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CAPITOLUL I 



Sistemul de educaţie englez faţă de 
sistemele continentale 

Caracteristice din viaţa publică în Anglia 

„Viitorul va aparţinea naţiunii celei mai 
bine educate". 

E firesc ca sistemele de educaţie publică din diferitele ţări 
să se deosebească între ele ; ca fiecare stat să-şi aibă sistemul 
său propriu pentru formarea viitorilor cetăţeni. Un sistem de e-
ducaţie nu se poate împrumuta; el trebue să fie un produs na
tural, cu caracter naţional: trebue să reprezinte caracteristicele 
poporului în sinul căruia s-a organizat. Cît timp deosebirea în
tre popoare e prinsă de însuşiri sufleteşti specifice, sistemele de 
educaţie se vor deosebi dela popor la popor, după cum arta, lite
ratura şi instituţiile popoarelor în general se deosebesc. 

Educaţia publică reprezintă şi ea o faţetă de clivaj a so
cietăţii, prin a cărei transparenţă se reflectează caracteristicele na
ţionale şi gradul de civilizaţie a unui popor. 

Numai cînd sistemul de educate publică din o ţară este 
un product natural, născut adică din nevoile şi aspiraţiile popo
rului şi organizat pe baza Însuşirilor naţionale, numai atunci el 
poate contribui, la rlndul lui, a învigora aceste însuşiri, altfel 
rămîne neputincios. 

Edmond DCmolins, în mult cunoscuta lui carte „A quoi 
tient la superiority des Anglo-Saxons", dupăce schiţează sumar 
şi necomplect sistemele de educaţie din Franţa, Germania şi An
glia, se întreabă care sistem e mai bun; şi, condamnînd fără 
rezerve, pe cel francez şi german, proclamă superioritatea celui 
englez, pe care-1 recomandă cu cea mai mare căldură pentru 
Franţa. 

Credem că e prea abstractă Întrebarea ce şi-o pune D^molins: 
9Care sistem e mai bun?" Fiecare dixi aceste ţări trebue să-şi 
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aibă sistemul ei propriu, deosebit; scopul este acelaşi: să facă 
cei mai burii cetăţeni. 

Concepţia, Insă, de cel mai bun cetăţean, nu o fixează sis
temul de educaţie—care nare valoare declt ca mijloc de reali
zare a concepţiei —ci idealurile etice, politice şi naţionale ale di
feritelor popoare. Sistemele de educaţie se organizează în ve
derea atingerii acestor înălţimi. Noţiunea de cel mai bun cetă
ţean în Franţa şi Germania implică, dupăcum vom vedea, alte 
atribute decit aceiaşi noţiune în Anglia şi StateleUnite. Astfel 
valoarea relativă a sistemelor de educaţie nu se poate determina 
prin comparaţie între ele, pentrucă nu pot fi măsurate cu aceiaşi 
unitate de măsură. Nu poate fi vorba decit dacă un sistem de 
educaţie e bine organizat pentru atingerea scopului ce-1 urmă
reşte ; dacă o ţară are un sistem de educaţie bine adaptat la ne
voile ei. 

Un sistem de educaţie poate să dea roade in ţara 
în care a luat naştere şi să râmîe cu totul sterp în ţara în care 
a fost importat. Pentru popoare caşi pentru indivizi, calea pro
gresului se găseşte prin sforţări proprii. Popoarele mici, ajunse 
tirziu în raza civilizaţiei, au plătit prin mari decepţii doblndirea 
acestui adevăr banal şi în materie de educaţie publică*). 

Comparaţia intre sistemele de educaţie detaşate de împreju
rările concrete in care ele s'au organizat şi de scopurile la care 
ele ţintesc nu poate lămuri întrebarea pusă de Edmond Demolins. 

Se poate insă discuta, dacă faţă de noţiunea de om în în
ţelesul nobil al deplinătăţii desvoltării facultăţilor, noţiunea de 
„bun cetăţean* a rasei anylo-saxone este superioară aceleiaşi 
noţiuni a rasei neoromanice ori teutonice. 

înainte de a intra în descrierea şi caracterizarea diferitelor 
sisteme de educaţie, va trebui să ţinem seamă că organizarea a-
cestor sisteme e pretutindeni rezultatul unei intensive intervenţii 
de stat. Din cercetarea de aproape a naturii acestei intervenţii 
şi din analiza raporturilor statului cu cetăţenii în diferitele ţări, vom 

*) Celo spuse nu înseamnă că din cunoaşterea diferitelor sistemo de e-
ducatic nu se pot căpăta suggestii foarte folositoare; că diferitele sisteme 
nu se pot complecta chiar unele pe altoie în privinţa unor probleme comune 
de educaţie. In ultimele două decenii, guvernele diferitelor ţări au publicat 
un enorm material asupra sistemelor de educaţie din Europa şi America ; 
foarte puţine sinteze fericite însă au fost făcute asupra acestui material. Din
tre aceste putem cita pe a lui Levasseur. 

Nimic insă nu se poate compara cu foloasele pe caro lo-a adus lumii 
civilizate „Tho. Bureau of the Commisioner of Education" din Washington. 
Acest nşezămtnt, înfiinţat şi întreţinut do guvornul federal al Statelor-U-
nite, publică rogulat rapoarte amănunţite asupra sistemelor de educaţie din 
toate ţările şi a ajuns astăzi cel inai bun informator al lumii întregi în ma
terie de educaţie publică. 
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putea vedea caracteristicele naţionale ale popoarelor şi vom în
ţelege diversitatea sistemelor de educaţie. 

Astfel această descriere va căpăta un cadru, care va atrage 
lumină asupra reliefurilor deosebite ale sistemelor de educaţie şi 
le va da perspectiva necesară pentru a putea fi înţelese în strinsâ. 
legătură cu însuşirile, moravurile şi idealurile naţionale ale fie
cărui popor. 

Anglia e ţara clasică a individualismului, a ţărilor de for
maţiune particularistă, pecînd Franţa şi Germania sînt ţări de 
îorma{iune comunitară*). Anglia formează un contrast isbitor cu 
Franţa şi Germania din punctul de vedere al raporturilor dintre 
stat şi individ: în Franţa şi Germania individul depinde de stat, 

•în Anglia statul depinde de individ. 
Edmond Demolins explică această fundamentală deosebire 

prin însuşiri de rasă; îndată însă constată că cu timpul se ivesc 
semne de emancipare a individului de sub tutela statului şi la 
alte popoare, şi recomandă sistemul de educaţie englez pentru 
grăbirea acestui proces in Franţa. Admite dar că tipul de or
ganizare socială comunitară nu e imutabil şi că se poate trans
forma în tip individualist. 

Adevărul e că iubirea de libertate individuală şi indepen
denţă faţă de comunitate apare ca cea mai caracterislică însuşire 
a rasei Anglo-Saxone din timpurile cele mai vechi, şi se men-

-ţine în tot cursul desvoltării istorice a acestui popor, cu puterea 
•celui mai tenace şi mai robust instinct de rasă. Viaţa socială şi 
istoria întreagă a poporului şi instituţiilor engleze, nu se poate 
înţelege neţinlnd seamă de această qiwlite muîiresse a poporu
lui englez : 

„Anglia este ţara compromisului. Biserica naţională este 
un compromis, constituţia politică este un compromis, sistemul 

•de educaţie un compromis ; în adevăr, cineva ar putea adăuga 
•că caracterul naţional însuşi este un compromis' **). 

Caracterul de compromis al întregii vieţi politice şi sociale 
•în Anglia, e tocmai consecinţa firească a instinctului primitiv de 
independenţă şi libertate individuală al rasei Anglo-Saxone. Ni-
•meni nu cedează asupra acestor puncte, individ ori instituţie, în 
Încordarea stabilirii raporturilor mutuale. In asemenea împreju
rări, găsirea echilibrului vieţii nu-i posibilă decît în compromis. 
Se crează astfel o atmosferă de tensiune, ce întreţine vii forţele 
individuale ale poporului şi delimitează libertatea unuia prin re
cunoaşterea libertăţii altuia; se naşte o reciprocitate de recu
noaştere şi respectare a drepturilor individuale : fiecare e gelos 

*) Societăţile do tip particularist se caracterizează prin tendinţa indi
vidului de a se sprijini nu pe comunitate ci pe sine însuşi. 

Societăţile de formaţiune comunitară se caracterizează prin tendinţa 
individului de a se sprijini nu pe sine însuşi, ci pe comunitate, pe grup : 
•familie, putere publică, stat. 

**) R. E. Hugues: The Making of Citizens, pg. 27. 
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de libertatea lui, pentru care e veşnic sur le qui vive şi res
pectă libertatea altuia pentru care are simpatia destul de largă', 
să o înţeleagă. Astfel viaţa întreagă apare ca un vast cîmp de 
împăcare, gata să se transforme in cîmp de luptă. 

In aceste condiţii de viaţă socială, nu-i loc pentru supunere-
pasivă nici pentru apăsare tiranică; raporturile politice iau ca
racterul contractual de compromis, isvorlt din impunerile şi con
cesiile voinţilor individuale : „Constituţia engleză, spune Taine,, 
e un conglomerat de contracte, adică de drepturi recunoscute. 
Fiecare, mare ori mic, îl are pe al său, pe care-1 apără cu toat& 
puterea. Prin acest sentiment Englejii au cucerit şi păstrat li
bertatea publică". 

Puterea centrală a statului în Anglia, trecînd peste cîteva 
excepţii necaracteristice, se poate spune că n'a putut niciodată^ 
să cotropească şi să încalce puterea şi iniţiativa individuală şi ai 
autorităţii locale. Pe teritoriul britanic n-a înflorit niciodată 6 
monarhie absolută ca a lui Filip II ori Ludovic XIV, nici chiar 
ca a lui Napoleon cel Mare ori Wilhelm II. încercările Stuarţi-
lor n-au izbutit decit să lese amintirea unor accidente în istoria 
Angliei. 

Natura raporturilor dintre stat şi cetăţean în Anglia are c a 
totul alt caracter decît pe continent. Statul nu intervine în a-
ceastă ţară pentru a se substitui iniţiativei individuale, ci* 
ca să întărească această iniţiativă şi s-o facă astfel electivă. Vom. 
avea prilej să vedem aceasta in amănunţimi la descrierea orga
nizării şcolilor de toate gradele. Statul intervine în Anglia altfel 
de cum intervine în Franţa şi Germania. Suveranitatea cetăţea
nului nu-i ştirbită prin această intervenţie : el rămine adevăratul 
conducător (ruler) în această ţară clasică de guvernare prin sine 
(self-government) şi ajutor prin sine (self-help). 

Pentru cetăţeanul englez nimic nu-i mai presus de liberta
tea lui individuală : „Englezul nu crede că omul e creat pentru 
patrie, ci patria pentru om. El e mai puţin preocupat de a ft 
cetăţeanul unei ţări mari, cît de a fi un cetăţean liber. Drept 
vorbind el e om înainte de a fi cetăţean... Patriotismul constă ir* 
a menţinea energic independenţa particularului împotriva des-
voltării şi contra încălcării statului" *). 

.Adevăratul ideal al unui stat cere ca guvernul central să. 
lucreze astfel asupra fiecărui cetăţean, incit să desvolte neconte
nit in el puterea de a se conduce singur (self-direction). In An
glia este o sforţare continuă a statului întreg de a impune vo
inţa lui fiecărui cetăţean, fiecărui interes local, provocînd astfel-. 
Sntăriren lui proprie. Pe de altă parte, fiecare interes local şi 
fiecare individ caută necontenit să-şi impue voinţa lui faţă de gu
vern. Sistemul roman tinde mai curînd să încurajeze încetarea 
sforţărilor individuale. Mult din desvoltarea posibilă a individu-

*) Edmond Dimolins: A quoi tiont la superiority des Anglo-Saxons, 
pg. 310 si 321. 



SISTEMUL DE EDUCAŢIE ENGLEZ Şl CONTINENTAL 

alităţii rugineşte neîntrebuinţată. Nu există alt guvern aşa de 
stimulent al dezvoltării individuale ca guvernul englez" *). 

Cu totul alt caracter are istoria celor mai multe ţări depe-
continent. Aici statul, prin absorbirea puterii autorităţilor locale, 
prin desvoltarea biurocratismului civil şi militar, a ajuns să a-
trofieze independenţa şi iniţiativa locală şi să capete o existenţă 
aproape de sine stătătoare faţă de poporul, ale cărui interese le 
reprezintă şi le administrează ; o fiinţă cu puteri proprii, sprijinită. 
mai mult pe partizi organizate, pe Liurocratism şi militarism. 
Această stare de fapt a făcut să se nască concepţiile eticei pa
triotismului de stat, în numele căruia se ridică la înălţimea celei 
mai superioare virtuţi jertfirea personalităţii pentru raţiuni supe
rioare de stat. 

