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Educaţia liberă a adulţilor în Germania
(introducere)

In Germania termenul de „Educaţia adulţilor" cuprinde
toată activitatea de educaţie al cărei scop e să lărgească si
să îmbogăţească experienţa si viaţa intelectuală a individu-
lui adult. Pregătirea tineretului în şcolile secundare sau pro-
fesionale nu trebue să intre în acest capitol. In schimb,
câmpul întins al recreaţiei întrucât năzueste să exercite c
înrâurire de îndemn si de înaintare într'un înţeles mai înalt,
da. Reiese din aceasta limpede că, recunoscând rostul însem-
nat pe care cunoştinţele ii vor avea totdeauna, scopul edu-
caţiei adulţilor nu e să dea numai cunoştinţe. Scopul ei cel
dintâi e să ajute la plămădirea acelui tipar de om care să
se poată dovedi, în munca, familia, comunitatea şi neamul
Iui, un contribuUor !a binele propriu si general.

Educaţia adulţilor nu poate fi înţeleasă, în nicio ţară, dacă
e privită ca un fenonîen răsleţ. Pentrucă ea e înrâurită de
anumiţi factori, nu numai în scopurile şi cuprinsul ei, dar
până în cel din urmă amănunt de metodă. Ca să încep cu
aceasta, ţinta operei e hotărîtă mai întâiu de starea edu-
caţiei regulate a tineretului, cerută de Sfat. Intr'o ţară, de
pildă, unde sunt mulţi neştiutori de carte, educaţia adulţilor
trebue să îmbrăţişeze si scris-cititul ; iar acolo unde nu s'au
luat măsuri pentru pregătirea profesională, educaţia adulţi-
lor e datoare să răspundă acestei trebuinţe. Pe de altă parte,
in ţările care au un -sistem foarte desvoltat de învăţământ
secundar, educaţia adulţilor e liberă să-şi închine puterik
unor scopuri de educaţie mai înalte.

Un alt factor care hotărăşte îndreptarea educaţiei adulţi-
lor, chiar în mai mare măsură decât sistemul şcolar, e aşe-
zământul politic al unei ţări. De oarece constituţia, jocul de
cumpănă între partide şi factori asemănători exercită o în-
râurire puternică asupra şcolilor secundare ele însele. Şi
destul de adesea ele ating, direct sau indirect, activitatea
educaţiei adulţilor. După cum se ştie, instituţiile sau activi-
tatea educaţiei pot să fie împiedicate prin lege sau între-
buinţate pentru propaganda politică a unor interese de
grup. Asemenea pilde sunt destul de obişnuite şi au însem-
nat adesea zile negre în istoria educaţiei adulţilor.

Mersul educaţiei adulţilor mai e înrâurit apoi de împre-
jurări le economice. Acolo unde apăsarea unui prea lung
timp de muncă, locuinţa proastă si hrana neîndestulătoare
sunt regulă, foloasele educaţiei au puţină trecere. Pentrucă,
odată smulse din toropeala lor, mulţimile îşi încordează
puterile pentru îmbunătăţirea stării economice, Intr'adevăr,
chiar o depresiune trecătoare în starea economică, cum ar
fi stăruinţa lipsei de lucru sau a scumpete! vieţii, poate lovi
adânc această activitate de educaţie. Ca o urmare, educaţia
adulţilor atârnă şi de atmosfera spirituală predomnitoare.
Intr'o ţară unde nu e o învoială între toţi în ce priveşte
scopurile cele din urmă ale oricărei educaţii, partidele au
să-şi pună reciproc piedici silinţelor si au să caute chiar
să-si dărâme unora altora opera, 'si aceasta din motive poli-
tice sau din alte consideraţii vitale.

Dar o altă putere hotărîtoare în educaţia adulţilor e aceea
care ţâşneşte din pornirile înăscute caracteristice ale naţiei
însăş. Luaţi, de pildă, formele diferite pe care le arată lu-
crarea în ţările latine si germane şi observaţi trăsătura indi-
viduală din lucrarea Anglo-Saxonă. Un alt rând de puneri
alături ar da la iveală o deosebire chiar mai adâncă înrădă-
cinată în nepotrivelile caracterului naţional şi hotărând nu
numai metodele, dar chiar scopurile însele.

