedă, pentrucă el nu trebuie să se bucure de 
viaţă, ci de a şi-o formă. în formarea sa stă adevărata şi 
aproape unica sa plăcere. Formarea copilului în primul an1, 
constă în nutrirăa lui, dar în unnă constă în cooperarea 
la stabilirea funcţiunilor psiho-fiziologice ale organismului.

Acel copil frumuşel din Pincio, este simbolul acestei 
formări; el vrea să coordoneze mişcările voluntare; să-şî 
exerciteze forţele musculare în ridicarea obie'ctelor; să-şi 
exerciteze inteligenţa în raţionarea relativ la operaţia de 
umplere a cutiei, să-şi silească voinţa la hotărîrea faptelor. 
Şi cel care iubiă, crezând că scopul lui eră de a aveă pie
tricele, îi făcuse nemulţumire.

O greşală asemănătoare este aceea pe care noi, aşă de 
des, o repetăm, închipuindu-ne că pentru şcolar scopul că
tre care trebue să tintim este posesiunea cunoştinţelor in
telectuale. Nor îl ajutăm să-şi câştige oarecare cunoştinţi 
intelectuale, dar îi împiedecăm desvoltarea şi-l facem ne
fericit. în general, la şcoală se! crede că satisfacerea este 
ajunsă când copilul a învăţat ceva. Dar lăsând pe copiii 
noştri în libertate, am putut foarte bine să-i urmărim pe 
calea lor de formaţiune intelectuală spontană. A fi învăţait 
pentru copil este un punct de plecare; după ce' a învăţat, 
atunci începe a se bucură de repeţirea exerciţiului şi re
petă de un număr nesfârşit de ori ceeace a învăţiat, cu o 
evidentă satisfacţie; el se bucură de a se exercită, pentru 
că în chipul acesta el îşi desvoltă activităţile psihice.
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Faptul fiind experimentat, reiese evidenta critică celor 
ce se face astăzi în multe şcoli. Când, spre exemiplu, se 
întreabă şcolarii, se întâmplă că învăţătorul zice celui Oare 
vrea să răspundă: „Nu, tu nu vei răspunde, pentrucă nu 
ştii“ ; şi întreabă pe şcolarul pe care-1 crede că nu ştie. 
'I rebud să răspundă care nu ştie şi să tacă cel ce ştie. 
Aceasta pentru motivul că e inutilă orice sforţare de a tre
ce peste neştiinţă. Şi, cu toate acestea, de câte ori ni se 
întâmplă în ^^iata- de toate zilele, să repetăm ceeace ştim 
mai bine, ceeace) mai mult ne pasionează, ceeace cores
punde unui sentiment din noi. Ne place tocmai să fredo
năm pasajele muzicale. bine cunoscute, prin urmare gus
tate, trăite. Ne place să repetăm istdria lucrurilor cari ne 
pasionează, pe cari le ştim bine, chiar şi când avem per
fectă cunoştinţă că nu spunem' nimic nou, că am mai re
petat aceste lucruri şi altădată. Se repetă totideauna ime
diat rugăciunile, după ce s’au învăţat. Nimeni nu e mai 
convins că se iubeSsc, decât cei cari se iubesc în plină ar
doare şi cu toate acestea ei sunt acei cari repetă fără sfâr
şit de a se iubî.

Dar pentru a reipetâ astfel, trebue să existe mai întâiu 
lucrul care trebue repetat; cunoştinţa corespunde acestei 
existente şi care este indispensabilă pentru a începe repe- 
tirea actului; prin urmare, în rejpetire, nu în învăţare, con
sistă exerciţiile cari desvoltă viata. Când copilul a ajuns 
în această stare, de a repetă un exerciţiu, el este pe calea 
de a-şi desvoltă viata şi se mianifestă extern ca disciplinat.

Nu totde'auna se întâmplă să întâlnim acest fenomen, 
nu la orice vârstă se repetă aceleaşi exerciţii. într’adevăr, 
repetirea trebue să corespundă unei trebuinti. Aici stă me
toda experimentală a educaţiei; trebue să se ofere exerci
ţiile corespunzătoare necesităţii ddsvoltărei organismului 
şi dacă etatea a întrecut o anumită necesitate, nu se mai 
poate obţine, la termenul etătii, desvoltarea care lipseşte 
la timpul ei. Prin urmare, copiii cresc adeseori imperfect 
în mod fatal.

O altă observatiune interesantă, e aceea care se referă 
la durata timpului execufiunii actului. Copiii cari fac dela 
dânşii primele mişcări, sunt foarte înceţi în executarea ac- 
ţiunei. Viata lor are lOgi de desvoltare particulare, cu to
tul deosebite de ale noastre. Copiii mici comipun, încet şi 
statornic, acte complexe, foarte plăcute lor, cum spre



224

exemplu, a se îmbrăca, a se desbrăcâ, a curătî mediul am
biant, a se spăla, a pune masa, a mânca, etc. Ei sunt în a- 
oestea foarte cu răbdare şi duc până la sfârşit trebile lor, 
învingând toate dificultăţile ce1 prezintă un organism încă 
pe cale de formaţiune. Iar când îl vedem că „se oboseşte44 
şi „pierde timp44 în îndeplinirea imei acţiuni pe care noi 
am puteâ-o îndeplini într’un moment şi fără osteneală, ne 
substituim copilului şi o facem noi.