In Anglia acest lucru nu s-a putut întîmpla, mulţumită, 
acelui instinct primitiv şi tenace de individualism al rasei. Pu
terea centrală a statului n-a putut lua în desvoltarea organismu
lui social acea creştere cotropitoare şi să atrofieze astfel orga
nele periferice. 

In Anglia, evoluţia istorică a statului a fost dela început 
spre descentralizare. încă nu se împlinise o sută cincizeci de 
ani dela constituirea statului, în urma cuceririi normande, cînd 
libertăţile cetăţeneşti faţă de autoritatea centrală au fost recunos
cute prin cea dintâi constituţie în istoria universală. • 

Clasa nobiliară în Anglia nu s-a concentrat in jurul coroa
nei, formlnd o camarilă umilă faţă de suveran şi apăsătoare faţa
de popor ; ea a păstrat pană azi caracterul unei clase nobiliare 
rurale, **) care nu practică absenteismul ci trăeşte de fapt în mij
locul poporului. Trăind astfel împrăştiată, în loc de spiritul de 
corp s-a desvoltat In această clasă spiritul de solidaritate cu po
porul, ale cărui interese locale le-a condus şi le-a apărat faţă de 
tendinţile cotropitoare ale statului. 

Foloasele, pe care clasa nobiliară le-a adus poporului en
glez, slnt cu mult mai mari declt dificultăţile politice pe care In 
anii din urmă le aduce „Camera Lorzilor". 

Iubirea, de care lorzii engleji se bucură încă în masele mari 
ale poporului, se explică nu numai prin generozitatea lor perso
nală, dar şi prin grandoarea caracterului lor istoric. In nici o-
clasă nobiliară din lume caracterul personal n-a ajuns la o aşa. 
superbă înălţime. Lordolatria nu şi are explicaţia numai în ig-

*) W. T. Hurrii in Preface to Sharpless's English Education. 
**) De altfel Englesul prin firea şi aspiraţiile lui intime e un rural. 

In colonii, el, (le preferinţă, se faco agricultor nu funcţionar al metropolei, 
Hpindu-se astfel de pămîntul pe care-1 lucrează._ Iubirea cunoscută a Engle
zului de parcuri imense si cottages arată acelaşi lucru. Oraşul, spune Taine,, 
nu-i în Anglia, ca în Franţa, locuinţa preferată. Londra chiar, nu-i decît un 
ware loc de întîluire pentru afaceri. In adevăr City, centrul marilor afaceri, 
al Londrei şi al lumei întregi e frecventat în timpul zilei de aproape 
3.000.000 do oameni, iar In timpul nopţii e locuit abia de 30000. 
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•noranţa maselor. Misiunea socială de conducători ai poporului 
nicăiri n-a Tost Îndeplinită cu o aşa de înaltă sinceritate. Fără 
îndoială că clasa nobiliară engleză a contribuit la desvoltarea 
spiritului de self-government ăl poporului, la democratizarea reală 
a ţării; ea n-a format niciodată o castă socială închisă cu aspi
raţii politice de dominare prin organul central al statului. In 
schimbul privilegiilor şi a marei ei influenţi sociale, ea s-a mul-
ţămit din ce în ce mai mult, cu o situaţie politică onorifică : „Ca
mera Lorzilor" cedează treptat, treptat, puterea politică în mina 
„Camerei Comunelor". 

Mulţumită rezistenţii vieţii politice locale în Anglia, statul 
aici n-a putut absorbi şi centraliza toate forţele naţionale ale po
porului. De aceia în Anglia nu s-au putut desvolta cele două 
ventuze ale statului: biurocratismul şi militarismul, care absorb 
atlt de mult din energia naţională a popoarelor depe continent, 
şi care cu toată protestarea întregei lumi civilizate, au ajuns să 
se identifice cu condiţiile de existenţă ale statelor continentale. 
.Ele slnt expresia directă a amorţirii spiritului de iniţiativă şi in
dependenţă faţă de atotputernicia statului şi, ca instituţii de stat, 
trăesc tocmai din aceste ştirbiri ale personalităţii cetăţeneşti. Ele 
slnt un simptom şi o cauză a „degenerescenţii morale a popo
rului" pe continent, spune Edmond Demolins. 

Biurocratismul civil şi militar este un rău social —fie chiar 
un rău necesar pe continent —nu numai pentrucă abstrage dela 
producţia naţională energiile cele mai viguroase ale poporului, 
dar mai cu seamă pentru atmosfera educaţiei publice a cetăţea
nului. Concepţia bunului funcţionar, civil ori militar, implică i-
deia de inslrumentalizarc, de renunţare la iniţiativa şi la inde
pendenţa personală, însuşiri care tocmai caracterizează pe bu
nul cetăţean în Anglia. Concepţia bunului funcţionar adeseori 
implică mai mult : negarea drepturilor cetăţeneşti şi acceptarea 
intervenţiei statului în chestiile personale, de cea mai intimă na
tură, la constituirea familiei, de pildă. Se poate aduce o mai 
grea ofensă „Drepturilor omului" ? 

Biurocratismul civil şi militar este un rău social, dar este 
un rău necesar, fără de care statele azi nu pot exista, se poate 
răspunde. 

încă nu pot exista. Da. 
Insă nu poate fi o formă definitivă de organizare socială 

aceia, în care se cere sacrificarea independenţei şi integrităţii 
individuale. Ţinta ideală a societăţii omeneşti nu poate fi alta 
decit realizarea condiţiilor prielnice pentru desvoltarea integrală 
a personalităţii omeneşti. Orice formă de cooperaţie socială nu 
trebue să fie declt un instrument In serviciul individului, nu o 
maşină de aservire a lui. Oriclt de departe am fi azi de această 
stare ideală, calea progresului însă n-o putem căuta decit in a-
ceastă direcţie. Omul este măsura tuturor lucrurilor, chiar şi în 
•metafizică,—cu atlt mai mult în societate. Civilizaţia unei ţări nu 
se poate măsura după numărul soldaţilor şi puterea statului, nici 
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chiar după instituţiile ei, ci numai după valoarea personală a cetăţe
nilor ci. Din acest punct de vedere Anglia stă în fruntea statelor 
mari din lume. Puterea statului in Anglia în raporturile lui cu 
cetăţenii e subordonată cetăţeanului. In locul biurocratismului 
superior al statului, tn Anglia, s-au desvoltat acele caracteristice 
comitete de delegaţi aleşi de cetăţeni din mijlocul lor (governing 
bodies of managers), care nu lipsesc din capul celor mai multe 
instituţii engleze: cetăţenii singuri, nu funcţionarii statului con
duc instituţiile lor. Şi care ţară clin lume are o mai bună ad
ministraţie decit Anglia? 

Nu e oare caracteristic că instituţia juraţilor e de origină 
engleză ? 

In locul armatei statului, formată prin recrutare impusă, An
glia are armata cetăţenilor înrolaţi de bună voe. Conscripţia si
lită n-a putut fi impusă în Anglia, cu toată dorinţa autorităţii cen
trale, sub presiunea sporirii înarmărilor pe continent. In princi
piu Anglia n-are armată permanentă: în fiecare an „Camera 
Comunelor" permite ţinerea armatei pe un an prin proclamarea-
aşa numitului „The Mutiny Act", care nu-i decit o încuviinţare 
dată de reprezentanţii poporului pentru menţinerea armatei. 

Cine-i deprins cu sistemul şi regimul nostru militar va ră-
minea surprins cînd i se va întimpla să cetească unul din afip-
tele, cu condiţiile de angajare în armata engleză : salar săptă-
minal, săli de billiard, de fumat, de muzică, cîmp de sporturi şi 
jocuri, five o 'clock tea... pentru soldaţi 1 Gindească-se acum cineva 
la soarta de vahtaille a soldatului-ordonanţă depe continent, re
crutat în numele sfintei datorii cătră patrie. 

Regimul este identic pentru armata de uscat şi de mare. 
Sînt aceste armate superioare ? Un lucru e s igur: ele sînt 

compuse din oameni caşi societatea engleză. Aceste armate au 
învins pe Napoleon, ele au făcut cele mai întinse cuceriri pe 
care le-a făcut vreodată un popor pe lume, şi-n timpul războiu
lui din Africa de Sud, au dat dovezi de un eroism ce a provo
cat admiraţia tuturor celor care la început le numeau cu neîn
credere, „armate de mercenari'', 

In antichitate micile armate de cetăţeni ale Grecilor zdro
besc armatele asiatice fără de număr ale Perşilor; şi apogeul în-
fiorirei statului Roman corespunde cu constituirea armatei din 
cetăţeni. 

In timpurile moderne Napoleon ciştigă cele mai strălucite 
victorii cu „Ies citoyens". 

Am putea pune întrebarea : Pentruce azi coloniile franceze 
şi germane se reduc la simple biurouri comerciale de exploa
tare, sprijinite pe biurocratism şi armată, pecind cele engleze 
felnt începuturi de noi teritorii engleze libere? 

Din suveranitatea cetăţeanului englez rezultă şi caracterul 
conservator al societăţii engleze, caracter inerent, dupâcum vom. 
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vedea, adevăratelor democraţii de self-government. Pentru noi 
continentalii, deprinşi cu contradicţia între aceste două noţiuni, a-
firmaţia ni se pare paradoxală ; pentru Engleji e foarte naturală. 
Anglia în adevăr e o democraţie conservatoare. 

Reformele în Anglia nu se dau, ci se impun prin voinţa ce
tăţenilor. O reformă trebue să fie desbătută întâi in masele ce
tăţenilor, să facă curent în opinia publică—şi în Anglia nu prind 
curentele demagogice —şi apoi să se transforme în lege, prin 
Parlament. Parlamentul în Anglia e în adevăr un biurou de în
registrare... de Înregistrare a voinţii cetăţenilor. El nu perde con
tactul cu masa cetăţenilor : adeseori „Camera Comunelor" se di
zolvă anume pentru a provoca „referendum" popular asupra u-
nei reforme; şi „Camera Lorzilor", în ultimul conflict cu „Ca
mera Comunilor", tot voinţa suverană a cetăţenilor a invocat-o. 
Nimeni nu îndrăzneşte să o conteste. Astfel reformele în An
glia pleacă nu numai din nevoile cetăţenilor dar şi din voinţa 
lor directă. Cu asemenea sistem reformele se fac mult mai greu. 
Masele se mişcă încet: obiceiurile, tradiţiile, prejudecăţile mul
ţimii sînt forţe inhibitorii; îndată ce însă o reformă e consacrată 
prin lege, ea devine, în Anglia, realitate, prin aplicarea ei ime
diată : legea e isvorită din voinţa cetăţenilor, ea se aplică de 
cetăţenii care au cerut-o. 

In ţările cu dominarea tutelei statului asupra cetăţeanului, 
reformele se dau poporului; nu e nevoe decît de prestigiul le
giuitorului şi de suportul unui partid ; cetăţenii de fapt nu par
ticipă la făurirea legilor; ei pot să-şi simtă nevoile, partidele 
politice insă şi aparatul statului le impun reţetele pe care le cred 
nimerite, —unele pot fi chiar foarte bune şi acordate din adlncă 
convingere a conducătorilor. Legile dupăce sînt sancţionate se 
fac cunoscute poporului şi apoi se experimentează, ca să se vadă 
dacă sînt bune, şi uneori pot cădea chiar în desuetudine. 

Democratismul în astfel de ţări ajunge o iluzie, o iluzie mă
rită încă prin repeziciunea şi aglomerarea legilor cu caracter de
mocratic, dăruite de organizarea centrală. Asemenea ţări au d& 
obicei diapazonul legislativ mult mai ridicat decît starea mora
vurilor. 

Democratismul legal al republicei franceze na are realita
tea politică pe care o are democratismul englez. De fapt situa
ţia cetăţeanului faţă de stat în Franţa e caşi acea din Germania ; 
deosebirea constă în faptul că In Franţa multele revoluţii au 
zdruncinat adine prestigiul statului faţă de cetăţean, fără ca ce
tăţeanul să se emancipeze de tutela lui; pecind în Germania, 
ţara clasică a autocratismului şi a castelor sociale, statul are 
prestigiul militar ciştigat prin un râzboiu victorios : Germanul 
se sprijină atlt de mult pe stat şi crede aşa de adine în eficaci
tatea intervenţiei lui, Incit şi partidul revoluţionar german crede 
că realizarea societăţii viitoare se va face tot prin intervenţia 
statului. 
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Simţul subordonării individului la ordinea de stat şi al disci
plinei militare par congenitale la popprul german. 

