
EDUCATIA POPORULUI IN ALTE JÂRI
A D A U S

Educatia poporului în Finlanda (III)1)
VI. CERCURI DE STUDIU. — Miscarea cercurilor de

studiu în mijlocul poporului acestei tari a început in anii
1898/99, când s'au înfiintat asa zisele scoli acasâ. Aceasta
miscare, în care o forma de instructie potrivita pentru copii
s'a adaptât pentru adulfi, a încetat dupa câtiva ani. Dupa
aceea, au ajuns din ce în ce mai populare în miscarea cer-
curilor de studiu, studîile eu exarainare. In 1902 « Raittiuden
Ystàvàt » (Prietenii cumpâtârri) au organizat cursuri eu trei
grade (primar, de continuare si superior) în studiul chestiei
temperantei. Pentru cursul primar existau dinainte càteva
manuale. In 1907 Societatea pentru înaintarea educatiei po-
porului a organizat iar cursuri eu trei grade, eu diferite ma-
terii (cam vreo 40} « Kotikasvatusyhdistys » (Asociatia pentru
educa|ia acasâ), înfïïntatâ în acelas an, a fâcut din organi-
zarea cursuriior de acest fel, una din celé mai însemnate
forme aie activitàfii ei.

Cursurile se deosebeau eu toate acestea de celé întocmite
mai înainte, pentru câ erau numai de un grad si n'aveau decât
un singur manual, anume pregàtit în acest scop. In alte parti
s'au pus la cale cursuri asemànâtoare. Elevii puteau sa lu-
creïe cum voiau, sau citînd ei singuri acasâ, sau studiind în
grupe. Rostul organizatiilor era mârginit la început, la pu-
blicarea prograrnelor de studiu, organizarea de examinâri
orale sau scrise si la decernarea certificatelor. S'au dat in-
structii générale pentru organizarea pracîica a studiului, si
învâtâtura în grup, care a ajuns echivalenta eu cercurile de
studii, s'a întins tôt mai mult.

In 1920 s'a acordat o subventie de stat miscàrii cercurilor
de studiu, delà care data ea a luat forme mai bine organi-
Zate si în acelas tirnp si-a lârgit scopurile. « Tyôvâen Sivi-
stysliitto * (Asociatia pentru educatia lucràtcrilor), înfiintatâ
în 1919, ?i-a însusit miscarea cercurilor de studiu, ça parte
integrantâ din actîvitate. Alte organizatii culturale de limbâ
finezâ, s'au alipit în 1922 la « Valistusjàrjestojen opintoto-
imikunta » (Comitetul de studii al organizatiilor de educatie),
care a ajuns astfel, organizatia centralà a acestei acîivitâti.
Un servicîu asemànàtor pentru cercurile de limbà suedeza,
a luat nastere prin « Svenska Folkskolans Vanner» (Prietenii
scolilor eleraentare suedeze). Aceste cercuri de studiu si-au
câutat modelele peste hotare, în deosebt în Suedia. Cercurile
de studiu aie Asociatiei pentru educajia lucrâtorilor si aie
grupului de limbâ suedeza au urmat mai eu seamâ aceastâ
metoda, pe când felul de lucru al Comitetului de studii al
organiza^ilor educatiei, eu toate ça în mare parte rezemat
pe acelas plan, prevedea mâsuri care erau caracteristice miç-
cârii mai vechi a studiului acasâ, cum era trecerea de exa-
mene primavara.

O forma caracteristicà a activitâtii Comitetului de studiu
al organizaîiilor de educatie, este asa numitul « Subiectul
unitar de studiu », ceeace înseamna un subiect aies si urmârit
anual de Comitet, pentru care Societatea publicà de obiceiu
o carte speciala. Acest subiect unitar nu este obligatoriu,

ci cam o jumâtate din cercuri il primesc, pe când cealaltà
jumâtate ia alte subiecte.