Din aceeaş prejudecată că scopul este totdeauna să
vârşirea actului extern, noi îmbrăcăm şi spălăm pe copii ; 
le smulgem din mâni obiectele pe cari aşa d6 mult vrea să 
le aibă, noi le punem supa, îi hrănim, le strângem masa.

Şi după atâtea servicii aduse, îl judecăm cu multă ne
dreptate, ca incapabil, ca inapt, cum se întâmplă celui 
care înşeală pe un altul, fie şi cu aparentă de a-i priî; el de 
multe ori e judecat de noi ca neavând răbdare, numai pen- 
trucă noi nu ştim să avem răbdare de, a aştepta actele lui 
cari se supun unor legi de timp debsebite de ale noastre. 
Şi acest blam, se imprimă ca o dogmă în răbdătoarea şi 
gingaşa personalitate a copilului. ~

Ca orice fiinţă care îşi apără drepturile la viată, co
pilul se revoltă icontra acelui care se atinge de acest lucru 
intern şi care este ca o voce a natureî, la care el trebue să 
se supună şi atunci el face acte de violentă, tipă sau iplânge 
că a fost contrariat acest lucru intern în misiunea sa. Con
tra celui care nu-1 înţelege şi care crezând că-1 ajută, îl 
respinge îndărăt pe calea vietii; el se! arată un nesupus, un 
revoluţionar, un distrugător, astfel că adultul care îl iu
beşte, mai adaogă pe capul lui încă o calomnie, confun
dând apărarea vieţei stingherite cu o formă de defect înăs- 
cut, propriu şi caracteristic copiilor în etatea mică.

Ce ar fi de noi, dacă am cădea în mijlocul unei popu- 
latiuni de Fre’goli, adică de persoane iuti în mişcările lor, 
ca acele de cari ne mirăm şi ne provoacă râsul la teatru, 
cu repeziciunea cu care se transformă ?

Şi dacă continuăm a ne mişcă după obiceiul nostru, 
ne-am vedea întrecuţi de aceşti Fregoli, cari s’ar pune să 
ne îmbrace ei rău, să ne hrănească aşa de repede, încât 
să n’aveth timp să înghiţim, să ne smuncească din mâni 
orice lucru, pentru a-1 face ei mai repede şi ne-ar pune în- 
tr’o neputinţă şi într’o inerţie nespus de umilitoare ?

Neştiind cum să ne exprimăm mai bine, noi ne-am a-
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părâ atunci cu pumni şi cu tipete de aceşti Fregoli, sau eu 
având toată bunăvoinţ-ă de a ne servi, ar zice că suntem 
răi, rebeli şi incaipabili dd a face ceva.- Noi, care ne cu
noaştem adevărata noastră patrie, le-am spune: „Veniţi la 
noi şi veţi vedea o splendidă civilizaţie, făcută de noi, veţi 
vedea operele noastre minunate*4. Aceşti Fregoli, ar ră
mânea în extaz, necrezând ochilor, văzând lumea noastră 
aşa de frumoasă, activă, regulată, îndatoritoare, dar mult 
mai înceată decât a lor.

Ceva asemănător! se întâmplă între noi şi copii.

Educaţia simţlurilor constă tocipai în repeţirea exerci- 
ţiilor: scopul lor nu este altul decât ca copilul să cunoască 
colorile, formele, calităţile cele mai deosebite ale obiecte
lor, dar să ascută simţurile într’iin exerciţiu de atenţiune,, 
de comparaţiune, de judecată, care este o adevărată gim
nastică intelectuală. Astfel dd gimnastică condusă în chip 
raţional, cu diferiţi stimulenţi, înlesneşte formarea inteli
genţei, după cum o gimnastică fizică miăreşte sănătatea şi 
ajută la creşterea corpului.

Copilul care se exercită a percepe stimulenţlii cu deo
sebite simţuri în parte, îşi concentrează atenţiunea, desvol- 
tă parte cu parte activitatea spiritului, după cum cu ajuto
rul mişcărilor izolate, îşi ordonă activitatea musculară. El 
nu se mărgineşte la o gimnastică psiho-senzorială, dar 
pregăteşte o activitate deosebită de asociaţiune spontană 
între ide'i, un şir de raţionamente, desvoltându-se pe cunoş
tinţe pozitive, un echilibru armonic al intelectului.

Din astfel de gimnastică ocultă nasc şi se desvoltă ră
dăcinile acelor exploziunii psihice, care fac atâta bucurie 
copilului, când el face descoperiri în mediul extern; când 

. se gândeşte şi admiră împreună lucrurile nouă cari i se a- 
rată afară şi plăcutele dmoţii interioare, născânde din con
ştiinţa ,sa, când, în sfârşit, nasc în el, ca o maturitate spon-. 
tană, asemenea fenomene de desvoltare internă, productele 
cunoştinţei: scrierea şi cetirea.

Mi se întâmplă odată să văd un copil de doi ani, fiul 
unui medic, coleg cu mine, care, desprinzându-se de bra
ţele maică-sa, se repezi la obiectele de pe biuroul tatălui 
său. Eu vedeam cu emoţie pe inteligentul copilaş, căruia 
îi şedea foarte bine, încercând să facă exerciţiile pe cari 
copiii noştri, cu atâta pasiune. Ie repetă la infinit, la plan-
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'^eta cu săpăturile. Tatăl şi maiPa îl trăgeau la o parte, o- 
cărându-1 şi explicându-mii că în zadar ei se încearcă să 
oprească pe copil de a pune mâna pe obiectele tatălui : 
„Copilul este neastâmpărat şi rău“. De câte ori nu sunt 
copiii ocărâfi pentrucă pun mâna pe toate lucrurile. Şi toc
mai diriguind şi detsvoltând acest instinct natural de a pune 
mâna pe toate lucrurile, ca să-şi dea seama de armonia fi
gurilor geometrice, copiii noştri de patru ani şi jumătate 
datoresc bucuria şi atâtea emoţii în fenomenul scrierei 
spontane.