Istoria Franţei ilustrează mai bine declt oricare alta tipul 
organizării centralizate de stat şi răsvrătirea împotriva acestei 
forme : Franţa a mers pe calea supunerei şi a revoltei. Convul
siile ei periodice au clădit progresul pe morminte. Franţa este 
ţara care şi-a adorat mai mult şi şi-a sfarmat mai des idolii: 
•de aici nerespectarea tradiţiilor în Franţa. 

Din acest punct de vedere Anglia formează un contrast 
isbitor cu vecina ei de peste Canal. Progresul aici s-a făcut fără 
revoluţii violente şi fără sfarmarea tradiţiilor. Cauza e tot acea 
inăscută independenţă a cetăţeanului englez, pentru respectarea 
căreia el veghiază necontenit. 

Cetăţeanul francez rabdă cotropirea libertăţii lui şi-apoi se 
scutură prin răsvrătire, pentru a pleca din nou capul mai tîrziu ; 
cetăţeanul englez previne încălcarea libertăţii lui şi astfel n-are 
de ce să se revolte. 

„In Franţa şi Germania cetăţeanul este o parte din maşina 
publică. In Anglia şi America cetăţeanul este privit în primul 
rind, ca cineva din corpul care guvernează (governing body)"*). 

încă o caracteristică a vieţii publice engleze faţă de cea 
depe continent e varietatea şi lipsa de simetrie estetică şi logică 
aparentă a instituţiilor. 

Această lipsă de simetrie însă ocroteşte (sau poate e con
diţia indispensabilă chiar) mult mai bine libertatea individuală a 
cetăţeanului în Anglia, decît centralizarea simetrică a statului 
depe continent. 

Cînd vom studia de aproape organizarea sistemului şcolar, 
vom vedea că acest sistem ar putea fi caracterizat în primul loc 
prin o totală lipsă de sistem : şcoli de acelaşi grad cu programe 
deosebite, cu orarii deosebite, cu un număr de clase neegale... 
Curioasă nedumerire produce, la început, acest lucru unui vizi
tator, deprins cu organizarea simetrică a şcolilor depe continent: 
organizate toate după un singur plan, isvorîte toate din o singură 
concepţie, mişcate toate de un singur motor central —statul ! 

Levasseur spune că în Franţa singurul regulator al tuturor 
Şcolilor e ceasornicul ministrului. 

Lipsa aceasta aparentă de sistem in organizarea şcolilor 
din Anglia a făcut pe mulţi să nu înţeleagă valoarea şcolilor 
engleze. 

Şcolile In Anglia nu sînt ale statului ci ale cetăţenilor ; ei 
le administrează (governing bodies of managers) ţinînd seamă de 
interesele locale şi, vom vedea cum, chiar şi de cele individuale : 
Şcoala e pentru elev nu elevul pentru şcoală. Statul intervine în 

*) The Education of the American Citizen, by President Hadley. 
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întreţinerea şcolilor cu subvenţii (grants) şi cu ajutorul lui în ce-
priveşte cunoştinţele tehnice de organizare. El poate să refuze, 
sprijinul lui unei şcoli, dacă acea şcoală nu acceptă condiţiile 
impuse, şcoala însă are deplină libertate de a se organiza cum 
vor cetăţenii din localitate, de a introduce orice program şi orice 
orar: statul n-are dreptul să o închidă. 

Nicâiri contribuţia bănească a statului pentru educaţia pu
blică nu e atit de bogată ca In Anglia*) şi nicăiri amestecul sta
tului in organizarea sistemului de educaţie publică nu e In prin
cipiu aşa de redus ca în Anglia. Singurul mijloc prin care sta
tul a putut interveni în organizarea şcolilor a fost oferirea sub
venţiilor. Intervenţia aceasta ia forma unui contract: în schimbul 
subvenţiei primite, şcoala primeşte controlul statului şi anumite 
programe şi regulamente oficiale. In privinţa programelor, admi
nistraţia centrală totdeauna acceptă propunerile locale de modifi
care motivate. 

Impunerea necondiţionată a statului In organizarea şcolilor 
ar însemna atingerea libertăţii de conştiinţă a cetăţenilor, o li
bertate fără de care Englezul nu poate trăi. 

„Nu putem exista fără dreptul de a ne exprima liber asu
pra chestiunilor de morală şi religie. Pentru marea masă a po
porului englez nimic nu se poate compara cu acest drept. Mai 
bine mizerie, mai bine închisoare, mai bine dezastru naţional* 
decît o mărginire a libertăţii de conştiinţă. .Şi libertatea de con
ştiinţă implică libertatea de a învăţa ceea ce tu crezi. Şi liber
tatea de a învăţa ceea ce tu crezi implică varietate de şcoli. Şi 
varietatea de şcoli înseamnă lipsa unui sistem simetric, ordonat, 
uniform şi cftin. In scurt idealul englez al unui sistem naţional 

*) Veniturile anuale ale şcolilor publice de toate, rjradele: 
Subvenţiile (grants) acordato de stat şcolilor de toate toate gra

dele din Marea Britanic şi Irlanda: 400,000,000 lei, 
Accaşi sumă o varsă şi comunele din imposite spe

ciale puso pe cetăţeni (rates) : 400,000,000 let 
Veniturile şcolilor dela dobînzile înzestrărilor (endow

ments şi trusts) afară de clădiri şi locuri întrebuinţate: 75,000,000 Iei 
Din taxele şcolare (fees), aproximativ : 25,000,000 lei 

900,000,000 lei 
Clădirile şcolaro absorb alte sume în fiecare an, din cbeltueli extra

ordinare: în 1886, de pildă, suma cheltuită pentru clădiri şcolare a fost de-
50,323,802 lei. 

E interesant do ştiut că din cele 900,000,000 lei, 15,000,000 lei este-
venitul celor două universităţi din Cambridge şi Oxford, numai din dobinzi 
şi taxe şcolare—dela stat nu primesc nimic. (The Educational Systems of 
Creat Britain and Ireland, Graham Balfour, Appondix D. pg. 292; Memorandum' 
and Tables for tho Conference of Local Education Authorities on Education 
Grants. Dec. 1908. L. C. C. şi Beports from thoso Universities and Univer
sity colleges in Groat Britain which participated in tbo parliamentary grant 
for university colleges in tho year 1906—7 Board of Education). Toate aceste 
sumo se cheltuesc numai pentru şcoli publice. Şcoală publică în Anglia se-
numeşte orice şcoală, care nu e condusă pentru un folos privat: astfel orice-
şcoală cu avere proprie a ei, o şcoală publică. Şcoală privată e aceea care-, 
aparţine cuiva şi o condusă pentru a realiza venituri acelei persoane. 



de educaţie este un lucru cu mult mai complex decît idealul 
curent german ori francez. El nu ţinteşte la uniformitate pe baza 
unii mijlocii intelectuale ridicate, ci la o sinteză de tipuri deose
bite de şcoli, ajungînd, prin libertatea de desvoltare, la idealurile 
lor caracteristice de perfecţionare. Şi nu poţi avea şcoli bune 
fără libertate pentru şcoli rele de asemenea. In scurt, noi trebue 
să plătim pentru libertate cu preţul tolerării neajunsurilor" *). 

Această pasiune a cetăţeanului englez pentru libertatea de 
conştiinţă a oprit impunerea vaccinării obligatorii în Anglia. 

Nicăiri cetăţeanul englez nu cedează prioritatea lui faţă de 
stat, cu atît mai mult în organizarea şcolilor. Şcoala în adevăr 
e o instituţie politică : Biserica s-a servit de ea pentru cultiva
rea şi propagarea idealurilor ei ; Statul nu s-a luptat în mod cu 
totul dezinteresat ca să se substitue el in organizarea şcolilor. 

„Acum, spune marele pedagog Rein, educaţia publică este 
chemată ca aliat al statului sau al bisericii. Statul vrea să între
buinţeze educaţia publică ca aliat al său pe cîmpul de luptă împo
triva curentelor care îl ameninţă şi ii surpă puterea; Biserica încearcă 
să recucerească prin instrucţia religioasă ceea ce a perdut în popor". 

Iată încă un argument pentrucc şcoala în Anglia trebue să 
fie a cetăţenilor şi nu a statului. 

Orice intervenţie a statului în Anglia este primită de cetă
ţeni cu multă precauţie. 

Cit de respectată e libertatea personală a cetăţeanului în 
Anglia se poate simţi şi din micile detalii ale vieţii zilnice—şi 
aceste sînt caracteristice. Mă aflam şi eu la picioarele columnei 
lui Nelson, între cei 150000 de oameni din Trafalgar Square, 
veniţi să protesteze împotriva executării lui Ferrer (în Anglia 
sînt permise întrunirile sub cerul liber). Unul dintre oratori, acu-
zlrid pe regele Edward că n-a intervenit pentru graţiarea unui 
martir al cugetării, spune că pentru această jignire a mîndriei 
britanice regele ar merita soarta lui Ferrer. O protestare se ri
dică ; gardiştii intervin.... pentru a garanta libertatea cuvîntului 
celui care cerea împuşcarea regelui. Oratorul era cetăţean şi avea 
dreptul să-şi spuc părerea. — „Mai bine dezastru naţional declt 
mărginirea libertăţii de conştiinţă!..." 

Idealul cetăţeanului englez e întărirea caracterului şi des-
voltarea integrală a individualităţii lui. Acest ideal a fost păstrat 
în societatea şi şcoala engleză,. atunci clnd pe continent instruc
ţia înlocuise educaţia ; el e urmărit cu persistenţă şi acum clnd 
pe continent specializarea timpurie ştirbeşte desvoltarea omului 
Şi formarea caracterului. 

Respectarea desvoltării integrităţii personale este caracteris-

*) R. P. Scott: What is secondary Education? pg. 28. 
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tica sistemului de educaţie englez; ştirbirea acestei integrităţi 
este defectul recunoscut al sistemului de educaţie german. 

Poate nu e nepotrivit să reproduc aici o frază a unui pro
fesor universitar japonez, care în anul acesta a condus o misiune 
didactică, trimisă de guvernul japonez pentru a studia organiza
rea şcolilor din Londra : „Noi, cînd voim să facem din copiii 
noştri savanţi, specialişti, îi trimetem in Germania, cînd voim 
însă să-i facem oameni îi trimetem în Anglia". 

Las cuvîntul unui reputat scriitor englez să facă paralela 
Intre aceste două mari popoare. Ironia fină şi mîndria superbă a 
scriitorului nu falsifică caracterizarea justă a celor două naţiuni: 

„Germanul este din fire student; el ciupeşte ştiinţa cum 
puii de găină ciupesc grăunţile. Puterea lui de înghiţire e e-
normă, şi cea de asimilare de asemenea mare. El umblă după 
ştiinţă cum umblă cînii prin gunoae după ciolane. Nimic nu 
scapă fălcilor lui încăpătoare. De fapt lumea nu există decit pen
tru a procura hrană acestui vorace animal. El e mînat să caute 
hrană intelectuală în toate ungherele universului şi se întoarce 
cu tot felul de bucăţele neobişnuite şi fărimiţe curioase în gura lui. 

Poporul englez n-a fost şi probabil nu va fi niciodată un 
popor de cugetători. Ii place ştiinţa, este adevărat, dar mai mult 
ca amator decît ca profesionist. Sfera lui este lumea acţiunii şi 
puterea lui puterea voinţii, a caracterului. Idealul lui e explora
torul, războinicul, ori omul de stat—nu filozoful ori literatorul. 
Si cu toate aceste, acest popor de acţiune—care ca naţiune pune 
caracterul înaintea intelectului—a dat lumii filozofi şi scriitori 
care n-au egali.—Nu e straniu că Shakespeare, darul suprem al 
Angliei la moştenirea intelectuală a universului —deşi foarte sărac 
în învăţătură—este deliciul acestui popor intelectual german?*;... 
Noi, trebue, socot, să ne mulţămim a merge îndârăptul Teuto
nului în ce priveşte capacitatea intelectuală, şi să avem încre
dere în însuşirile noastre speciale, care niciodată nu ne-au dat 
de sminteală în luptă" **)• 

Aceste însuşiri speciale ale poporului englez, însuşiri pe 
care s-a clădit imperiul britanic şi pe care se Înalţă aspiraţiile 
naţionale ale rasei Anglo-Saxone de pretutindeni, isvorăsc din 
profunda seriozitate a vieţii de familie şi a tăriei caracterului per
sonal al cetăţeanului englez. Morala politică engleză cere aceiaşi 
rigurozitate vieţii publice, pe care o cere şi vieţii private ; mai 
mult, nici nu poate admite o viaţă publică înaltă fără o viaţă 
privată virtuoasă : 

„Baza prosperităţii unei ţări, spune un istoric englez, stă în 
viaţa domestică curată, în integritatea comercială, în o măsură 

*) Shakespeare e foarte cunoscut iu Germania, undo a ajuns, se poată 
spune, Impămintcnil. I n călător englez povesteşte că aHîndu-se în Germania, 
Intr-o conversaţie cu o doamnă, îi spune că el a vizitat locul de naştere al 
lui Shakespeare în Anglia. Doamna, ridieîndu-şi mînclc exclamă cu surprin
dere: „Aoh, haben sie Shakespeare audi in England!-. 