Cercurile de studiu, lucreazà în deobste potrivit unor re-
gulî acceptate. Se depun mari sfortàri pentru ça activitatea
cercurilor de studiu sa fie continua delà an la an ci se pré-
tueste foarte mult lucrul independent al elevilor. Sunt mai
multe categorii de cercuri, dupa subiectul studiat si dupa
treapta de progrès a elevilor, pe lângâ dobândirea de cu-
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Casa de artist la Toriseva

nostînte actuale de carte, tinta cercurilor de studiu este sa
încurajeze educatia prin sine însusi a membrilor si sâ-i'atragà
în activitatea de asocia{ie si pe càile si la metodele viefii cor-
porative.

Subiectele urmârite în deosebi de cercuri sunt:
1. (In grupurile Comitetului de studiu al organizariei de

educaçie). Viata în Finlanda (pâmant, popor, économie po-
liticâ, viafa socialâ, educatie), educatie prin sine însusi, agri-
culturâ si économie socialâ.

2. (In grupul Asociatiei pentru educapa lucrâtorilor), che-
sîiuni sociale, literaturâ.

3. (In grupul suedez), Hteraturà.
Nu exista statistici exacte de numârul cercurilor de studiu.

Grupele care primesc o subvençïe delà Stat au tinut în mij-
lociu 18 adunàri eu o prezentâ mijiocie de 18 si eu un venit
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local mijlociu de 456 de mârci- Subventia de Stat pentru
727 de cercurî în 1927 a fost în mijlociu de 127 mârci.

VIL Dramâ, muzicâ si festivaluri, Caracteristic pentru viata
culturalâ a tarii este înteresul pe care il desteaptâ drama.
Nu e aproape asociatie culturalâ sau organizatie profesionalâ

Reni primàvara la Kuolajarvi

care sa puîe la cale o petrecere de searâ farâ sa nu prevadâ
ci o piesâ de teatru, chiar ci daca este numai într'un act. Nu-
mârul teatrelor de amatori, celé mai multe în provincie, e
socotit cam la 2.000; fiecare din ele dâ în fiecare an càteva
reprezentatii. In orasele si în districtele unde e un auditor
destul de mare, interesul acesta e intensificat, se angajeazâ
un regisor si actorii prîmesc platâ de fiecare reprezentatie
sau sunt plâtiti eu un salar régulât. Aceasta împletïre a pro-
fesionistului si a amatorului este unul din faptele celé mai
bâtâtoare la ochi din miscarea dramatîcà a Finlandei. Aproape
toate teatrele obisnuite aie tàrii, cam 60 la nurnâr, au izvorît
din asemea începuturi de amatori. Doua organizatii nationale,
Nâyttàmoiden Liitto (asociatie de teatru) si Tyôvâen Nâyttà-
moiden Liitto * (asociatia de teatru a muncitorilor) s'au al-
catuit ça sa ajute aceastà desvoltare prin organizarea unor
cursuri regulate pentru regisori si actori, prîn procurarea de
repertorii po tri vite si prin publîcarea de ziare.

Un ait fapt vrednîc de luat în searnâ al activitâtiî culturaîe
voluntare din Finlanda, este viul interes fatâ de rnuzicâ;
coruri, bârbâtesti, femeesti si mixte se gàsesc în numâr mare
si ajung adesea la un nivel înalt de executie. Sfortârile locale
sunt sprijinite câlduros de Uniunea corurilor din Finlanda
ci de Uniunea muzicalà a lucràtorilor. Exista 400 asemenea
coruri eu 13.000 de membrî, neafiliaji niciuneî organizatii.
Unîunea pune la cale cursuri anuale pentru începâtori si lu-
creazâ énergie pentru îmbunâtâtirea cântecului coral. O ac-
tivitate asernânâtoare îrnplineste Uniunea lucràtorilor, care
publicâ si ea o revîstâ saptârnânalâ « Melodia Muncii ». Aceste
Uniunî privesc populatia de limbâ fïnezâ, dar pretuirea
muzicii de populatia care vorbeste limba suedezâ e deopotrivâ
de vie.

4000, pe

Musica instrumentalà nu e uitatà si interesele ei sunt ur-
màrite de un comité! spécial, care-si împarte activîtatea între
orchestrele de alâmuri si orchestrele de amatori. Popularitatea
celor dintàiu se datoreste muzicii instrumentale din era mili-
tarâ ruso-finezà. Dupa eliberare s'au introdus instrumente
de suflat de lemn, mai eu seamà clarinete. S'a calculât câ

exista astâzi cam 150 de astfel de orchestre.
Prin orchestre de amatori se înteleg mici orche-

stre simfonice, eu viori, instrumente de suflat,
de lemn, de aiamà ci de lovire. Saptesprezece or-
chestre de acest fel sunt afilîate Uniunîi muzi-
cale a lucràtorilor, pe cànd alte 60 sunt nea-
tàrnate de ea.