Aceste puţine puncte vor fi probabil îndestulătoare ca sîi
dea o părere despre unghiul din care e privită educaţia
poporului în Germania. Fapt e că în Germania lucrul stă
intr'o mare măsură tocmai sub acele înrâuriri si nimeni nu
poate, pretinde să-î priceapă desvoltarea şi starea de acum
fără recunoaşterea cuvenită a acestei împrejurări.

L

înfiinţarea Societăţii pentru răspândirea educaţiei populare
(Gesellschaft fur die Verbreitung von Volksbildung), pro-
babil cea mai mare de acest fel din lume, înseamnă începu-
tul unei mişcări chemate la viaţă de scopuri şi dorinţe lim-
pede formulate. Tot ce a existat înainte de 1871 a fost
de însemnătate locală şi căuta să ajungă numai anumitc-
grupe, ca de pildă prin activitatea religioasă, sau prin pre •
gătirea de luminare si profesională din Aşezămintele me-
canice. Aceasta a culminat în cele din urmă într'o mişcare
pentru crearea unui singur popor unit care trebuia să aibă
aceleaşi idealuri si să sprijine astfel o Germanie unită.

Pentru a ajunge aici se socotea trebuincioasă, nu numai
D împotrivire, dar .chiar un atac împotriva social democra-
ţiei, care tocmai ajunsese în acele timpuri o putere, şi ne-
socotirea oricărui coflict religios si politic, începutul mişcării
germane de educaţia adulţilor a urmărit astfel o
neutralitate deplină prin îndepărtarea atât a politicii
cât şî a religiei din planul de lucru. Aceasta contrazicere
lăuntrică a dus la decăderea in cele din urmă a mişcării,
datorită neputinţei să ia parte Ia luptele spirituale ale
timpului (legile anti-socialiste ; lupta pentru luminare), O
mişcare de viaţă pentru popor nu poate să ia naştere, dacă
nesocoteşte tocmai acele pricini privind mai de aproape
poporul pe care vrea să-1 ajungă. Activitatea educativă
începuse cu mult înainte în sânul bisericii, luând astfel ati-
tudine limpede împotriva mişcării neutre, si la urmă, după
ce legile anti-socialiste au fost înlăturate, muncitorul şi-a
înfiinţat propriile aşezăminte de educaţie cu scopul mai
cu seamă să educe elementele de conducere a partidului.

Societatea pentru răspândirea educaţiei poporului a ţinut
cu toate acestea dârz la principiile ei dela început de neu-
tralitate faţă de chestiile religioase si politice. Câmpul de
acţiune i-a fost prin aceasta strict mărginit şi a rămas la fel
până astăzi. Această instituţie şi altele cu scopuri asemă-
nătoare — mai presus de toate Academia Humboldt din
Berlin, care a serbat în 1928 a cincizecea aniversare -
s'au pus în serviciul luminării si al educaţiei populare în
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înţelesul de împărtăşire de cunoştinţe. Şi deopotrivă, prin
punerea la îndemână de mijloace de petrecere înaltă, a aju-
tat cu muzică şi alte arte. Cele mai însemnate mijloace de
educaţie întrebuinţate au fost conferinţele şi serbările artis-
lice. Ţinta avută în minte în urmărirea acestor lucrări, o Ger-
manie unită, unde toţi să aibă aceleaşi idealuri, n'a putut fi
ajunsă pe aceste căi, iar pe de altă parte, Societatea n'a fost
în stare să se înmiădieze după marea prefacere întâmplată
după 1890. Şi aceasta în ciuda faptului că, după înlăturarea
legii antisocialiste, muncitorul şi-a ridicat glasul destul ce
să i se audă cererea de foloase culturale ca un drept şi nu
ca o pomană. El n'a mai primit să fie tratat ca un minor
si şi-a cerut dreptul să conlucreze la crearea unei noui cul-
turi, la care se simţea destoinic să aducă o contribuţie pro-
prie. De la aceasta răspântie educaţia adulţilor a luat o
nouă înfăţişare. Vechile metode, după care organizaţiile
vechi de educaţie speraseră să facă buni cetăţeni prin răs-
pândirea cunoş-
tinţelor, au fost
lăsate să cadă.
Dacă judecăm lu-
crul de până a-
cum ca îiind înte-
meiat mai cu sea-
mă pe idealul Sta-
tului, noua întor-
sătură şi-a luat
îndreptarea dela
idealul culturii ge-
nerale. Toate bi-
nefacerile culturii
trebuiau sa fie a-
duse înaintea unei
cât mai mari mul-
ţimi, îndărătul a-
cestei hotărâri se
ascundea credin-
ţa, trebue mărtu-
risit, că prin noua
metodă avea să se
facă un popor unit din punct de vedere sufletesc si orice
primejdie de revoluţie să fie înlăturată.