••I R. E. Ungues: The Making of Citizens, pg. ;)i>9 si .;.:<'. 
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înaltă a valorii morale, In moravuri simple, în curaj, simţ de 
dreptate, în oarecare sănătate şi moderaţiune în judecată,, care is-
vorăşte tot atît de mult din caracter cit şi din intelect. Dacă 
voeşti să-ţi îaci o înţeleaptă judecată despre viitorul unui popor, 
observă bine dacă aceste însuşiri sînt în creştere ori în descreştere. 

Observă în special ce însuşiri se preţuesc mai ales in viaţa 
publică. Se dă caracterului o importanţă mai mică ori mai mare? 
Sînt acei, care ocupă situaţiile înalte oameni despre care în viaţa, 
privată un judecător competent ar putea vorbi cu respect adine? 
Sînt ei oameni de convingere sinceră, viaţă consecventă, inte
gritate indiscutabilă?... Numai observînd acest curent moral vei 
putea întrevedea viitorul unui popor" *). 

Iată idealurile naţionaţe ale acestui popor. Vom vedea cum 
el a ştiut sâ-şi organizeze sistemul de educaţie publică pentru a 
sădi aceste idealuri în inimile tinerilor generaţii. 

înainte însă de a întră în descrierea organizării sistemului 
şcolar englez, vom întîrzia încă puţin asupra a două caracteris
tice foarte distinctive ale societăţii şi şcolii engleze : 

1) Sporturile cu jocurile şi 2) religia. 
Sporturile şi religia ocupă atît de mult loc în viaţa socie

tăţii engleze încît ar fi fost nenatural ca ele să nu aibă un loc 
de onoare şi în şcoală, de orice grad ar li ea. 

Nimic nu-1 poate împiedeca pe englez dela partida lui de 
cricket, de loot-ball ori de golf. Actualul prim-ministru al An
gliei, Asquith,în timpul uneia din cele maiacutecrize politice pe care 
a avut-o această ţară, nu-şi părăsia partida de golf —ziarele o a-
nunţau regulat. Toate ziarele engleze au zilnic consacrate pagini 
întregi pentru partidele de cricket, foot-ball, hockey, golf... 

Nimic mai curios şi mai neînţeles pentru un continental 
decit această importanţă exagerată ce se dă sporturilor în Anglia. 
Ai crede că Englezul are prea mult timp de perdut şi de aceea 
Şi-l petrece în distracţii. Concepţia însă despre valoarea şi im
portanţa sportului în viaţă, în Anglia, se deosebeşte fundamental 
de concepţia noastră, şi de aceea în nici o ţară din lume spor
tul nu are o aşa de înaltă importanţă : 

„Vigoarea caracterului englez vine în parte din ereditatea 
rasei, în parte din practica muncii încordate, şi în cea mai mare 
parte din faptul că cîmpurile de joc sînt atît de răspîndite, şi 
sînt locurile celor mai aprige lupte pentru supremaţie, îndemâ
nare şi putere ce se pot vedea în vreo parte a lumii" **). 

Un alt scriitor: „E tot atita educaţie în a juca o partidă 
de îoot-ball cit în a traduce o carte din Virgil. Cine va spune 
că exercitarea în mişcări ritmice şi graţioase nu merită să stea 

- t ^ a l ă t u r i de s intaxa?". / ^ ţ £ * ° T £ c 
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**) 3. L. Huguos: Dickens as an Educator, pg, ko.UNIVfckSIIAKA / 
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Altul : „Germanii au filozofia jocului, Englejii au o iubire 
intuitivă a lui; şi iubirea e o forţă mai mare decit filozofia. Ti' 
nerii Engleji niciodată nu joacă ca să-şi lărgească plămîii, să-şi 
activeze circulaţia singelui, să-şi desvolte muşchii, să-şi înfrumu
seţeze expresia, să capete graţia corpului, să-şi sporiască şi să-şi 
rafineze puterile intelectuale ori să devie bărbaţi curagioşi şi ca
valeri. Ei joacă cu entuziasm din iubire pentru joc şi toate aceste 
foloase şi încă şi altele rezultă din joc". 

Iată ce spune programul analitic oficial al şcolilor elemen
tare engleze în privinţa exerciţiilor fizice: „Exerciţiile fizice tre-
bue să aibă îndoit efect: pe deoparte un efect fizic, iar pe de 
alta un efect mental şi moral. Exerciţiile fizice, dacă sînt bine 
conduse, au de efect de a desvolta în copii o disposiţie veselă, 
agerime, hotărîre, concentrare şi un perfect control al minţii a-
supra corpului.... Exerciţiile fizice vor pregăti pe elev ori pe 
elevă să-şi îndeplinească datoriile vieţii cu vigoare şi succes..* 
Exerciţiile fizice sint necesare nu numai pentru desvoltarea corpu
lui dar de asemenea pentru desvoltarea minţii şi caracterului* *), 

Această înaltă valoare educativă, pe care Englejii o dau 
sporturilor şi jocurilor, explică marea importanţă ce li se dă în 
şcoală şi societate. Mulţumită cultului jocului, în şcolile din 
Anglia n-a dominat niciodată acea atmosferă de mănăstire, care 
atîta timp a înăbuşit şcolile din Franţa, şi nu s-a putut produce 
deprimarea sufletească a surmenajului intelectnal. 

Un călător oriental, spune Sir John Lubbock, azistînd la 6 
partidă de cricket, fu mirat cînd i se spuse că jucătorii sint ti
neri bogaţi. „Pentruce ei nu plătesc pe alţii nevoiaşi să facă o. 
muncă atit de grea", întrebă el. 

In adevăr, vigoarea extraordinară pe care o desvolta En
glejii, şi în jocuri, impresionează, mai cu seamă pe un oriental. 
Taine, în „Notes sur FAngleterre*, adeseori îşi arată admiraţia şi 
uimirea pentru acest „animal robust şi viguros". Şi doctoriile, 
exclamă Taine, trebue să li se dea în doze care se dau cailor 
pe continent. 

Religia ocupă un loc încă mai însemnat in viaţa societăţii 
engleze, dar şi în credinţă Englezul are caracteristicile lui dis
tinctive. In nimic nu-i acest popor mai intransigent decit în ma
terie de libertate a conştiinţii:—„Mai bine dezastru naţional decit 
mărginirea libertăţii de conştiinţă !". 

Englezul e religios dar pune libertatea mai presus de religie. 
Franţa în 1886 a alungat religia din şcoală pe motivul că 

.Statul nu are nimic a face cu lumea viitoare". Argument ca-

, M *) The Syllabus of Physical Exercises fot Public Elementary Schools; 1W9. Hoard of Education, 
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racteristic peutru o ţară în care şcolile principial sint ale sta
tului nu ale cetăţenilor. 

In Anglia, in 1870', dală epocală în istoria învăţămîntului 
englez, aproape deodată se. crează vreo 5000 de şcoli noua ele
mentare. Ce religie să se predea în aceste şcoli ? Poate statul 
să impue una întru cît nu-i o religie creştină universală ? Are 
statul dreptul să impue religia naţională a Bisericii Angliei ? 
Răspunsul a fost că statul a impus Biblia—fără coiiientar—de 
oarece nu-i nici o formă de religie creştină universală. Argumentul 
e c u totul caracteristic şi fundamental deosebit de cel din Franţa : 
statul respectă libertatea de conştiinţă a cetăţenilor. Miilor de 
şcoli vechi, care deja existau (non-provided schools) şi care fu
seseră întemeiate de societăţi religioase li se respectă libertatea 
religioasă, chiar după ce statul intervine cu subvenţii (grants), 
anuale pentru susţinerea lor. Şi dacă azi e un curent să li se 
impue şi lor Biblia—fără canicular—e tocmai în numele liber
tăţii conştiinţa. 

Ceea ce captivează pe englez în religie nu e dogmatismul 
şi sectarismul, ci acel sentiment profund omenesc al nemecniciei 
şi atirnării noastre. 

Prin acest sentiment omul poate eşi din cercul aspru al 
luptei vieţii şi să-şi înduioşeze sufletul în faţa eternităţii : poate 
deveni mai bun, mai blind, mai înţălegător şi mai ertător. 

Biblia pentru englez nu-i decit mijlocul, prin care omul se 
poate înălţa la această stare sufletească, de aceia în şcolile en
gleze, ea e impusă, fără comentar. 

Impresia copleşitoare ce ţi-o lasă predicile marilor oratori ai 
anvonului din St. Paul's Church şi Westminster Abbey, te face 
să înţelegi religiozitatea englezească, aşa de curioasă pentru noi. 

Pentru fiecare Duminecă, bisericile îşi anunţa de mai îna
inte, prin ziare, numele predicatorilor şi subiectele predicilor ce se 
vor ţinea dimineaţa, amiaza şi seara. Intre aceste subiecte poţi 
găsi şi titluri c a : evoluţia, ereditatea, libertatea voinţii... Sînt pre
dicatori celebri pe care anume vin sâ-i asculte oameni din co
lonii îndepărtate depe alte continente. 

Noi înţelegem cu totul altăceva prin religie, de aceea nu 
pricepem religiozitatea engleză şi nu putem pătrunde marea pu
tere educativă a spiritului religiei. 

Nu dogma e esenţa religiei creştine pentru Englez, ci sufle
tul omenesc însuşi. Doctrina poate să fie contestată, discutată: 
fiecare are dreptul să o înţeleagă cum vrea, să o critice cum 
vrea, să se grupeze deosebit in biserică, aparte. 

In zilele de sărbătoare, în fiecare colţ de stradă întîlneşti 
grupuri de credincioşi cu un predicator şi o mică orgă în mij* 
locul lor: e o nouă biserică independentă sub cerul liber. 

Religia creştină nu constă în dogmele şi doctrinele din 
cărţile sfinte, ci In uri sentiment etern, veşnic acelaş. 

lată ce spune unul din marii reprezentanţi ai şcolii engleze: 
,In sistemele noastre de educaţie nu trebue să nesocotim că iu-
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birea şi sinceritatea, temperanţa, bucuria şi întristarea, iubirea 
de Dumnezeu, răbdarea in durere, sint lucruri care se învaţă ; 
că prin perfecţionarea intelectului nostru nu trebue să lăsăm ca
racterul nostru naţional să sufere". 

Un altul: „Reljgia nu se poate preda ca o lecţie de istorie 
ori gramatică. Repeu'ţia catehismului ori cetirea evangeliei nu 
este religie. Religia este ceva mai subtil, mai intim, mai pătrun
zător. Ea vorbeşte şi minţii şi sufletului. Ea se găseşte tn per
manenţă in şcoală. Ea se reflectează din paginile cărţii de ce
tire. Ea se hrăneşte prin rugăciunile zilnice, cu care munca zilei 
se incepe şi se sfirşeşte4. 

in Anglia lumea se duce la biserică, pentru reculegere şi 
înălţare sufletească, nu pentru dogma creştină. 

Şcolile au capele : la Oxford şi Cambridge fiecare colegiu 
are biserica lui proprie ; multe din ele sint adevărate catedrale, 
cu renume In istoria arhitecturii universale. 

fată un fragment din. o predică ascultată la Harrow : „Răs
plata de a servi omenirea este totdeauna Crucea. Lumea sfarmă, 
inima celor mai mari binefăcători ai ei, şi apoi, după o zi, le 
ridică monumente pe morminte. Dacă voiţi să Înălţaţi epoca în 
care trăiţi, trebue să trăiţi deasupra ei, şi a trăi deasupra ei în
seamnă a nu fi înţeles, şi poate persecutat. Dar vă spun că sin
gurul mijloc de îndreptare, fie într-un stat ca Anglia noastră ori 
într'o şcoală, stă în devotarea acelora, fie ei numai doi ori trei 
indivizi, care îndrăznesc a încerca să îndrepte viaţa tovarăşilor 
lor, şi mai mult încă a lor proprie prin căutarea luminii legei 
eterne a lui Dumnezeu". 

Ce lecţie de morală poate contribui mai mult la formarea 
sentimentelor sociale şi întărirea caracterului! 