Mare însemnâtate se dâ în Finlanda festivalu-
rilor populare, care sunt un prilej de împro-
spâtare spîrîtualâ a rnultimii si de initiere în
marile chestiuni nationale. Ele ajutà unitatea na-
tionalà, pentrucâ toate clasele iau parte la or-
ganizare si fiecare cetâtean e îmbârbâtat sâ-si
exercite si sâ-si desvolte propriile puteri de în-
sufletire.

Socîetatea pentru înaintarea educatiei poporu-
lui a luat initiativa punerii la cale de festivaluri
corale si muzicale, pentru care a fâcut apel la
întreaga tara si la toate clasele sociale si a dat
prilej la executarea de compozitii mizicale bà-
stinase. Pana la 1881 s'au dat vreo 20 aseme-
nea festivaluri în diferite pârfi aie Finlandei;

într'un rând corul si executantii au trecut de
cànd auditorul numâra vreo 25.000. Pana la

1920 o activitate la fel a desfasurat societatea muzicalâ a
lucràtorilor, care a organisât treî asemenea festivaluri. Popu-
latia de limbà suedezà a pus la cale festivaluri în propria ei
limbâ. Pe lângâ aceste adunàri pornite delà centru exista nu-
meroase întruniri locale întocmite de asociatii culturaîe din
diferite localitàti, care au în programele lor piese de teatru
si j'ocuri populare.

VIII. Activitatea societâtilor cuîturale. Prin lipsa de legà-
turi interioare potrivite, eu toate câ ele au fost îmbunàtâtite
în anu din urmà, tara nu oferâ un camp prielnic pentru acti-
vitatea asociafiomstà. Adunarea la un loc pentru un scop
comun presupune o anumitâ mâsurà de jertfâ. In ciuda tuturor
greutàtilor, activitatea asociatiilor în domeniul educatiei poporu-
lui a crescut în însemnâtate în Finlanda. Cea mai veche orga-
nizatie de acest fel e « Kansavalistusseura » (Societatea pentru
înaintarea educatiei poporului), care a fost înfiintatâ în 1874
si a înmânunchiat membri din toatâ tara, cari au întocmît
sectii aie Societâtiî în diferite parti; aceastà activitate a înce-
tat însâ astâzi. Societatea a avut o sarcinà multilateralà în
înaintarea educatiei poporului. Ea a urmàrit sa punà la înde-
mânà literaturà de naturà culturalâ popularâ si profesionalâ,
mai eu seama literaturà informativâ, pregâtind drumul uneî
însemnate acUvitâfi publicistice profesionale. Cànd cantita-
tea de literaturà a crescut Societatea s'a menit desteptârii
interesului pentru citit, prin înfiinçarea de biblioteci si pregàtirea
de bibliotecari, pana cànd în celé din urrnâ aceastà sarcinà
çi-a luat-o statul asupra lui. Societatea a luat parte si la activi-
tatea conferentiarâ, cumpârând si dând eu împrumut aparate
de proiectie si diapositive. Ea sprijinâ în deosebi càntecul si
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muzica instrumentais, prin organizare de festivaluri musicale.
Actiunea aceasta a fost de mare folos pentru îndemnarea
altor organizatii sa întreprindâ lucràri asemânâtoare.

Societatea lucreazâ astâzi ça un fel de académie culturalâ
popularà ci are un oficiu de experti de douâsprezece persoane
ci càteva secretare. Publicâ îreî periodice si are o mica înrâu-
rire asupra activitâtii de educatie a poporului întreprinsâ de
alte organizatii eu un numâr mai bogat de mernbrï. Prin
çcoala ei prin corespondentâ, înfiintatà în 1920, Societatea
a pregâtit calea, potrivitâ împrejurârilor finlandeze, câtre o
actîvitate rodnicâ de raspândîre a cunostintelor de tôt felul.