In aceşti ani s'a înfiinţat un mare număr de instituţii
pentru educaţia adulţilor si în unele cazuri procesul conti-
nuă. Tendinţa era spre descentralizarea lucrului si stabilirea
de centre de Stat şi comune în ramuri anumite, cum suni
bibliotecile populare, conferinţele, teatrele, concertele, ş. a.
Cursurile extensiunii Universitare, premergătoare ale Cole-
giilor muncitoreşti, au fost înjghebate cam pe atunci si au
la activul lor un neobişnuit de mare procent de activitate.

însemnătatea acestei mişcări nu trebue să fie nesocotită.
Cu tot criticismul care a lovit-o, chiar în acel timp, în ideea
ei fundamentală, rămâne fapt că mişcarea a avut un mare
rost în răspândirea de luminare si de cunoştinţe generale. Şi
intr'adevăr, orice mişcare de educaţie, care vrea să fie luată
în serios, trebue să le cuprindă pe amândouă.

înainte de răsboiu era, după cum am amintit, o mare ne-
încredere în educaţia poporului. Cu toate că nu e rostită
în cuvinte multe, era o credinţă generală că educaţia şi

O bibliotecă populară de copii din Ber

cunoştinţele sunt echivalente, împotriva acestei păreri, îşi
făcea loc o nouă, sau mai bine zis o foarte veche idee, că1

educaţia nu trebue să însemne o îngrămădire de cunoştinţe,
ci liberarea acelui principiu vital mai mult sau mai puţin
adăpostit în fiecare ins şi ajutarea lui ca să-si găsească
expresie în forme potrivite şi mai fericite de viaţă. Cunoş-
tinţele, se zicea, sunt de dorit numai întrucât ajută să se
ajungă aceste scopuri. Cunoştinţele, după vorba lui Ruskin,
trebue nu numai sa aducă omului ceva, dar să facă din el
ceva ce n'a fost înainte. In această privinţă răsboiul din
urmă a dat la iveală ceva îngrozitor. Când poporul german
a fost îndemnat să se ridice şi să-si apere cultura lui naţio-
nală, s'a dovedit că nu există o naţiune germană unită
conştientă de sine însăş ca purtătoarea unei astfel de cul-
turi. Faptul acesta s'a dat la iveală şi mai limpede după
războiu. Astfel s'a născut nu numai un scepticism faţă de
această cultură, dar chiar o oboseală şi în cele din urmă o

hotărâtă lepădare
de nişte forme
speciale de cul-
tură menite să
deştepte înţelege-
rea în mulţime a
c e e a c e educaţia
poporului s'a os-
tenit cincizeci de
ani să realizeze.

In asemenea îm-
prejurări s'a văzut
trebuinţa să se
reia lucrul dela
temelie. Criticis-
mul care se ivise
la începutul noului
secol a venit îr
ajutor şi a fost la
rându-i puternic
sprijinit de gene-
raţia care se în-
torcea zguduită de

noua experienţă a răsboiului. Noua mişcare pornită acum în
educaţia adulţilor nu s'a mai uitat la ceeace se înfăptuise
până atunci în acest domeniu, ca fiind fără folos sau fără va-
loare.