Mai presus de toate, sistemul de educaţie englez ţinteşte să 
întărească caracterul şi să desvolte complect individualitatea. 
Sistemul englez menţine echilibrul între fizic şi intelect; el ţine 
seamă că omul e ireductibil şi că educaţia fizică şi intelectuală 
se complcctează reciproc, sînt numai două capitole din educaţia 
omului. Plnă şi în bibliotecele publice, in Anglia, găseşti alături r 
sala de lectură, sala de gimnastică şi scrimă şi basenul de îno
tat; iar cimpiile de joc nu lipsesc nici dela universităţi. 

întronarea educaţiei în locul instrucţiei, în şcolile depe con
tinent, s-a făcut prin inlluenţa sistemului englez de educaţie. rIn-
strucţia trebue să înceteze în şcoli ca să înceapă educaţia", a 
exclamat cam drastic un mare profesor englez ; iar definiţia dată 
de Emerson e încă şi mai caracteristică pentru sistemul de edu
caţie englez: „Educaţia este ceia ce rămine, cînd tot cc-a fost 
Învăţat la şcoală se uită. (Education is what remains when all 
that was learned at school is forgotten)". 

Principiul educaţiei engleze e activitatea prin sine (selî-ac-
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liyity): numai activitatea proprie lasă urme. Sistemul scminarial 
al universităţilor germane, bazat pe acest principiu, e de origină 
englez : mult mai de mult ii au Cambridge şi Oxford. Din a-
cest punct de vedere, un profesor suedez, care a vizitat şcolile 
din Germania şi Anglia, a caracterizat astfel şcolile din aceste 
două ţăr i : .In Germania se lucrează foarte mult pentru elevi, în 
Anglia foarte mult lucrează elevii*. 

In Germania, in adevăr profesorul a ajuns la pasiunea şi 
adoraţia metodului : aplicarea metodului a devenit primul scop ; 
iar sala de clasă un laborator de experienţă metodologică. 

E adevărat că nicio ţară din lume n-a reuşit să perfecţio
neze atit de mult tehnica metodologică in şcoala şi să aibă pro
fesori atit de bine pregătiţi pentru mînuirea tehnicei ca Germa
nia; dar e tot atit de adevărat că personalitatea didactică a pro-
iesorului german e mult mai puţin reliefată decit a colegului său 
din Anglia şi chiar mai puţin decit a colegului său din Franţa, de
prins şi el să se mişte numai după circuîările ministeriale, in a-
devăr, cele mai clare din lume, observă ironic un scriitor en
glez. 

Fără îndoială că tehnica pedagogică in şcoală e >un lucru 
de căpetenie în organizarea unui sistem de educaţie publică, dar 
cine poate contesta că personalitatea profesorului e de importanţă 
fundamentală ? 

In Anglia şcoala nu i decit locul unde începe educaţia o-
rnului, care trebue să se continue in societate prin self-education : 
şcoala nu e detaşată de societate ca pe continent. 

Este un lucru cunoscut că nici un popor pe lume nu are 
această putere de self-education ca poporul englez. 

Gentleman-ul englez (well educated man) se găseşte in toate 
clasele sociale.... şi în clasa muncitorilor. 

Este această însuşire isvorită din individualismul rasei ori 
formată de primul impuls al şcoalii ? Edmond Demolins se miră 
că in Anglia omul ridicat de jos, prin el însuşi, ajunge să nu 
se deosebească de clasa aristocratică prin nobleţă manierelor, 
peclnd îmbogăţitul francez totdeauna păstrează vulgaritatea par
venitului. 

Şcoala în Anglia nu ţinteşte să dea oameni complect for
maţi, ci oameni care să fie în stare să se formeze singuri. Şcoala 
prepară pentru viaţă nu numai pentru o parte a vieţii; ea nu 
caută să îngrămădească o mare cantitate de învăţătură ci să des-
volte o mare putere de a învăţa; nu să dea oameni săturaţi de 
ştiinţă ci oameni însetaţi de ea şi entusiaşti pentru lupta vieţii. 

In fiecare şcoală din Franţa stă atîrnat la locul de onoare 
un exemplar din Drepturile omului. 

In şcolile din Germania adeseori ceteşti pe tabele de mar
mură înscrise numele foştilor elevi, care au picat pe cîmpul de 
luptă în războiul cu Franţa. 

In şcolile din Anglia pe placarde bătute de perete citeşti 
inscripţia: ,Idealul nostru c caracterul" („Our ideal is character"), 
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cu lămuririle numerotate: 1. un înalt simţ al datoriei, 2. o sim
patie largă, 3. o judecată sănătoasă, 4. iubire de muncă, 5. origi
nalitate cit mai mare, 6. credinţă în continua lege a progresului, 
7. stăpînire de sine *), 8. hotărîre în urmărirea scopului, 9. cre
dinţă în bunătatea altora, 10. un caracter tare. 

Fiecare memento din aceste trei evoacă nobile şi caracte
ristice suggestii; cel englez însă e m a i precis, mai individu
alist şi mai.... pozitiv. 

Fiecare sistem de educaţie publică din aceste trei ţări caută 
să pregătească tinerele generaţii pentru viaţă, în conformitate cu 
tradiţiile, aspiraţiile şi însuşirile popoarelor respective; faţă însă 
de drepturile individualităţii, fie-care din aceste sisteme ocupă 
locuri deosebite : 

Sistemul francez nu reuşeşte să formeze echilibrul sufletesc 
al tlnărului. Şcolile de toate gradele în Franţa, spune Max Le-
clerc, inloc să producă cetăţeni pregătiţi pentru viaţa liberă, oa
meni în stare să se conducă singuri, caractere hotărite şi tari. 
produc revoltaţi şi fiinţi fără voinţă. .Sistemul şcolar francez, deşi 
condamnat de experienţă şi atacat de autorităţi ca Laprade, .Sacy 
Montegut, Taine, Maneuvrier, Leclerc, Lavissc a păstrat pană azi 
caracterul anacronic faţă de celelalte instituţii naţionale. Şi azi 
se poate spune despre şcolile franceze ceia ce spunea Maneu
vrier in 1888, că Franţa îşi prepară pe viitorii ei cetăţeni în în
chisori şi că este o contrazicere absoluta între sistemul politic şi 
cel pedagogic în ţara Drepturilor omului. 

„Educaţia pentru libertate încă n-am început-o", spune La-
visse, vorbind de sistemul de educaţie francez. Tinărul care pă
răseşte liceul francez, spune Maneuvrier, sufere de infirmităţi 
morale eşite din aceiaşi boală... atrofia voinţii : o dorinţă bolnă
vicioasă de viaţă de plăceri, ca a unui scăpat din închisoare ; 
descurajare şi revoltă împotriva autorităţii constituite : şi nepu
tinţă de a trăi fără sprijinul acestei autorităţi. Toţi sînt azi de 
acord că şcoala franceză nu produce sănătatea morală eşită din 
echilibrul sufletesc. 

Sistemul german de educaţie ia mai mult in samă intere
sele statului decît drepturile personalităţii. Fdmond Dc'molins 
e însă nedrept cînd se sprijină pe celebrul discurs al împăratu
lui Wilhelm din 1890, pentru a critica sistemul de educaţie 
man, deşi protestările împotriva spiritului sistemului de educaţie 
german, ridicate de autorităţi de prima mînă, sînt foarte legitime. 

*) Foarte maro importantă so dă acestei însuşiri (self-control) in so
cietatea engleză. Ea formează criteriul do stabilire a valorii personale. Du-
pacum stăpînirea de cătră om a forţelor oarbe ale naturii da măsura civili
zaţiei omenirii în o epocă dată, tot astfel puterea de stăpînire a omului a-
supra impnlziilor lui proprii dă măsura civilizaţiei personale ta cazurile in-
r l i v i / l i i . i l ^ dividuale. 



SISTEMUL DE EDUCAŢIE ENGLEZ ŞI CONTINENTAL ,23 

Sistemul german circumscrie prea mult orizontul vieţii indivi
duale, pană aproape de sfera unei profesii; prea puţin ţine seamă 
de individualitate pentru a realiza nivelarea de trupă. Prea multă 
atmosferă de regiment şi de castă domină în şcoala germană. 
Noi admirăm foarte mult ordinea şi disciplina din şcolile ger
mane ; sacrificiile individualităţii însă, făcute pentru a obţinea 
această uniformizare, provoacă multe şi întemeiate protestări în 
Germania. 

Sistemul de educaţie englez' c mult mai greu de a fi ca
racterizat decît cel francez şi german ; el nu e produsul inter
venţiei de stat, izvorît sistematic din o concepţie centrală, fn el 
se oglindeşte individualismul Anglo-Saxon ca în toate instituţiile 
engleze. „El nu ţinteşte la uniformitate pe baza unii mijlocii in
telectuale ridicate, ci la o sinteză de tipuri deosebite de şcoli, 
ajungind, prin libertatea de desvoltare, la idealurile lor caracte
ristice de perfecţionare". In Anglia şcoala e pentru elev ; pe con
tinent elevul e pentru şcoală. In Franţa şi Germania, „fabrica
rea cetăţenilor" e o industrie-monopol de stat; în Anglia şcoala 
e de fapt a cetăţenilor nu a statului. 

Sistemul de educaţie francez şi german produce membri 
clasificaţi ai statului ; cel- englez produce cetăţeni independenţi 
ai lumii. 

Tînăruî german duce cu el clin şcoală respectul pentru au
toritatea constituită şi simţul datoriei faţă de locul pe care îl o-
cupă in organizarea complexă a statului: el trăeşle ca un clasi
ficat conştiincios. 

Tînărul francez duce cu el amintirea regimului de închi
soare, cu toate că în şcoală i s'a infiltrat „Drepturile omului", 
de care apoi se răzbună prin lipsa de respect cătră autoritatea 
constituita şi prin spiritul de revoltă. 

Tînărul englez părăseşte şcoala cu mai puţine cunoştinţi 
decit cel francez şi mai puţin disciplinat decît cel german, dar 
în schimb are o nemăsurată energie fizică, o mult mai mare e-
lasticitate intelectuală,*) o putere de a urmări cu tenacitate stu
dii grele şi un interes şi sete pentru a învăţa şi a se perfecţiona 
care surprind pe observator. 

Tocirea personalităţii e defectul comun al sistemelor de e-
ducaţie francez şi german; desvoltarea personalităţii e caracte
ristica de căpetenie a sistemului englez. 

Tînărul englez intră in viaţă ca om complect, ca cetăţean 
neatirnat cu îndrăzneala, entuziasmul şi vigoarea de a duce lupta 
pe seama lui proprie, oriunde şi în orice împrejurări. El intră 
în viaţă mai puţin specializat decît tînărul german, dar cu o mult 
mai mare elasticitate de adaptare la împrejurările găsite. 

*) Vezi Prefaţa de Emile Boutmy dela volumul l'Education en Anglo-
forro de Max Loolerc. 
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E un lucru cunoscut că francezul şi germanul devin ru
laţi cînd slnt siliţi de împrejurări să-şi părăsească cariera pen
tru care au fost pregătiţi; pecind în Anglia nu arareori se în-
tlmplă ca unul şi acelaş om să ilustreze chiar mai multe cariere 
în viaţa lui. Sistemul de educaţie englez contribue şi el în mare 
parte la formarea acestei caracteristice naţionale a poporului enylez. 

In alte articole vom avea prilej să schiţăm amănunţit or
ganizarea regimului şcolar în Anglia şi să inzistăm asupra mo
dului cum se lucrează în şcolile poporului englez. 

I. Botez 



CAPITOLUL II 



Intervenţia Statului în organizarea 
educaţiunii publice pe Continent 

şi în Anglia*) 

Una clin cele mai de căpitenie caracteristice ale veacu
lui trecut e desigur importanţa ce au căpătat pretutindeni proble
mele de educaţie. In toate ţările din Occident, strădânuinţi mari 
s'au pus pentru organizarea educaţiunii publice, şi azi, budge
tul instrucţiei în diferitele state a ajuns să nu fie întrecut decît 
de cel al armatei. 

A te cultiva se consideră acum nu numai o datorie cătră 
tine însuţi, ci o datorie publică: statul impune, sub constringe-
rca amenzii, învăţăminlul elementar fiecărui cetăţean. La rindul 
său, statul se consideră dator, faţă de cetăţeni, de a procura a-
cest învăţămînt gratuit pentru toţi copiii in vrîslă de şcoală. 