Uniunea tineretului Finlandei, Unîunea Societâtilor de
tineri (Nuorisoseurat), înfiintatà în 1895, lucreazà1 în popu-
latia rurala. Programul este în intregîme popular si nâzueçte
sa indemne la exercitarea propriifor puteri ci sa destepîe
idealismul în tîneret- Lozinca ei este « Idealurî înalte pentru
tinerirae ». Se încurajagâ foarte mult activitatea de sine stâ-
tâtoare. Toate ramurile lucreazâ dupa un program hotàrît
in fiecare an de comitet. La adunàrile générale se tin cuvàntâri
çî conferinte, se pun la cale discutii, se organîzeazâ coruri
ci concerte instrumentale, iar seara joc de piese de teatru,
pentru care Finlanda îmreagâ aratâ un viu interes. Societâtile
de tineri aparfinànd Uniunii au 785 de case de întrunire si
au fost de mare însemnâtate în ridîcarea educativà, economicà
ci politicâ a populatiei rurale agricole din ultima generatie.
Asociada de educatie a lucràtorilor, înfiintatà în 1919, cuprin-
zând celé mai însemnate din organtzatiile muncitoresti, atât
politice cât si economice, a luat în programul ei ràspândirea
educapeî sociale în pâtura muncitoreascâ si îndestularea tre-
buintelor spirituale aie acesteîa. Activitatea Uniunii în scurtul
tîmp de când exista a fost rodnicâ în rezultate.

Toate orgam'zaçiile culturale amintite pana
aici lucreazà numai în populatfa de limbà fi-
nezà a tàriî, Pentru mînoritatea de lirabâ sue-
desa îndeplinesc un program asemânator orga-
nizaçii de limbâ suedezâ, cum este « Prietenii
scolilor populare suedeze », » Uniunea societati-
lor de tineri » din Finlanda suedezâ. Mai exista
si alte càteva organîzaçii si comitete mai mîci.

Organizatiîle culturale au înfiintat în ultimii
ani un comitet comun pentru activitatea cercu-
rilor de studiu. Guvernut coopereazâ de ase-
menea eu organizajiîle culturale, punând di-
recfia bibliotecilor populare ça ci activitatea
conferintelor si a cercurilor de studii, subventio-
nate de stat, în mâinile oficiului de delegati alesi
de aceste organizatii. In 1929, odatâ eu exten-
siunea care s'a propus, a Universitâtii din Hel-
sinki, aceste organiza^ii au sa exercîte o în-
râurire càlâuzitoare. Astfel însemnàtatea socie-
tàtilor culturale în educa^ia voluntarà a po-
porului este foarte mare.

IX. Istorie localâ. Cercetàriîn legaturâ eu istoria
diferitelor regiuni din Finlanda au fost puse la cale la inceputul
secolului al XVIII-lea. lacob Faggot e cunoscut în istoria
finlandezà ça pionierul acesteî miscâri. Universitatea din Turku
a fost atunci îndeosebi interesatâ în cercetârile locale. Cea
mai de seamâ si mai reprezentativà figura în cercetârile celé
mai vechi a fost tatâl istoriei finlandeze, Henrik Gabriel Port-

han. Perioada înfloritoare a cercetârilor s'a întins cam de la
1730 la sfârsitul secolului.

In timpurile noastre Comitetul central pentru studiul
diferitelor regiuni aie Finlandei, înfiintat în 1909, are un loc
hotàrîtor în aceasta miscare. El e alcàtuit din asociatiîle §tiin-
tifice aie Capitaîei, din societâ^ile de cercetâri aie districtelor,
al câror centru este Helsinki, si din diferitele asociatii aie
studentilor universitari. Conducerea lucràrilor curente si a
consultârilor preliminare este încredintatà unui comitet de 7
persoane, care isi alege functionarii dintre propriii ei membri.