Dacă forma căutată de educaţie n'avea încă fiinţă, ea urma
să fie înjghebată pentru toţi cei cari doreau să-şi însuşească
ceeace poate fi învăţat prin metodele întrebuinţate în scoli şi
în universităţi. Cu toate acestea nu trebue să se uite că anu-
mite lucruri fundamentale în educaţia poporului nu pot fi
împărtăşite prin aceleaşi metode ale instrucţiei, darnica
punere la îndemână de produse culturale.

Societatea pentru răspândirea de cunoştinţe populare în-
tre adulţi (faptul că şi-a schimbat numele în acela de „So-
cietate pentru educaţia adulţilor" nu înseamnă nicio schim-
bare de metode) are o sarcină comparativ uşoară. Bunurile
culturale pe care ea vrea să Ie dea, sunt la îndemână, gata
să fie trecute mai departe. Societatea nu trebue să caute
să cearnă acest material din vreun punct de vedere ştiinţi-
fic, politic sau estetic. Fiecare e liber să vadă ce poate să
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facă din comorile împrăştiate înaintea lui şi întrucât poate
izbuti să le schimbe în valori permanente pentru propria
viaţă.

II.
.,Noua Mişcare pentru educaţia adulţilor" a fost caracte-

rizată drept „formativă". Aceasta înseamnă că ea urmă-
reşte un anumit ideal, adică descătuşarea şi deprinderea unoi
puteri în scopuri precise ; şi pentru aceasta se simte libera
să supună toată cultura In fiinţă, fără excepţia nici unei
ramuri, punctului de vedere al potrivirii sau nepotrivirii cu
împlinirea unor atari scopuri. Legătura trebue făcută cât
mai generală şi nedefinită, de oarece orice legătură finită şi
mai mult concretă s'ar dovedi prea mărginită ca să închidă
nesfârşita felurime de forme în care se manifestă această
mişcare formativă sau constructivă. De aceea educaţia for-
mativă e în neputinţă să înfăţişeze aceeas unitate de aspect
caracteristică ve-
chei mişcări. Da-
că o atitudine
critică în ce pri-
veşte valoarea,
însemnătatea şi
funcţiile educa-
caţiei adulţilor e
îndreptăţită, re-
zultatul are să
fie o mare felu-
rime de păreri.
Dacă scopul a-
cestei activităţi
este să ajute pe
individ să-şi des-
volte putinţele
ascunse potrivit
cu cea m a i
înaltă treaptă de
bine, şi apoi să-1
pună în legătură
cu membrii pro-
priului grup şi
să închege aceste grupuri într'o naţiune, atunci religia si
politica ştiu multe căi pe care asemenea scop poate fi ur-
mărit.

Nicîo mirare, aşa dar, dacă noua mişcare din Germania,
din care a odrăslit un număr de aşezăminte de educaţie
(şcoli superioare de sat ale poporului) şi a desvoltat mijloace
şi. metode proaspete în legătură cu bibliotecile populare, este
desbinată în sine. Nicio mirare, mai cu seamă în Germania
de astăzi, care a avut după răsboiu nu numai să-şi modeleze
din nou formele de guvernare, dar să-şi aşeze din temelie
toate ramurile vieţii culturale. Dacă înainte de răsboiu bi-
serica şi partidele politice recunoscuseră în educaţia poporu-
lui o unealtă pe care o puteau întrebuinţa pentru scopurile
for, urmează dela sine că după răsboiu ele s'au gândit cu
atât mai mult la acelaş lucru. Aceasta nu se poate îngădui,
pentrucă tendinţa se împotriveşte scopului general recunos-
cut ca atare la începutul rândurilor de faţă, si anume topi-
rea grupurilor individuale într'o naţiune. E, cu toate acestea,
D mare deosebire între a folosi conştient un lucru într'un
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scop, sub masca altuia, şi între a lupta vitejeşte pe singurul
drum spre ţintă, chiar dacă ar fi un drum, care trece în ochii
altora drept o rătăcire. Educaţia poporului nu se poate
numi pe sine liberală când stă să explice legea în amănunt
şi să aştepte ca rânduelile şi îndreptările ei să fie recunos-
cute de toată lumea ca singurele bune. Trebue, dimpotrivă,
cerut ca fiecare aşezământ de educaţie să fie gata să se
expună criticii şi să nu aştepte recunoaştere până când nu
şi-a făcut dovada. E tragedia educaţiei poporului să nu stă-
pânească un criteriu întemeiat pe recunoaşterea unui ideal
de toţi primit.