Intervenţia statului în organizarea şcolilor are o vechime 
mai marc în Germania, unde regele Frederick Wilhelm, în urma 
dezastrului dela Jena, proclamă necesitatea răspîndirii culturii în 
masele populare : „Germania trebue să cîştigc prin puterea in
telectuală ceia ce a perdut în puterea materială. Pentru acest 
scop, dorinţa mea este ca tot ce-i posibil să se Iacă, pentru a 
''ăspindi şi perfecţiona educaţia poporului". Iată o înîringerc mi
litară fericită ! 

Franţa recunoaşte mai tlrziu necesitatea Introducerii invă-
ţămîntului obligator; iar in Anglia, pînu la 1870 mi i s'a recit-

*) Noţiunea educaţie urc un înţeles mai cuprinzător în Anglia docît 
po continent. Pe continent şcoala, pînă nu do mult, şi-a mărginit domeniul 
exclusiv la instrucţia propriu zisă—predarea cunoştinţilor: de aici numele do 
Minister de Instrucţie dat autorităţii şcolare centrale. In Anglia şcoala a 
dat întotdeauna precădere educaţiei nropriu zise-formării caracterului—sub-
ordonînd şi contopind instrucţia în sfera educaţiei: de aici numele de Board, 
"f Education, dat autorităţii şcolare superioare. Astfol pecînd, do obiceiu, po 
continent instrucţia şi educaţia sînt noţiuni clar deosebite, în Anglia, în go-
noral, aceste două noţiuni se contopesc în noţiunea education, care nu pri
veşte numai dcsvoltaroa exclusivă a unei părţi din om, ci formarea complectă 
a omului—the malting of man. 
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ttoscut stalului dreptul de a interveni în organizarea educa(iu-
nit publice. 

Fiecare din aceste trei ţări avea insă, inainle de interven
ţia statului in organizarea invătămintului, vechi tradiţii de cul
tură. In lipsa unei autorităţi centrale, iniţiativa particulară, dife
ritele societăţi şi corporaţii, şi mai cu samă Biserica au fost fac
torii care au căutat, din timpuri vechi, să lupte împotriva întu
nericului. 

Cele dintâi şcoli au răsărit pe lingă mănăstiri. Unii din
tre suverani şi marii bogătaşi au întemeiat şcoli şi au lăsat le
gate pentru întreţinerea lor. Reforma şi Renaşterea au fost pen
tru şcoli epoci de înflorire. Universităţile—cele mai vechi de 
prin veacul al XH-a — exercită de asemenea o mare influenţă 
culturală In Apus. 

In h'psa aceasta de orientare a iniţiativelor rezlcţitc, nu se 
pot Închega sisteme de educaţie bine definite şi In măsură de a 
satisface nevoile culturale ale deosebitelor popoare. Biserica ca
tolică ajunge, Încetul cu încetul, să monopolizeze organizarea şco
lilor, şi, din cauza caracterului ei internaţional, să împedece des-
voltarea caractcristicclor naţionale ale educaţiunii publice in di
feritele ţări. 

Pentru Biserică, şcoala ajunge cel mai puternic instrument 
de slâpinire a conştiinţelor, de dominare politică şi de propagare 
a idealurilor ei ; dar, în curind, interesele şi idealurile Bisericei 
nu mai corespund cu interesele şi idealurile de emancipare ale 
societăţii laice. Biserica nu se îngrijeşte de cultura maselor : ele 
trebuiau să creadă, nu să se lumineze. Şcoala nu trebuia să 
pregătească pentru viaţa actuală, să insufle interes pentru nevo
ile societăţii din jurul ci : de aceia clasele bogate găseau în şco
lile Bisericei o atmosferă monastică, un program şi un regim 
şcolar, care strămutau interesele tinerilor cu 2000 de ani în urmă, 
şi Ii deslipeau de interesul vieţii societăţii în sinul căreia trăiau. 
Din această cauză Biserica menţine cultura din şcolile ci la un 
clasicism exclusiv şi îndepărtează din interiorul ei orice preo
cupare de educaţie fizică —„tot ce perde corpul cîştigă sullctul". 

Cînd in faţa puterii Bisericei se ridică puterea statului laic, 
lupta pentru sfăpinirca şcolii nu se dă in mod dezinteresat, nici 
de o parte nici de alta: stalul voeştc să smulgă din mina Bise
ricei, o armă de dominare politică, un mijloc pentru propagarea 
idealurilor lui, a cărui valoare Biserica o cunoştea din o lungă 
experienţă istorică şi pe care ea, din instinct de conservare, nu 
voeşte să-1 cedeze. 

Procesul acesta între Biserică şi Stat încă nu e terminat. 
In Germania, .Statul împarte cu Biserica controlul în şcoală ; in 
Franţa, Statul a alungat Biserica din şcoală, dar Biserica nu pare 
rezignată; In Anglia, unde Biserica n'a exercitat niciodată o do
minare politică şi unde credinţa în libertatea individuală a fost 
întotdeauna mai puternică decît credinţa în Biserică, şcolile Bi
sericei şi cele laice (nonprovidcd şi provided schools) stau încă 
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faţă in îaţă : un compromis le asigură colaborarea paşnică la răs-
pîndirea culturii in popor. 

E interesant de observat atitudinea stalului In intervenţia 
lui pentru organizarea educaţiei publice în diferitele ţări pe con
tinent şi in Anglia. 

Stalul, prin rolul său politic şi social, e un instrument de 
dominare politică al unei clase asupra celorlalte, şi in acelaşi 
timp, şi un regulator al intereselor tuturor claselor sociale. Iii 
funcţionează mai energic într'o direcţie sau alta, după gradul de 
atirnarc sau de independenţă a claselor de jos faţă de clasele 
stăpinitoarc şi după puterea ce el o are, ca instituţie centrală 
administrativă, pină la un punct, de sine stătătoare. 

In felul cum intervine statul în organizarea eclucaţiunii pu
blice în difcri:ele ţări, se oglindesc, în mod firesc, interesele cla
selor sociale, după raporturile lor de putere şi după relaţiunile 
de atirnarc ale cetăţenilor Ţaţă de puterea administrativă superioară. 

Nu toate statele intervin cu aceiaşi generozitate pentru răs-
pîndirea culturii în diferitele pături sociale : statul democrat al 
Americei de Nord oferă învăţămînt de toate gradele gratuit şi 
egal tuturor copiilor, din toate păturile sociale, pecînd statul con
servator şi absolutist al Germaniei a organizat invaţămintul pri
vilegiat de clasă, de castă chiar. 

Fără îndoială şcoala de stat pe continent c o instituţie po
litică—„o fabrică de cetăţeni ai stalului*. 

Insă interesele actuale ale Statului ca şi interesele Bisericei 
nu corespund întotdeauna cu interesele permanente ale poporu
lui ; de multe ori aceste interese sint chiar antagonice: „Acum 
zice Rein, educaţia este chemată ca aliat al Statului şi al Bise-
ricci-înţelegem educaţia din şcolile publice. Statul voeşte să 
conducă educaţia şcolară ca aliat al său pe cimpul de luptă Îm
potriva curentelor destrugătoare, care ameninţă să-i surpe pute
rea ; Biserica încearcă sa recucerească prin mijlocul instrucţiei re
ligioase ceia ce a perdut în popor*. 

Instituţiile de stat nu apără întotdeauna deopotrivă intere
sele tuturor cetăţenilor : de aceia la Romani s'a înfiinţat tribuna
lul, la Greci adunările şi tribunalele poporului, la Englcji Par
lamentul şi juriul—toate instituţii care-şi trag autoritatea direct 
din masa poporului, nu dela autoritatea centrală a statului. 

Natural că răspîndirca învăţămîntului elementar în toate 
straturile sociale corespunde unui interes general. Sporirea mij
locie a cunoştinţelor omeneşti e o cauză directă de creştere a 
bogăţiei naţionale in orice ţară. Capitalul naţional al unei ţări 
nu stă în ceia ce de obiceiu se numesc bogăţii naturale, ci în 
capacitatea productivă a cetăţenilor ei. E evident insă că a-
ceastă capacitate productivă, în ultimul detaliu, e o chestie de 
lărgire a cercului conştiinţei. Din depozitul imens de cunoştinţi 
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moştenite al omenirii, fiecare e silit de lupta vieţii să-şi însu
tească măcar o parte —să-şi întindă cîmpul conşliinţii. Progre
sul istoric al omenirii nu e de fapt deeit acelaş lucru : prin orice 
descoperire ştiinţifică omul, pe deoparte cucereşte un colţ din 
domeniul Uimei externe- îi micşorează teritoriul necunoscut; iar 
pe de alta îşi lărgeşte domeniul lumei interne—al conşliinţii. 

Cine poale fi împotriva sporirii bogăţiei naţionale ! Părerile 
se pot împărţi numai asupra întrebării cui se cuvin aceste bo
găţii. Sporirea capacităţii productive a indivizilor din o ţară nu 
contrazice interesele nimănui, ci tocmai dimpotrivă : de aceia im
punerea unui anumit grad de cultură tuturora e o datorie naţi
onală. Dar cînd lărgirea prea mare a orizontului poale să tre
zească mintea celor mulţi, atunci apar drepturile superioare ale 
statului, principiile imutabile ale moralei, tradiţiile istorice... drep
turile sfinte ale trecutului. Atuncf" statele dau alarma primejdiei 
proletariatului intelectual, a „proletariatului bacalauriaţilor" cum 
numea Bismark, cu dispreţ, această clasă de fermenţi ai nemul
ţumirilor sociale, pionieri ai lumei de mine. 

Pe continent, intervenţia stalului in organizarea invăţămîn-
tului secundar şi superior, a fost provocată in primul rind de ne
voile de organizare ale statelor moderne. Această organizare în 
Franţa şi Germania s-a desvoltat necontenit în direcţiunea unei nu
meroase biurocraţii civile şi militate. Toată această biurocraţie 
statul o formează în şcolile lui şi o formează după concepţiile is-
vorite din interesele lui de dominare. Şcoala ajunge un loc de 
pregătire pentru o carieră biurocratică ; ca nu-şi propune să fa
brice cetăţeni care „să fie cineva in corpul celor care guvernează", 
ci „indivizi care trebue să ocupe un loc în maşina statului". 
Atît de făţiş se exprimă acest scop încît, in unele categorii de 
şcoli, tînărul trebue să se angajeze ca funcţionar al statului in-
najnte de a fi primit în şcoală. 

Regimul din astfel de instituţii de cultură nu tinde a dez
volta însuşirile de independenţă a individului faţă de stat, ci pe 
acele de supunere şi ascultare, însuşiri care recomandă frumos 
pe bunul funcţionar—civil ori militar. Şcoala nu trebue să se 
ocupe cu formarea şi întărirea caracterului tlnărului, de oarece 
viitorul cetăţean îşi va procura existenţa, fără luptă, lipit la vre
una din încheeturile vastului aparat al statului. 

Întărirea fizică a viitorului funcţionar nici ea nu-i necesară; 
un biurocrat n'arc nevoe de o constituţie atletică. 

Iată de ce, pînă nu de mult, scopul acestor şcoli se mărginea 
exclusiv la instrucţie —predarea de cunoştinţi. Şi numai din a-
cest punct de vedere ele sînt superioare şcolilor din timpul a-
totputerniciei Bisericei. In ele tînărul se pregăteşte în vederea 
serviciului statului, dupăcum în şcolile Bisericei se pregătea pen
tru a fi servitorul lui Dumnezeu. 
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Tipul unor astfel de şcoli este liceul — marele internat —din 
Franţa, creat de Napoleon. In astfel de şcoli, în care singura 
preocupare e de a îngrămădi cît mai multe şi variate cunoştinţi 
în capetele elevilor, multe gfeherâfii şi au ofilit şi istovit tinereţa. 
Din cauza lor s'a zis că Franţa îşi pregăteşte viitorii cetăţeni în 
închisori. In ele s'a desvoltat aşa numitul regim de chauffage, 
„care consistă în a da, în cel mai scurt timp posibil, o cunoş
tinţă superficială, dar deocamdată suficientă, a materiilor pentru 
examen'1. Nici higiena, nici educaţie, ci numai instrucţie în ve
derea... unei cariere biurocratice. 

Acest regim şcolar a produs surmenajul intelectual şi oa
meni istoviţi fără vreme, sleiţi de putere fizică şi intelectuală, 
fără voinţă, fără vigoare morală şi fără încredere în ei -decla
saţi piimejdioşi şi pentru dlnşii şi pentru societate. 

împotriva acestui regim nedispărut încă în Franţa, s-au ri
dicat protestări unanime; despre el Fdmond Demolins spune : 
„Regimul nostru şcolar actual formează în special funcţionari ; 
e puţin susceptibil de a da un alt product. F mai cu seamă 
rău întocmit pentru a forma onuil". 