Copilul care se întinde la hârtii, călimară sau la alte lu
cruri, luptând adeseori în zadar ca să-şi ajungă scopul, 
adeseori oprit şi învins de persoane mai tari decât el, ade
seori necăjit şi disperat de sforţările ce face, — cheltueşte 
energie nervoasă şi este o iluziie numai a părinţilor săi că 
un asemenea copil se repauzează, după cum e o răutate 
calomnioasă de a tine de rău pe copilul care îşi pune bazele 
edificiului său intelectual. Copiii noştri se repauzează feri
ciţi, când sunt lăsaţi libe.ri să scoată şi să pună figurile 
geometrice ale planşetei cu găuri, ofrande pentru instinc
tele? lor de formaţiune superioară. Bucurându-se de aces
tea în cea mai mare pace sufletească, ei nu-şi dau seamă 
că ochiu'l şi mâna se iniţiază în misterele unui nou limbaj.

Cea mai mare parte din copiii noştri devin liniştiţi cu 
aceste exerciţii. Sistemul nervos se repauzează. Atunci noi 
zicem că aceşti micuţi sunt huni, liniştiţi; disciplina exter
nă, atât dd mult dorită în şcoalele obişnuite, este cu pri
sosinţă câştigată.

Dar cum un om liniştit şi un om disciplindt nu e acelaş 
lucru — astfel aici faptul care se arată la exterior, în li
niştea copiilor, este un fenomen prea fizic, parţial şi exte
rior, în comparaţie cu adevărata disciplină. Care se de,s- 
voltă în ei.

Adeseori — şi aceasta este încă o prejudecată — cre
dem că pentru a obţine un act voluntar dela copil, e de 
ajuns să-i poruncim ca să-l facă. Pretindem1 ca să se în
tâmple aceasta şi numiim această pretenţiune „supunerea 
copilului**. Şi din contra, calificăm1 de nesupunere actele 
copilului de trei sau patru ani, când nu se pot supune pre
tenţiilor noastre. Ne silim să exaltăm la copii „virtutea su
punerii**, care, după noi, ar trebui să fie calitatea proprie a
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copilăriei, „virtutea copilărească, tocmai pentrucă o găsim 
la copii cu mare greutate.

A obţine prin rugăminte, prin porunci, ori prin violentă 
ceeace este imposibil sau greu de avut, este o iluzie, ca şi 
aceea a copiilor, când cer luna.

Ar ajunge să ne gândim că această supunere cu care 
glumim aşa de mult, se găseşte mai târziu ca primă .încer
care naturală, în copiii mai mari, şi ca instinct în omi, pen
tru a avea o conştiinţă a existentei sale ca fapt spontaneu 
şi: ca unul din instinctele cele mai tari ale umianităfii. Am 
găsi societatea umană întreagă organizată pe cea mai mi
nunată supunere şi civilizaţia progresând pe calea supu- 
nerei.

Grupările omeneşti se fondează pe abuzul supunere!, 
asociatiunile delicvenţilor au la bază supunerea.

De câte ori nu s’au făcut chestiuni sociale din necesi
tatea de a sustrage pe om dîntfo stare de supunere, care 
îl istovise şi îl abrutizase.

Supunerea, natural este sacrificiu. Suntem obişnuiţi de 
a trăi într’un ocean de supunere în lume, într’o stare de 
sacrificiu, într’o grabă de renunţare, încât numim sărbă
toare legăturile matrimoniale făcute pentru a, mări gradul 
de supunere şi de sacrificiu şi între popoare! se priveşte cu 
invidie soldatul, care are ca normă de a fi supus până la 
moarte, în timp ce oonsiderămi ca răufăcător sau ca nebun 
pe cel care nu vrea să se supună. Câţi apoi n’au făcut ex
perienţa cu ei înşişi ide a avea o dorinţă straşnică dd a se 
supune la ceva sau cuiva, care să-l conducă în viată, şi 
dorinţa încă mai mare, de a găsi sacrificiul în a se dedica 
unei supuneri alese. '

Este deci natural că iubind pe eopil, să-i indicăm ca 
„directivă** în viată supunerea; şi se înţelege necazul ce 
cu toti simţim, când ne luptăm1 cu caracteristica nidsupu- 
nere a copilului

Dar supunerea se poate căpăta odată cu formiarea com
plexă a personalităteî psihice; pentru a te supune, este ne
voie nu numai de a voî a te supune, dar încă a ştî a te su
pune. Pentruică atunci când se porunceşte un lucru, se pre
supune prin urmare o formaţiune! a voinţei şi o formaţiune 
intelectuală. A pregăti în amănunte această formaţiune, 
cu ajutorul exercitiilor proprii, este deci indirect, a împinge 
pe copil către supunere.
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Metodul de care este vorba, cuprinde la fiecare pas un 
exerciţiu volitiv; când copilul îndeplineşte o mişcare coor
donată într’un scop oarecare, tinde către un scop fix, re
petă cu răbdare un exerciţiu, atunci îşi exercită voinţa. 
în acelaş timp, într’o foarte complexă serie de exerciţii, el 
pune în lucrare puterile inhibitorii; spre pildă, cum sunt 
în lectiunile de tăcere, cari cer un lung control inhibitoriu 
al tuturor mişcărilor, când copilul stă în mişcarea de a fi 
chemat la controlarea riguroasă a actelor succesive!, când 
copilul ar vrea să strige de bucurie şi să alerge la che
mare, iar el tace şi se mişcă încet, cercând să înlăture ob
stacolele, pentru a nu face sgomot. Alte exerciţii inhibitorii 
sunt cele de aritmetică, în care copilul, după ce a tras un 
număr, trebue să iâ din mulţimea, care stă în aparentă la 
dispoziţia sa, numai o cantitate de obiecte corespunzătoare 
numărului său; apoi el ar vrea să iâ o cantitate de obiecte 
cât mai mare, dar el trage zero şi rămâne cu răbdare! cu 
mâinile goale.