Această stare de lucruri nu poate să se prelungească şi e
Firesc să se fi făcut încercări pentrucă mişcarea să preîn-
tâmpine o asemenea stare. In 1909 s'a publicat o revistă,
„Volksbildungsarchiv" (Arhiva educaţiei poporului) cu scop
îă cerceteze ştiinţific aceste probleme şi de atunci a fost

un neîntrerupt
şir de astfel de
întreprinderi. In
1914 s'a înfiin-
ţat „Oficiul cen-
tral al bibliote-
cilor populare",
iar în 1927 „Ins-
titutul german
pentru studiul ca-
racteristicilor na-
ţionale şi al edu-
caţiei poporului".
Aceste două ins-
tituţii stau în
strânsă legătură.
Scopul lor este,
ca să-1 spunem
pe scurt, să des-
copere cu cât
mai mare sigu-
ranţă ce împrc
jurări se cer da-
că este ca edu-

caţia poporului să se desvolte aşa încât să-şi ia locul cu-
venit în sistemul general de educaţie recunoscută din Ger-
mania. Guvernul îşi arată interesul faţă de asezamintele de
educaţie prin ajutorul moral şi financiar.

Aceasta realizează deplin adevărul, potrivit cu îm-
prejurările anumite arătate, că orice amestec din parte-i sau
încercare de îndrumat asezamintele amintite din afară nu
sunt de dorit, şi că în vederea legăturii stabilite între el şi
aceste aşezăminte, prin ajutorul în bani şi prin angajarea,
numaidecât înaintea răsboiului, de reprezentanţi ai educa-
ţiei poporului în serviciile de educaţie ale Statului, trebue
să se creeze stări speciale dacă este ca ele să funcţioneze.

Să mi se dea voe să încheiu cu o privire generală scurtă
asupra stării de astăzi a educaţiei poporului. Există, mai
întâiu, cele două grupe deosebite de educaţia poporului
,,extensivă" şi „formativă" (veche şi nouă, sau educaţia
poporului extensivă şi intensivă, cum li s'a zis), cu adausu-
rile lor.

Educaţia poporului „formativă" cuprinde :
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1. Activitatea educativă de caracter hotărât religios sau
politic (operele de educaţie catolică, protestantă, socialistă,'
naţionalistă).

2. Aşezăminte întemeiate pe împrejurările economice
(şcoli muncitoreşti, activitatea dela ţară).

3. Aşezăminte centrale (şcoli de seară pentru adulţi, şcoli
superioare pentru săteni).

4. Activitatea extensivă a bibliotecilor populare.
Nu trebue să se creadă că formele de educaţie puse în

parenteză fac parte numai din diviziunea unde au fost tre-
cute. Şcolile dela ţară în deosebi slujesc toate scopurile bise-
riceşti, politice, economice si neutre.

Nu e aici locul unei comparaţii, din punctul de vedere al
valorii lor, între diferitele forme de educaţie a poporului în
Germania. Şi dacă am stăruit asupra celei mai mari greu-

.tăţi de care se izbeşte astăzi educaţia poporului în Germa-

nia, lucrul nu trebue privit Ca o încercare în acest înţeles.
Avem conflictul între educaţia care doreşte să întipărească
anumite păreri şi aceea care crede că un om trebue dus,
prin desvoltarea facultăţilor lui critice şi a preţuirii desinte-
resate, să-şi făurească propriile păreri de sine stătătoare.
Dar orice mijloace de luminare şi orice putinţe îrebue sa i
se pue la îndemână ca să câştige cunoaşterea care-i trebue
şi să a junqă la încheeri cuminţi prin sine însuş, în acea ra-
mură de viaţa unde s'a nemerit să fie aşezat.

Minţilor cugetătoare le e vădit că aceasta nu e o măsură
menită să birue toate greutăţile, ci abia o rostire a sarcinei
intr'adevăr anevoioase, pentru a cărei împlinire trebue gă-
site, într'un fel sau altul, căile si mijloacele.

ROBERT VON ERDBERG
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