Cu drept cuvînt se spune că In Franţa este o contra
zicere între regimul ci politic şi cel pedagogic. 

Principiul „mens sana in corpore sano" era de mult cu
noscut de pedagogi, dar nici o descoperire nu revoluţionează lu
mea pînă nu c impusă de un interes. 

Nevoia statului în Germania şi Franţa dp a avea tot mai 
mulţi soldaţi a atras atenţia tuturor asupra fap'tului că şcoala se
cundară istoveşte bărbăţia, că numai instrucţia nu poate face 
buni soldaţi, ba dimpotrivă chiar, că şcoala secundară, pe baza 
instrucţiei exclusive, slăbeşte rezistenţa militară a unui stat. îm
păratul Wilhelmînimportantulşi curiosul său discurs din 1890 spune 
clar : „Am nevoe de soldaţi; am nevoe de o generaţie puternică şi în 
stare să apere ţara... Ar trebui să aplicăm şcolilor superioare 
organizaţia caselor noastre de educaţie militară, a şcolilor noas
tre de cădeţi... S'a constatat că miopii au sporit... In glmiia-
sium din Frankfurt sînt 4°|o miopi în clasa începătoare şi 64°/u 
în Prima... Din 1.600 tineri înrolaţi în armată la Mtinich numai 
-°io din cei care au absolvit şcolile elementare (Volkssclntlcn) 
sînt miopi, pccînd graduaţii din Realscliitlcn dau 58°|o, iar cei 
din Gymiiasicii 65°lo". 

„In şcolile secundare din Dilsseldorf }( din numărul ele
vilor e sub mijlocia normală, ca dezvoltare fizică; pînă la 60°|o 
din ci sufăr de nervozitate, şi 20°|o sînt victime ale insomniei" ' ) . 

Organizarea şcolii secundare se denunţă dar în mod oficial 
ca nesatisfăcătoare faţă de trebuinţilc statului. Pedagogii con
damnaseră de mult acest regim de instrucţie exclusivă şi de ne
glijare complectă a educaţiei fizice ca necompatibil cu desvolta-
rea normală a omului, dar statul nu intervine pînă ce nu se can

't). Reports of The Commisioner of Education, 1899-1900 pag. 83a, 
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vinge de necesitatea intervenţiei din punctul lui de vedere. „Vii
torul va aparţinea unui popor de animale sănătoase nu de cuge
tători istoviţi". Trebuesc soldaţi nu filologi „care de Ia l!>7<) 
s-au aşezat în şcoală ca bculi possiclentes": 

Dar dacă statul intervine pentru a împedeca ruina vigoarei 
fizice a tinerilor în şcoala secundară, spre a-i putea scoale ani
male sănătoase pentru armata statului, deocamdată nu are nici un 
interes să asculte glasul pedagogilor, care cer şcolii şi formarea 
şi întărirea caracterului—-a spiritului de libertate, ncatirnare şi în
credere; în sine. însuşirile morale cerute unui bun soldat nu se 
deosebesc de ale unui bun funcţionar civil, i se cere numai mai 
multă rezistenţă fizică... supunere şi ascultare oarbă. 

Marele Vircliow, în conferinţa dela Berlin, se plinge de lipsa 
de adevărată educaţie morală în şcolile secundare din Germania: 
„Regret că nu pot aduce mărturia mea că am progresat în for
marea caracterului în şcolile noastre.... Nu pot spune că arh im
presia că am făcut mari progrese în deprinderea oamenilor cu 
întărirea caracterului. Din potrivă, mă tem că sînlem pe povîr-
niş. Numărul caracterelor devine tot mai mic". 

In Franţa aceleaşi protestări justificate de nemulţumire se 
ridică împotriva şcolilor secundare şi superioare; şi aici se con
stată neputinţa acestor şcoli de a întări caracterul, de a desvolta 
personalitatea tinerilor: de a pregăti pentru o viaţă independentă. 

Cit timp statul pregătea în şcolile secundare şi superioare vii
tori biurocraţi ai lui, a căror întrebuinţare în maşina statului oprea 
formarea proletariatului intelectual, problema întărirei caracterului 
şi a formării personalităţii pentru o viaţă neatlrnată nu interesa 
statul şi şcoala n-o urmărea, cu toate că era pusă de educatori. 
A ajuns însă un timp cînd şcolile încep să producă mai mulţi 
pregătiţi decît trebuesc pentru serviciile stalului. Această mul
ţime necontenit în creştere, neformată pentru a duce o viaţă in
dependentă, lipsită de sprijinul stalului, formează aşa numitul 
proletariat intelectual care „surpă puterea statului". K o stare 
de răsvrătirc a copiilor împotriva părintelui lor ! Cel dintâi gest 
al stalului a fost să rcstrîngă învăţămînlul secundar, să Ingreue 
programele, să transforme fiecare ramură de învăţămînt Intr'un 
iei de cul'dă-sac, din care elevul să nu poată cşi ca să treacă 
mai departe în învăţămînt; să ceară titluri superioare pentru 
funcţiile publice... însfîrşit să descurajeze pe cei care aspiră la 
o carieră biurocratică. 

Interesul actual al statului poate să dicteze stăvilirea învă-
ţămintului secundar şi superior; dar se poate închipui că spo
rirea culturii cetăţenilor dintr'o ţară c un rău în sine pentru po
por? Dacă întărirea statului cere acest sacrificiu e o dovadă că 
starea nu-i normală şi că nu poate fi decît trecătoare. 

Cît de caracteristice sînt cuvintele împăratului Wilhelm în 
faimosul său discurs: „Cea mai marc parte dintre candidaţii la 
foame (titraţii învăţămîntului superior), mai cu seamă d-nii zia
rişti, sînt liceani rataţi ; iată o primejdie pentru noi. Acest cx-
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ces, care acum e deja prea mare, face patria noastră să se ase
mene cu un cimp săturat de apă, care nu mai poate suferi să 
fie udat. lată pentruce nu voi autoriza deschiderea de noi licee 
(Gymnasien)... a căror necesitate nu mi se va dovedi cu temei
nicie. Avem deja destule... Dacă şcoala ar fi făcut ceia ce sîn-
tem în drept să aşteptăm dela ea, ea ar fi trebuit înnainte de 
toate să angajeze duelul cu Democraţia".') 

E desigur nedreaptă atitudinea statului faţă de proletariatul 
intelectual; e chiar o nerecunoaştere puţin cavalerească a pater
nităţii. Nu numai că aceşti desmoşteniţi sînt produse ale statului, 
dar sînt produse tn perspectiva unor speranţe şi a unui tarif de 
valori sociale creat de stat. 

îndrumarea educaţiei din şcolile secundare şi superioare 
isvorăşle din concepţia teoriei intereselor superioare de stat, nu 
din principiile simple dar sănătoase ale educaţiei tradiţionale. 
Înnainte de a se ivi nevoile de organizare ale statelor moderne 
şi de crearea biurocraţiei, profesiunile productive independente 
nu erau clasificate jos în scara valorilor sociale; ele nu descali
ficau pe cei care le îmbrăţişau. In curind însă statul impune soci
etăţii un alt mod de a vedea, un alt mod de a aprecia valorile 
sociale : biurocratismul parasitar al statului e privit ca un fel de 
nobleţă de robă, mai sus clasificat decit profesiunile productive 
independente. Rangul şi epoletul încep să fie căutate, iar indus
tria, comerţul, agricultura părăsite. Rangul şi epoletul sînt mai 
căutate pentrucă sînt mai considerate în societate, penlrucă atrag 
şi dota matrimonială; pentru epolet e chiar reglementată: 80.000 
de mărci pentru un locotenent german. 

.Din pricina unei proaste prejudecăţi, aceste ocupaţiuni (co
merţul şi industria) se consideră în Franţa, de toţi acei care se 
pretind că aparţin clasei superioare, ca o derogare. Cei care se 
dedau la ele nu văd in ele decit un mijloc de a face iute avere, 
de a se retrage cit mai iute posibil, şi de a face pe copiii lor 
să îmbrăţişeze carierele care sînt azi mai cu seamă rîvnite de 
clasele superioare, adică carierele administrative. A face parte 
din administraţia civilă ori militară este visul tuturor Francejilor, 
aproape fără excepţie. Acesta e mijlocul de a fi bine privit, de 
a face o căsătorie bogată şi de a străbate în lumea aleasă"2). 

In Germania e acelaşi lucru: slujba la stat înobilează; în 
special militarul se bucură de cea mai înnaltă consideraţie în 
societate. Dacă un tînăr nu poale ajunge ofiţer, idealul lui e 
să-şi poată scrie măcar pe carta de vizită ,ofiţer în rezervă". 

1). Şcolilor de bieţi, Kaiserul Io cere soldaţi; şcolilor de fete, le re
comandă idealul celor patru k : Kinder, Kleider, Kirehe, Knche (copii, haine, 
biserică, bucătărie): iar artiştilor în discursul său din 1901, cu prilejul ina
ugurării Aleei Victoriei le spune: „Am voit să arăt lumii că cel mai bun 
mijloc de a rezolvi o problemă artistică nu_ stă în apelarea la comisiuni, 
nici în oferirea a tot felul de premii şi publicări de concursuri, ci în vechiul 
sistem al epocei clasice şi al veacului de mijloc: contactul direct al artis
tului cu persoana care dă porunca". 

2). Edmond Demolins: A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons, 
Pg. 145. 
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Atit de mult impune uniforma militară, încît funcţionarii dela că
ile ferate au cerut voe împăratului să poarte coif şi sabie pen
tru a impune mai mult publicului. 

Iată clar cum statul modern in Franţa şi Germania nu nu
mai că a creat proletari intelectuali, oameni nepregătiţi pentru a 
duce lupta vieţii pe seama lor proprie, dar a influenţat şi mo
dul de judecata a societăţei asupra valorii sociale a cetăţenilor. 

înmulţirea proletariatului intelectual, pe de o parte, iar pe de 
alta, nevoia desvoltării profesiunilor independente, şi mai cu seamă 
neizbinda în colonii, faţă de Engleji, a Franţei şi Germanici impun tot 
mai mult o schimbare în sistemul de educaţie publică în aceste două 
ţări. Această schimbare trebue să se indrumeze în direcţia for
mării de oameni complecţi, caractere tari, indivizi cu iniţiativă, te
nacitate, încredere in sine —oameni pregătiţi de a se sprijini în viaţă 
numai pe puterile lor proprii, nu pe intervenţia statului. Tăria carac
terului individual pare a fi secretul succesului Angliei în colonii. 

Cu toate aceste nici organizaţia educaţiei publice din Franţa, 
nici cea din Germania n-a cedat îndeajuns în această direcţie. 
Şcolile din Franţa continuă să producă revoltaţi, sleiţi de putere, 
lipsiţi de voinţă, aspiranţi la funcţiile statului Î1) iar cele din Ger
mania sufăr încă prea mult de spiritul disciplinei militare. Suc
cesul pe care Germania 1-a avut în cucerirea unor pieţe comer
ciale nu se datoreşte, cît s'ar crede, sistemului ci de educaţie : 
„Creşterea comerţului german nu e cu totul urmarea eficacităţei 
superioare a şcolii. Dupăcum Breal a arătat, ea se datoreşte 
mai presus de toate nevoii de a găsi scurgeri nouă pentru o 
piaţă supra-incărcată. Familiile numeroase au trimes pe Ger
man în lume ca emigrant, şi el duce cu sine legăturile care îl 
ţin lipit de patria sa"8). 

Educaţia publică încă nu s-a schimbat destul în aceste ţări. 
Glasurile autorizate ale scriitorilor nu au renunţat de a cere sta
tului schimbarea sistemului de educaţie actual ; de a învinovăţi 
sistemul de educaţie publică de neajunsurile întimpinate în lupta vi
eţii; de a cere chiar mamelor să'şi educe altfel copiii. 

Idealul educaţiei preconizat de aceşti scriitori este educaţia din 
Anglia. Caracteristica sistemului englez de educaţie c tocmai 
formarea omului cu iniţiativă, cu tenacitate, curaj şi încredere 
în sine, cu ambiţia de a trăi liber şi neatîrnat de stat—cu toate 
însuşirile bărbăteşti şi superbe ale fiinţii omeneşti. 

1) Franţa a ajuns, după cuvintele unui scriitor francez, o inare agen
tură de amploiaţi. A căpăta o funcţie pentru fiul său—unic în cele mai multe 
cazuri—este o ambiţie a oricărui părinte, în Franţa. Ivindu-se patru locuri 
vacante la prefectura departamentului Seinei, locurile au fost cerute de 4.398 
suplicanţi; pentru un post de intendent s-au prezentat 1.838 postulanţi ; pen
tru 40 locuri de funcţionari inferiori la Prefectura de Poliţie s-au înscris 
2.300 aspiranţi. 