Un alt exerciţiu inhibitoriu al actelor, este în lectiunea 
cu zero, când copilul chemat să vină de zero ori, să dea 
zero sărutări, el stă pe1 loc, învingând evident instinictul 
care l-ar duce să se supună la chemare. Copilul care duce 
oale mari cu supă caldă, trebue să se ferească de orice lu
cru care l-ar distrage, trebue să reziste la tentafiunea de 
a sări, să nu dea atenţiune unei mâncărimi, une!i muşti care 
s’a pus pe fata lui, şi să rămână singur pătruns de marea 
lui răspundere de a nu lăsa nici să cadă, nici să plece oala.

O copilă de patru ani şi jumătate, de câte ori punea 
oale pe măsuţă, pentru ca copiii poftiţi să se seryeăscă, fă
cea două sau trei sărituri, apoi lua oala spre a o duce la 
altă masă, repetând totdeauna săriturile sale. Dar în lunga 
sa lucrare de a trece astfel castronul cu supă ipe la două
zeci de mese, nu uita să dea atenţia necesară lucrării sale.

Voinţa, ca şi altă activitate, se întăreşte şi se desvoltă 
prin exerciţii metodice. Şi aici exerciţiile voinţei sunt în 
toate exerciţiile intelectuale şi ale vietei practice ale copi
lului: se pare că copilul învaţă exactitatea şi gratia miş
cărilor, că îşi ascute simţurile, că învaţă a socoti şi a scrier 
dar mai cu seamă el devine stăpân pe sine însuşi, prepa- 
ratonil unei tari şî repezi vointî.

Se spune deseori că copilul trebue/ să renunţe la voinţa 
sa, înaintea voinţei adultului, şi că aceasta este educaţia
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voinţei copilului, caro trebue să se supună. în afară de ne
dreptatea care se găseşte în orice act de dominaţie, acea
stă pretentid este neratională, fiindcă copilul nu poate re
nunţă la ceeace nu posedă.

Noi împiedicăm în acest mod de a-şi formă voinţa şi 
comitem cel mai vinovat abuz fată de copil. El nu are nici 
timpul, nici modul cel puţin de a se vedea ce poate, de a-şi 
valoră forţele, pentrucă este totdeauna întrerupt şi subju
gat de dominaţia noastră; el lâncezeşte în nedreptate, în 
timp ce i se reproşează cu asprime, pentrucă nu posedă 
ceeace i se distruge necontenit. Astfel se naşte ca o con
secventă, timiditatea copilului, care este o specie de boală 
câştigată a voinţei, care nu poate' să se desvolte şi care, 
cu obişnuita calomnie cu care tiranul, conştient ori nu, îşi 
acopere propriile erori, este considerată de noi ca o carac
teristică a copilăriei. Copiii noştri nu sunt niciodată timizi; 
una din calităţile cele mai fascinante a lor, este îndrăsneala 
cu care lucrează în prezenta altora şi-şi arată cu sinceri
tate şi plăcere lucrările.

Acea monstruozitate morală, care este copilul afectat 
şi timid, care face nebunii când e singur cu tovarăşii săi, 
pentrucă îşi poate desvoltă voinţa numai în ascuns, nu se 
întâlneşte în CaseAe dei Bamhini, la noi. Spectacol de bar
barie impru'dentă, care seamănă cu constrângerea artifi
cială în care se tineă corpul copilului destinat să crească 
şi în care cresc spiritualmente aproape toti copiii timpu
lui nostru.

într’adevăr, în toate congresele de pedagogie, se arată 
ca o primejdie a timpului nostru, faptul lipsei de caractere 
la şcolari şi se ridică ca un strigăt de alarmă, fără a se 
arăta cu toate acestea că îndrumarea educaţiei, sclavia 
şcolară, este care tocmai anihilează voinţa şi caracterele. 
Remediul este numai libera desvoltare umană.

In afară de exerciţiile voinţei, este şi un alt factor al 
supunere!, consistând în cunoaşterea actului de îndeplinit. 
Una din observaţiile cele mai importante; făcute de eleva 
mea, Anna Maccheroni, mai întâiu în Casa dei Bamhini 
din Milan şi apoi în cea din strada Oiusti din Roma, pri
veşte tocmai mecanismul după care se desvoltă nesupu
nerea în copii, în raport cu ştiinfa.