Cea mai însemnatâ sarcina a Oficiului central e sa urmâ-
reascâ propâsirea lucrârii în diferitele regiuni si sa strânga
rapoartele anuale aie diferitelor organizatii. El transmite cerce-
târile oamenilor de stiinçâ publicutui din localitate, pune la
cale deobiceiu adunârî régionale publiée în fiecare an, fie în
Capitalâ, fie în provmcie, eu scopul sa împârtâseascâ multîmii
iucrarea adusà la îndeplinire si sa discute diferitele chestiuni
în legàturâ eu districtele avute în vedere. Comitetul central
sprijinâ financiar publicarea de periodice pentru activitatea
de cercetâri, cum este: Kotiseutu, Tinuturi de nastere (în
Hmba finlandezà) si Hem och Hembygd (in limba suedezâ).
Comitetul are o subventie anualâ delà guvern de 15.000
mârci.

Exista vreo 35 de societâti care lucreazà în întelegere eu comî-
tetul central. Dintre acestea 13 sunt regiuni rurale sau socie-
tâti de muzee; altele sunt sau societâti stiintifice sau asociatii
studentesti, în Capitalâ. Fiecare socîetate lucreazà în général
dupa un program déterminât.

Cea mai veche societate de acest fel se gâseste în parohia
Lohja din Uusiraaa. A fost înfiintatà în 1894 de initiatorul
miscârii de astàzi în cercetarea regionalà, Dr. Robert Boldt,

Casa de adàpost a turistiior din Ivalo

care a mûrit în 1933. Celé mai multe din societâti au fost
înfiin|ate si câlâuzite în activitate sub supravegherea lui.

Societâtile de tineri pentru cercetarea tînuturilor de nastere
din Sud-Vest, delà Hâme din Forssa/ e unul din ce!e mai
active si are cel mai mare numâr de membri. In afarà de Comi-
tetul central, mai sunt diferite organizatii de societâfi de ti-
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neri, care lucreazâ în Finlanda in aceeasi direcçîe. In unele
tinuturi, ça la Satakunta ci Bothnya de mijioc, societàtiïe de
tineri au comitete de asa nurmtele Cercetàri spéciale de istorie
localâ ci unele din ele au ajuns sa facà destul de însemnate
colectii de documente. La sfârsitul lui 1927 socîetâtile de
tineri din Finlanda alcàtuiserâ 146 de astfel de comitete eu
509 membri si eu numàr de documente mai mare de 8000.

X. Invâfâmântul antiakooHc în Educaîia poporului. Potrivit
regulamentelor în vigoare, învâtàmàntul antialcoolic este obli-
gatorîu, atât în scolile publiée primare, secundare, cât ci în
scolile superioare aie târii.

Mai multe organizatii de temperantâ din toatâ tara, care în
1927 numàrau 1461 de asociatii locale, sî-au luat asupra-le
continuarea ci întregirea acestui învâtàrnânt.

Dfn initiativa lor s'au tinut 15.307 conferinte care au tratat
de obiceiu despre istoricul miscârii antialcoolice ça si despre
latura religioasà, moralâ, sanitarâ si socialâ a problernei. Or-
ganizatiile de temperantâ au înfiintat cercuri de studii, în care
doctrina abstinente! era, dacâ nu singurul, unul din celé mai
însemnate subiecte de cercetare. De asemenea, s'au fâcut
cursuri de temperantâ atàt în Helsinki cât ci în tara, aceasta
în fïecare an, de o duratà de o sâptâmânà sau doua, care s'au
ocupat eu opéra de propagandâ antialcoolicà.

In afarâ de organisafiile de cumpàtare propriu zise, au luat
parte la învâtàmàntul antialcoolic mai multe societâti de
tineret, cum a fost Uniunea tineretului din Finlanda. Deopo-
trîvâ, dîferite asociatii crestine, îndeosebi Y.M.C.A., care,
în activitatea ei organîzatâ de cumpàtare, pregâteste régulât
conferinte, exercitii de grup si pune la cale cursuri, apoi
Asociatia de educatie acasà care are în solda ei un mare numàr
de conferentiari ambulant! si Asociatia de Educatia muncitori-
lor eu alte asociatii de lucràtori, care, în propriile grupe ci
eu mentinerea discîplinei frâfesti, urmàresc sa aducâ la îndepli-
nîre idealurile abstinentei.