Supunerea naşte în copil ca un instinct latent, îndată
C.Bvlvreavu, — Metoda Pedagogiei. 15
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ce personalitatea lui a început, cum zicem: noi, a se de
semna. Spre pildă, un copil înce'pe a încerca anume exer
ciţii şi odată pe nepregătite el reuşeşte perfect; vrea să 
mai reîncerce, dar exerciţiul nu mai isbuteşte pentru multă 
vreme. Pe urmă copilul isbuteşte mai totdeauna să execute 
exerciţiul; dar dacă cineva i-1 cere, nu reuşeşte totdeauna, 
din contra, mai totdeauna se înşeală. Comanda externă nu 
provoacă încă actuil voluntar. Când exerciţiul însă reu
şeşte totdeauna, cu siguranţa absolută, îndemnul extern 
provoacă acte ordonate şi suficiente scopului; copilul poate 
executa comanda primită. Că aceste fapte, afară de varia- 
tiunile individuale, sunt legi de formaţiune psihică, rezultă 
şi din experienţa vulgară pe cari toti am văzut-o repetân- 
du-se în şcoală şi în viată. Se întâmplă adeseori să auzim 
pe un copil zicând: „Eu am făcut cutare lucru, dar nu ştiu 
să-l mai fac“. Şi un învăţător este înşelat asupra capaci
tăţii copilului, când zice: „Cu toate acestea, copilul făcea 
bine, acum nu mai ştie să facă“. în sfârşit, este perioada 
de desvoltare, care constă în aceea că din moment ce un 
lucru se ştie, face, rămâne permanentă capacitatea de a-1 
reproduce. E)eci există trei perioade. Prima este subcon- 
ştientă, când ordinea în inteligenta copilului se face prin- 
tr’iin impuls misterios interior, îh mijlocul dezordine!, pro
ducând la exterior un act perfect, care totuş fiind în afară 
de câmipul conştiinţei, individul nu-1 poate reproduce după 
voinţă. A doua perioadă conştientă, când există acţiunea 
voinţei, care poate asistă la procesul de desvoltare şi a 
fixării actelor. A treia perioadă, când voinţa poate con
duce şi provocă actele însăşi, răspunzând şi la o comandă 
externă.

Supunerea urmează paralel acelaş proces. în prima pe
rioadă, a dezordine! interioare, copilul nu se supune1, ca şi 
cum ar fi surd psihiceşte, străin de comandă; în a doua 
perioadă ar vrea să se supună, are atitudinea unui om care 
pricepe comanda şi Vrea să se supună, dar nu poate, sau 
cel puţin nu reuşeşte1 totdeauna a se supune, prin urrnare 
nu e gata, nu arată bucuria de a se supune; în a treia pe
rioadă el răspunde imediat, cu entuziasm şi, perfectionân- 
du-se în exerciţii, naşte în copil mândria de a ştî să se su
pună. Aceasta e perioada în care pi aleargă cu bucurie şi 
Iasă la cea mai mică comandă orice l-ar interesă, pentru
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a se sustrage dela singurătatea sa şi a se contopi cu su
punere în câmpul spiritual al unui alt om.

Din această ordine astiel stabilită în conştiinţă, în care 
era la început un haos, provine întreg cadrul de fenomene 
de disciplină şi de desvoltare intelectuală, care dinăuntru 
se răspândeşte în afară, ca o creaţiune. Din asemenea spi
rite ordonate, în care lumina a fost deosebită de întunerec, 
nasc sentimente şi cunoştinţi intelectuale neprevăzute, cari 
aduc aminte creaţiunea biblică a lumei.

Nu numai ceeace a fost pregătit cu muncă de către co
pil însuşi, se găseşte în el, nu numai cucerirea, dar şi darul 
care emană din viaţa internă. Se simte deja primele flori 
ale graţiei, ale iubirei, ale dorinţei spontane de bine, cari 
răspândesc parfumul lor din sufletul acestor copii şi cari 
promit fructele „vieţdi spirituale44 ale lui sf. Paul: „Fruc
tele spiritului sunt: caritatea, bucuria, pacea, răbdarea, in
dulgenţa, bunătatea, mila şi modestia44.

Ei sunt nişte virtuoşi, pentrucă vor practica răbdarea, 
repetând exerciţiile, — mila cedând necesităţii, dorinţei al
tuia — bunătatea, bucurându-se de binele altuia, nesimţind 
invidia nici emulaţia, făcând binele cu bucurie, în pace, şi 
fiind muncitori eminenţi, minunaţi.

Dar, după asemehea virtuţi, ei nu au mândrie, pentrucă 
n’au căpătat-o ca o superioritate morală, printr’un învăţă
mânt extern urmat cu sila. Dar se vor găsi pe calea vir- 
tuţei, pentrucă era unica cale pentru a ajunge la perfec
ţiune, la înţelegere; şi vor culege fructele1 păcei ce vor în
tâlni pe acea cale.

Aceste prime linii ale unei expe'rienle, care ilustrează 
o formă a disciplinei indirecte, la învăţătorul critic şi prac
ticant, se substitue o organizare raţională a miincei şi a 
libertăţei copilului. Ea implică un concept al vieţei în ge
neral cunoscut mai mult în câmpul religiunei, decât într’a- 
cel al pedagogiei şcolare, pentrucă priveşte energia inte
rioară a omului, dar pune bazele sale pe muncă şi pe liber
tate, cari sunt căile progresului civil.



CONCLUZII ŞI IMPRESII
Descrierea de până aici a metodei mde poate, cred eu, 

să conducă pe' învăţători a o pune în practică. Cine va fi 
înţeles bine ideia generală, va găsî foarte simplă şi uşoară 
aplicaţiunea materială a metodei.

Vechea institutoare, care numai cu mare greutate ţine 
o disciplină de imobilitate şi care-şi consumiă plămânii în- 
tr’o nesfârşită şi ţipătoare vorbă, a dispărut. Ea a fost în
locuită prin materialul ăe mvăţământ, mulţumită căruia 
elevul îşi poate găsî singur greşelile şi se poate singur 
educa. Aşa că învăţătoarea numai dirigaeşte cu răbdare 
şi în tăcere lucrarea spontană a copiilor.

Fiecare din ei fiind ocupat cu un lucru oareJcare, este 
suoravetrhiat de învăţătoare, care se poate dedă la obser
vaţii psihologice. Acestea coordonate de studiul ştiinţific, 
vor constihu osihologia copilului şi vor pregătî pedagogia 
exnerirrentală. Eu cred de a fi stabilit, cu metoda mea, con- 
diţiunile studiului necesar oentru desvoltarea pedagogiei 
exoerimentale si orice institutor care va adoiotă metoda 
mea, va pu+eâ inaugura numai cu dânsa, în oriCe şcoală şi 
orice clasă, un cabinet de pedagogie exnerimentală. Dela 
aceeaşi metodă eu aşteot adevărata soluţie a tuturor pro
blemelor pedagogice despre cari se vorbeşte. Ea a si dat 
solutîunea câtorva probleme, cum este cea a libertăţii şco- 
laruhu, a educaţiunei prin sine, a cooperaţiune'i şcoalei cu 
famdîa.

Problema educaţiei religioase, a cărei importanţă noi 
încă nu o simţim aşa de mult, va trebui să fie rezolvită şi 
ea de către pedagogia pozitivă. Dacă religiile sunt născute 
în acelaş timp cu civilizaţiia, ele au avut probabil rădăcina 
lor în însăşi natura omului. Am1 văzut cu'surprindere a- 
morul instinctiv oentru ştiintă la copiii mici, pe care, din- 
tr’o veche prejudecată, noi îi credeam cu totul dedaţi la 
petreceri lipsite de judecată. Copilul care dispreţueşte jo
cul pentru a câştiga cunoştinti, este adevăratul fiu al aces
tei umanităţi care. prin şcoală, a fost creatoarea ştiinţei şi 
a progresului civil. Noi scoborâsem' pe fiii omului, impu- 
nându-i jucării degradatoare, şi acestea cu neactivitatea 
şi în constrângerea unei discipline sufocante rău înţeleasă.

Astăzi copilul va trebui, în libertatea sa, să ne dove-
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dească dacă omul este într’adeivăr din natură creatură re
ligioasă.

Negând a priori sentimentul religios în om;, şi lipsind 
umanitatea de educaţie religioasă, noi putem cădea într’o 
eroare pedagogică, analoagă cu acea care ne făcea să ne1- 
găm a priori în copil dragostea pentru* ştiinţă şi care ne 
împingea să-l pregătim pentru sclavie, sub cuvânt de a-1 
disciplina. Şi iarăş afirmând că vârsta adultă este singură 
aptă pentru educaţia religioasă, putem cădea în aceeaş e- 
roare care ne făcea să uităm educaţia simfurilor la etatea 
la care ele sunt educabile. Cu toate acestea, dacă viata 
adultului este în practică o aplicare a simţurilor la câşti
garea de cunoştinti din mediul înconjurător, atunci a nu 
ne pregăti pentru aceasta, este a merge la un faliment al 
vietei practice şi la un desechilibru care pieîrde atâtea 
forte individuale. Nu pretind a face o comparaţie între ro
lul educatiunei simţurilor în viata practică şi acel al edu
caţiei religioase în viat'a morală; ei numai ca simplă ana
logie, constat falimentul frecvent al vietei morale acolo 
unde sentimentul religios lipseşte şi pierderea atâtor forte 
preţioase. Câţi oamebi n’au făcut această experienţă! Şi 
când uneori, târziu, descoper sub presiunea sdrobitoare a 
durerei poate, revelatiunea propriei lor conştiinti religi
oase, ei sunt neîndemânateci în a-şi regăsi echilibrul, 
fiindcă s’au format într’o atmosferă lipsită de spirituali
tate. Atunci vedem aceste spectacole deopotrivă de lamen
tabile: convertiri la un fanatism religios formalist şi in
ferior sau lupte intense între sentimentul care caută un li
man de refugiu şi inteligenta care conduce negreşit con
ştiinţa în valurile ameninţătoare ale unei logici nemiloase. 
Acestea sunt fenomene psihologice de oea mai mare im
portantă; probleme omeneşti de o gravitate supremă.

în Europa şi în special în Italia, noi suntem1 plini de 
prejudecăţi în această privinţă; noi credem că libertatea 
de conştiinţă şi de gândire constă în a tăgădui oarecare 
principii de sentiment, în special cele religioase; în timp ce 
libertatea nu există niciodată acolo unde se caută a se com
bate ceva, ci numai acolo unde se lasă vietei o expansiune 
fără margini. Cel care într’adevăr nu crede, nu se teme de 
ceeace nu crede şi nu caută să combată aceea ce socoate 
a fi o iluzie. Şi dacă crede şi combate, atunci el devine un 
adversar al libertăţii.

In America există acelaş savant empirist William1 .la-
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mes, care expune teoria fiziologică a emotiimilor şi care 
ilustrează importanţa psihologică a „conştiinţei religioase14.