In afarà de învâtàmàntul oral, organizatnle de temperantâ
fac si propagandâ în scris în folosul cauzei. Celé mai însemnate
reviste pentru propâsirea temperantei sunt: « Sâmanâtorul »,
care apare de doua ori pe lunâ si e un organ al Prietenilor
temperantei; «Steaua de mîazânoapte », organul Asociatiei de
tempérants a studentilor dîn Finlanda, care apare de noua
ori pe an; « Poporul cumpàtat », organul membrilor absti-
nent! ai partidului social-democrat si doua reviste de absti-
nentâ pentru copii. « Noutàtile prohibi;îei », o foaie sàptâmâ-
nalâ, e organul spécial al Uniunii prohibitioniste, care face
propagandâ anume pentru prohibitie si râspândeste cunostinte
générale despre temperantâ.

De asernenea, scoli populare superioare, asezâminte munci-
toresti si alte asesâminte sirnilare au un rost foarte însemnat

în educatia poporului. De oarece programuî lor este destul
de înaintat, el a fost în stare sa dea îndeobste mai multâ luare
aminte în învâtâmânt fatà de cauza abstinentei decât alte
asezâminte de educatie. Pe lângà aceasta ele au adoptât toate
metodele întrebuintate în activitatea voluntarà de educatie.
Prîntre aceste asezâminte se gàsesc Insdtutul tineretului delà
Paukkula, lângâ orasul Nikkelî; Academia muncîtoreascâ de
lângâ Helsinki si Çcoala popularâ superioara din acelas oras,
în care învà|âmântul antialcoolic ia un loc asa de însemnat,
încât ele compenseazà într'o oarecare mâsurà Hpsa unuî insti-
tut spécial de temperantâ.

XI. Activitatea de educatie a poporului la Universitate.
Universitatea din Helsinki a organisât încâ din 1907 cursuri
de continuare pentru scolile elementare de învâtâmânt, ça ci
cursuri academice asa zise de vacantâ, începând din 1894,
care sunt deschise celor cari nu sunt membri ai universitajii.
Pana în prezent Universitatea n'a fost prea activa în lucrarea
de educatie a poporului. Cu toate acestea, eu începere delà 1928
comîtetul nurnit în acest scop a dus la capât un plan pentru
cresterea activitàtii unîversîtare în acest domenîu pe o bazà
eu totul noua, ci Parlamentul a acordat o subventie de 365
mârci finlandeze pe 1929 pentru aducere la îndeplinire. Astfe!
Universitatea a luat în Finlanda un loc de frunte în miscarea
pentru educatia poporului. Sîsternul de lucru plànuît se în-
temeiasà pe o extensiune a cursurilor de continuare pentru
scolile publiée elementare de învâtàtori si pe cursurile de
varà acedemice. Punctele de câpetenie sunt: cursuri în forma
de conferinte publiée, care se fac odatâ pe sâptâmânà în sala
cea mare a Universitâtii, eu discutie de chestii alèse; cursuri
de 10 zile odatà pe an, în dîferip ani pentru ziaristi, pentru
lucràtori si çcolile populare superioare si în asezârnintele munci-
toresti, pentru oamenn interesati în economia agricolâ si do-
mesticâ. La cererea organizatiilor rurale de educatie confe-
rintele pot fi extinse în provincîe, în forma unor cursuri de
o sâptâmânà, conferinte de doua ori mai lungi decât celé
obisnuîte.

Cea mai însemnata forma a activitàtii o reprezintâ însà
clasele de câlâuzire, adicâ o série continua de conferinte eu
discufii si eu exercitii. Ele se tin în 36 de sâptâmâni aie anului,
eu doua ore sàptâmànal. La acestea trebue sa se mai adaoge
lucrâri de laborator, exercifii literare si trecerea de examene.
Acest fel de activitate se organi^eazà în deosebi în orasele
universitare. Pentru conducerea lui urmeazâ sa alcàtuiascâ
un birou al educatieî poporului pe lângâ universitate, ai cârui
membri sa fie desemnati parte de Senatul universîtar parte,
de anumite organizatii universitare.

Z. KASTREN
Din ,,Handbook" etc. din englezeste de Emanoil Bucafa
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1918 — 1928

O monografie puternicà" a pâmânturïlor româneçti alipite fârii prin
hotârârea Adunâni delà Alba-Iulia, eu prilejul împlinirii a zece ani delà
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