Noi nu putem prevede viitorul care-i este rezervat gân- 
direi. Cfls^-le (lei Bamhini ne-au arătat triumifuil disciplinei 
în mijlocul cuceririlor libertăţei şi ale independenţei. Un 
progres fundamental al metoidelor pedagogice este cea mai 
bună speranţă a noastră pentru salvarea umană. Poate 
că şi prin cuceririle libertăţii de gândire şi de conştiinţă, 
noi ne îndrumăm către un mare triumf religios. Aceasta 
ne-o va spune experienţa: observaţiunile psihologice fă
cute în această privinţă în Case-\Q dei Bambini vor fi in
teresante.

Lucrarea de faţă tratând despre metoade, va trebui să 
fie urmată şi de către alţii cari, plecând dela stadiul indi
vidual al copiilor educaţi după metoda noastră, vor ex
pune rezultatele experienţelor. Acestea vor fi cărţile peda
gogice în viitor.

Case-\e noastre dei Bambini oferă avantajul practic de 
a întruni copii de vârste deosebite: alături cu copiii de doi 
ani şi jumătate, neapţi încă pentru exerciţiile cele mai sim
ple, sunt copiii 'mai mari, de cinci ani, cari ar putea fi în 
al treilea an de şcoală primară.

Fiecare copil se perfecţionează singur. Aceasta este de 
mare folos pentru şcoalele rurale, unde nu s’ar putea aveâ 
multe clase şi un corp didactic numeros.

Cât priveşte pe învăţătoare, ea poate sta în mijlocul 
copiilor de diferite vârste, toată ziua, fără pericol de a se. 
surmena, ca şi o mamă care nu se oboseşte în mijlocul co
piilor săi, măcar că stă cu ei de dimineaţă până în seară.

Copiii, lucrând singuri, ei îşi însuşesc disciplina activă 
independentă în viaţa'activă şi desvoltarea progresivă a 
inteligenţei.

Până acum, noi am crezut că educaţia coipiilor m.ici 
trebue să fie exclusiv fizică; cu toate acestea, există o na
tură spirituală şi morală, care domină existenţa noastră în 
toate vârstele vie'ţei.

Metoadele noastre ţin socoteală de. desvoltarea men
tală spontană a copilului şi o înlesneşte prin mijloace de
duse din observaţie şi experienţă.

Dacă îngrijirile fizice ajută pe copil să se bucure de 
sănătate, îngrijirile intelectuale şi morale îi procură plă
cerile spiritului şi-i pregătesc necontenit noutăţi, descope
riri în lumea care-1 înconjoară şi în interiorul sufletului lui.
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Aceste plăceri, singurele demne de om, sunt capabile de 
a educă cu adevărat copilăria umană.

Copiii noştri nu seamănă cu acei cari frecventează 
şcoala primară; ei au faţa veselă a oamenilor fericiţi şi ati
tudinea indivizilor cari se ştiu stăpâni pe acţiunile lor. 
Când ei aleargă înaintea vizitatorilor, ei vorbesc deschis 
şi întind serios micuţa lor mână; când ei mulţumesc, ochii 
lor strălucesc şi vocea lor răsună vesel. Când ei vă arată 
rezultatul străduinţelor lor, ei au aerul de a vă luă ca. mar
tori, cum face un copil cu mama sa. Când în faţa a doi vi
zitatori cari vorbesc între dânşîi, ei se pleacă pentru a scrie 
pe pământ numele lor, adăogând un cuvânt de mulţumire, 
ca şi cum i-ar face să simtă afecţiunea şi recunoştinţa lor, 
când ei vă arată respectul lor printr’o tăcere absolută, — 
copiii aceştia sunt adorabili.

Casa dei Bambini pare a exercită o influenţă spirituală 
asupra tuturor acelora care se apropie de ea; am văzut oa
meni de afaceri, puternici de-ai zilei, preocupaţi de grijile 
lor ori de superioritatea socială a lor, desbrăcându-se de 
orice atitudine impusă şi intrând într’o dulce uitare de sine. 
Este efectul priveliştei sufletului omjenesc, desvoltându-se 
liber, care a făcut să fie tratafi elevii noştri ca copiii mi
nunaţi, fericiţi, precursori ai unei umianităţi miai înaintată 
decât a noastră.

Wordsworth, poetă engleză, înamorată de natură, de 
frumuseţea şi de liniştea ei, o întrebă secretul vieţei. Ca o 
vizionară, ea avu într’o ,zi revelaţiune: acest secret este 
în sufletul copilului. Ei ne descopere sinteza adevărată a 
vieţei care se găseşte în spiritul umanităţii. Dar această 
fnimuseţe care leagănă copilăria noastră, este mai pe ur
mă întunecată de umibra închisorii care începe a se în
chide puţîn câte puţin cu vârsta şi omul o vede murind de
parte, când intră în lumina ocupaţiilor sale zilnice. Viaţa 
noastră socială nu este de multe ori într’adevăr decât în
tunecarea iprogre'sivă şi moartea vieţei naturale care este 
în noi.

Noi ne silim: să veghem la focul spiritual al umanităţii, 
a salvă adevărata natură omenească de jugul deprimant 
al societăţei. Şi pentru aceasta este o pedagogie care se 
inspiră dela înalta gândire a lui Kant: '„Arta perfectă se 
întoarce la natură“.



Explicarea câtorva termeni technici.

Acuitatea (simtturilor), gradul, preciziunea, fiinţa în 
funcţiunile lor.

Adult, starea individului ajuns la complecta de'svoltare, 
perioada de viată cuprinsă între adolescentă şi bătrâneţe. 
Adolescenta cuprinde cam doi ani înainte şi doi ani după 
apariţia pubertăţii. (Vezi acest cuvânt).

Ambidextru, cel care se serveşte deopotrivă dezbine 
cu ambele mâini.

Antropologie, istoria naturală a omului.
Antropometrle, arta de a măsura diferitele părţi ale 

corpului omului.
A.ssise (Francoîs d’), întemeietorul unui ordin religios 

în 1209.
Barîc (simţul muscular), acel cu ajutorul căruia ne dăm 

seama de greutatea lucrurilor.
Benedictin, călugăr din ordinul sf. Benedict. Om mun

citor, de o ştiintă adâncă.
Biologia, ştiinţa vietei corpurilor organizate.
Biografia, istoria vietei unei persoane.
Conjugatiune, forma cea mai simplă a reproducere! 

sexuale.
Copilăria, starea omului dela naştere până la tinereţe, 

adică doi ani după aparit)ia pubertăţii. (V. La croissance 
pendant Vage scolaire, de Dr. Paul Godin).

Diastaltic (arc), care separă. Se zice de totalitatda or
ganelor, a fenomenelor nervoase, care concură la contrac
tarea muşchilor.

Don juan, personaj legendar, trecut în limbă pentru a 
arăta pe un seducător fără scrupule.

Educaţia, acţiunea exercitată asupra copiilor de către 
părinţi sau învăţători.

Empirică (metoda), care se bazează pe experienţă, pen
tru a dovedi un singur fapt.
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Energîe, forţă transformată de către centrii nervoşi şi 
utilizaţi ,în toate manifestările activităţii fizice şi intelec
tuale.

Entomologie, partea zoologiei care tratează în special 
despre insecte.

Estesiometru, instrument care serveşte la măsurarea 
sensibilităţii pielei.

Experimentală (metoda), care se serveşte de experienţă, 
dar numai spre a verifica o ipoteză, care este partea esen
ţială în această metodă.

Filogenia, evoluţia prin care s’a format o specie bio
logică.

Filozofia, ştiinţă funcţiunilor fiinţelor vii.
Fişă, probă, document.
Inhibitor, proibitor. In termen medical, inhibitiunea este 

un fenomen nervos, care diminuiază ori suprimă activita
tea unei părţi din organism.

Kinesiterapie, tratament prin mişcări. Ea are de scop 
de a modifică adânc respiraţia, circulaţia, digestiunea, etc., 
printr’o gimnastică metodică a organelor interesate, cu 
sau fără aparate.

Marasm, alteratiune profundă a corpului, caracterizată 
prin o slăbire sau, din contră, prin o umflare a corpului, 
paloare sau gălbeneală a fetei, o mare slăbiciune.

Metafizică, ştiinţa absolutului. Se opune ştiinţei pozi
tive sau chiar ştiinţei.

Ontogenia, evoluţia unui individ dela fecundarea oului 
până la fiinţa complectă.

Organoterapia, sau opoterapia, metoda terapeutică în 
care se întrebuinţează sucurile extrase dela diferite organe 
animale, pentru a combate fenomenele'datorite absentei, 
alteratiunei sau insuficientei organelor corespunzătoare o- 
mului.

Ortofonia, arta de a îndreptă defectele vorbirei.
Ortopedia, arta de a îndreptă sau de a prevehî difor

mităţile corpului.
Osmoscop, aparat pentru măsurarea intensităţii feno

menelor de impulsiune.
Otita, inflamatia urechei.
Pauperlsm, stare de sărăcie permanentă.
Pedagogia, teoria artei educatiunei.
Pedologia, ştiinţa despre sufletul copilului.
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Pozitivă (ştiinţa) aceea care este totdeauna verifica
bilă. Ea se opune sistemelor metafizice, cari conţin ipoteze 
mai mult sau mai puţin arbitrare.

Profilaxie, partea medicinei care are de scop de a pre
veni bo alele.

Psihiatria, ştiinfa boalelor mintale.
Psihometria, arta de a măsura sau de a aprecia facul

tăţile morale şi intelectuale ale omului. /
Pubertatea, perioada maturirei organelor de re^produ- 

cere. Ivirea ei precede cam cinci ani stării adulte în am- 
bele sexe.

Sciziune sau sciziparitate, formă de reproducere a fiin
ţelor vii, prin diviziune.

Scolastica, filozofia evului mediu, când era sclava Re
ligiei.

Scolioză, deviaţia şirei spinărei, datorită modului gre
şit al copilului de a şedea în bancă.

Sociologie, ştiinţa fenomenelor sociale.
Speculativ (domeniu) care priveşte exclusiv operaţiu

nile logice ale gândirei.
'Spontan, dela sine, fără nici o intervenţie externă.
Sporulaţiune, mod de reproducere prin spori, la unii 

protazoari.
Stereognostic (simţul) al directiunei în spaţiu.
Strabism, infirmitatea celui care se uită încrucişat.
Test-elor (metoda) care încearcă să-şi dea seama des

pre micşorarea progresivă a atenţiei şcolarilor, etc., prin 
ajutorul statisticei erorilor.

Tiroidă (glanda) cu secreţiune internă, situată la baza 
gâtului, înainte, deasupra furculiţei sternului şi căreia i se 
atribue o influentă importantă asupra desvoltărei corpului.

Trappist, călugăr din mănăstirea la Trappe, în care se 
păzea o regulă foarte severă: privare de carne, peşte, vim^- 
în» schimb, linişte, lucrări manuale, cântări şi izolare com
plectă de lume.
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