2). A. Fouilluc: Les Etudes classiques, pg. 157. 
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Scriitori entuziaşti, de valoarea lui Taine, Mon.tegut, Boutmy, 
Leclerc, Demolins... au vizitat Anglia, au scris volume asupra 
civilizaţiei engleze şi s'au făcut campionii ideei întroducerei sis
temului de educaţie englez în ţara lor. Azi şcolile engleze dau 
educaţie la mii de elevi şi studenţi străini, printre care Fracejii 
slnt in număr impunător. La renumita şcoală din Harrow am 
întîlnit mulţi elevi iranceji din clasa bogată. 

Germania cu toată mîndria ei pedagogică, are mult de "în
văţat dela Engleji în privinţa artei de a forma oameni. 

Multe din statele, care se interesează de perfecţionarea edu
caţiei publice, trimet misiuni speciale pentru a studia organizarea 
instituţiilor de cultură din Anglia. Acum un an am întîlnit un 
grup de profesori germani şi austriaci, veniţi anume pentru o 
anchetă pedagogică în Londra —erau destul de numeroşi pentru 
a putea lua singuri pe seama lor un vapor pînă la Windsor. 
Anul acesta, pentru acelaşi scop, a vizitat Londra o misiune o-
ficială de cincizeci profesori ruşi şi o misiune japoneză condusă 
de un profesor universitar. Guvernul francez şi Şcoala Ştiinţîlor 
Politice din Paris au trimes, de mai multe ori în Anglia pe seama 
lor, însărcinaţi speciali pentru a face anchete asupra vieţii şi ins
tituţiilor de educaţie din Anglia. 

Germanii apreciază atît de mult influenţa educaţiunii en
gleze, încît un tinăr îşi consideră educaţia neterminată, dacă na 
poate sta în Anglia măcar un an pentru complectarea cunoştin-
ţilor lui; chiar absolvenţii vestitei politehnice din Charlottenburg 
sînt sfătuiţi de înşişi profesorii lor să-şi corhplecteze educaţia 
în Anglia. 

In Anglia statul intervine mult mai tîrziu decit in Franţa 
şi Germania in organizarea educaţiei publice, şi, intervenţia lui e 
cu totul de altă natură decît pe continent. El nu intervine din 
iniţiativa lui ci din datoria de a răspunde la apelul cetăţenilor. 

El nu are decît un rol secundar—ajută iniţiativa cetăţenilor 
şi autorităţile locale, în marea operă de reorganizare a educaţiei 
publice. Şcolile nu sint ale statului, iar intervenţia lui e consi
derată ca o stare de provizorat. In Anglia, niciodată intervenţia 
statului nu poate trece peste voinţa cetăţenilor, cu atît mai mult 
în materie de educaţie, o chestie care priveşte libertatea de con
ştiinţă... ,.pentru marea masă a poporului englez mai bine dezas
tru naţional decît mărginirea libertăţii de conştiinţă". 

Max Leclerc, care se afla in Anglia, tocmai in epoca cea mai e-
nergică a intervenţionismului de stat în reorganizarea invăţămîn-
tului, trimes anume de Şcoala Ştiiriţilor Politice din Paris, pen
tru a studia educaţia engleză, se miră de tactica şi procedarea 
statului în intervenţia lui: „Statul aşteaptă mai întăi ca particu-
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larii, societatea să agite o idee, să ceară realizarea ei, să-1 con-
strîngă chiar pe el însuşi să intervie ; atunci el se mărgineşte a 
spune autorităţilor locale, nu că ele sint obligate, ci că sint li
bere să lucreze în direcţia nouă ; el se va mărgini în a inspecta 
şi a sfătui, în a ajuta şi a încuraja, clacă e nevoe. Şi totuşi a-
ceiaşi societate va stimula autorităţile locale, le va forţa chiar 
mîna şi va obţinea astfel ca reforma să nu rămie literă moartă". 

Şi cu toată această blajină intervenţie, nicâiri în lume nu 
s"a făcut un aşa de mare progres numai în două decenii. 

lată ce spune Isaac Sharpless, rector al universităţii din 
Haverford, Pensilvania, care vine în Anglia pentru a studia e-
ducaţia engleză, douăzeci de ani după 1870, memorabila dată a 
legii lui Gladstone şi Forster, prin care se inaugurează în învă-
ţămînt epoca intervenţiei de stat: „Marele compromis din 1870 
revizuit în 1876, 1880, 1891 nu este sfirşitul întregei chestii; alte 
schimbări, care probabil vor tinde spre simplicitate şi seculari
zare vor veni; dar el este interesant că arată o curioasă adap
tare la deprinderile vieţii şi gindirii naţionale şi la instituţiile 
deja existente,a unui nou sistem introdus în viaţa politică a ţârii. 
Aceasta este o problemă pe care oamenii de stat engleji treime 
să o rezolve mult mai des decît cei din alte ţări. In cazul de 
faţă problema a fost cu succes rezolvită de Gladstone şi Forster, 
lucru dovedit prin faptul că sub noul regim Anglia a fost in 
stare să cîştige aproape complect terenul pe care-1 perduse, în 
comparaţie cu alte ţări, şi să facă un progres pe care iiiciun 
popor vreodată mt l-apuhd întrece în douăzeci de ani".*) 

Ceia ce observă scriitorul american, în privinţa modului cum 
oamenii de stat engleji procedează la Introducerea unei reforme 
în mijlocul instituţiilor şi obiceiurilor tradiţionale, e una din ca-
racteristiccle psihologiei poporului englez. Inteligenţa Englezului 
e practică: el îşi orientează viaţa nu după teorii ci după expe
rienţa dovedită a faptelor. O reformă nu se impune deodată prin 
logica ei, ci prin rezultatul experimentării ei practice în viaţă. 
O stare legală veche nu e înlocuită brusc prin introducerea unei stări 
legale nouă. Plnâce noua ordine de lucruri se impune, ambele 
curente stau faţă în faţă, conveţuind sub toleranţa reciprocă a u-
nui compromis, silindu-se fiecare a-şi dovedi superioritatea în 
viaţa practică. Statul nu poate impune deodată instituţii noi ori 
desrădăcina instituţii vechi din sinul societăţii; el nu poate in
terveni ca judecător şi ca executor in chestiunile pe care numai 
viaţa concretă a societăţii le poate rezolvi. Suveranitatea nu e 
a lui, ci a cetăţenilor. 

O stare veche de lucruri dispare, una nouă se impune nu
mai în cursul timpului, printr-un proces de moarte şi de creştere 
naturală. De aici aparenţa pecit de conservatoare pe atit de 
înaintată pe calea ideilor nouă a Angliei. Cu drept se spune 
despre Anglia că e o ţară conservatoare, dupăcum cu drept se 

1). Isaac Sharpless ; English Education, pg. 14. 
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afirmă că principiile socialiste străbat în Anglia şi prin mij
locul guvernelor conservatoare. 

Multe din caracteristicele vieţii publice a poporului englez 
isvorăsc din natura deosebită a raporturilor dintre stat şi cetă
ţean. Acest raport este de subordonare a statului faţă de cetăţean, 
adică tocmai dimpotrivă de cum este în general pe continent. 
Nu numai în Germania, unde întreaga viaţă publică a cetăţea
nului e orientată de autoritatea statului prin acele magice şi ine
vitabile comande de verboien şi gespert, dar chiar şi în ţara Marii 
Revoluţii, cetăţeanul trăeşte sub tutela statului. 

lată o paralelă, făcută din acest punct de vedere, între 
Franţa şi Anglia, de un membru al Institutului Franţei şi Direc
tor al Şcoalei Ştiinţilor Politice din Paris, un om căruia desigur 
nu-i lipseşte nici seriozitatea nici mîndria naţională : 

„In Franţa, libertatea e născută de eri ; ea e o doctrină ; 
nu-i deloc mai mult decît o doctrină. Ea are toată strălucirea 
noutăţii şi, pe deasupra, acea sonoritate vibrantă, acea putere de 
expansiune, care e proprie formulelor abstracte. Dar ea n'a avut 
timpul necesar de a cîştiga şi de a-şi asocia forţele ascunse şi 
secrete ale naturii noastre. Francejii sînt deprinşi de veacuri a 
se refugia dela un despotism prea apropiat, prea aspru şi prea 
arbitrar, câtră un despotism mai îndepărtat, mai uşor de suferit, 
mai reglementat. Ei n'au scăpat de suveranul feodal decît pen
tru a cădea sub jugul regalităţii. In fond despotismul a rămas ; 
nu s'a schimbat decît forma, gradul şi aparenţele. 

„In acest progres dela rău la mai puţin rău, sentimentul li
bertăţii nu s'a putut alipi de însuşi principiul libertăţii; de ase
menea instinctele noastre nu sînt înarmate împotriva arbitrarului. 
Numai raţiunea şi pasiunile, pe care arbitrarul le provoacă, se 
revoltă zgomotos împotriva servitutii, şi această revoltă nu da
tează decît din veacul al XVIII. Fondul omului, spontaneitatea 
lui, ceia ce s'ar putea numi sufletul său inconştient şi involuntar, 
e mai curînd înclinat a dori, a chema tutela statului. 

„In Anglia, statul are înaintea lui indivizii, care, din timpuri 
imemoriale, din tată în fiu, au fost deprinşi să cugete, să repete 
că persoana lor, punga lor şi casa lor sînt inviolabile, că co
tropirea statului e primejdia cea mai mare; pe el trebue ei să-1 
supravegheze de aproape, împotriva lui trebuesc ei să se înar
meze. Persoana, punga, casa sînt pentru fiecare cetăţean en-

lez cele trei fortăreţe. El nu permite să te apropii de ele fără 
autorizarea lui proprie sau a concetăţenilor lui. Astfel s'a brăz
dat în caracterul englez o trăsătură, care s'a adîncit tot mai mult 
din generaţie în generaţie. 

„Rezistenţa instinctivă pe care Englezul o opune apăsării 
din afară nu cunoaşte inegalităţile, intermitenţele, împotrivirile 
reflectate şi deliberate. Oroarea de servitute e înrădăcinată în tem-' 
peramentul englez. Setea de independenţă a Englezului sbuc-
neşte la cea dintăiu ocazie, ca descărcarea unei pasiuni înăscule. 

s 



38 I. 11UTKZ 

Toate forţele eredităţii luptă în el şi pentru el împotriva despo
tismului statului"*). 

Progresul imens al educaţiei publice In Anglia, numai după 
douăzeci de ani dela începutul regimului intervenţionismului de 
stat, care provocase admiraţia lui Isaac Sharpless, se datoreşte 
faptului că iniţiativa particulară a cetăţenilor nu se dezinteresase 
de educaţia publică pînă atunci. Anglia are o veche tradiţie cul
turală. Cea dintăiu şcoală e fondată la 680, de arhiepiscopul 
de Cantorbery ; în curînd, pe lingă fiecare mănăstire şi catedrală 
răsare cîte-o şcoală. Carol cel Mare, în Anglia caută profesori 
pentru Academia Palatină. Universităţile dela Oxford şi Cam
bridge datează de prin veacul al XII-a. Vestitele Public Scho
ols : Winchester, Eton, Harrow, Rugby, Westminster, Shrews
bury, Charterhouse... s'au Înfiinţat între veacul al XIV şi al XVI. 
Ele corespund în grad cu liceul francez şi cu gimnaziul ger
man ; dar din punctul de vedere al educaţiei propriu zise, al 
formării şi întârirei caracterului, le sînt cu mult superioare. 

Aşa numitele Grammar Schools, în care se predă un lnvă-
ţămînt superior învăţămlntului elementar, de tip foarte variat (u-
nele nu se deosebesc intru nimic de Public Schools) au o ve
chime foarte mare. Raportul comisiunii de anchetă a lordului 
Taunton din 1865, raport publicat în 21 de volume, găseşte 
3000') de aceste şcoli cu averi proprii. Cele mai multe dinele 
datează înainte de 1800. Foarte multe au fost făcute pe timpul 
Reformei; numai pe timpul Elizabetei s'au făcut 138. Reforma 
şi Renaşterea au fost timpuri de înflorire a şcolilor în Anglia. 
Avîntul de cultură pornea dela curte, unde autorii greci se ci
teau în original de damele de onoare ale reginei ; regina Eliza-
beta de două ori a vizitat universitatea dela Oxford şi a exami
nat pe studenţi la greceşte. 

Şcolile se înfiinţau de entuziaşti ai culturii şi de suflete ge
neroase şi li se lăsau înzestrări (endoivments, trusts...) pentru a 
le asigura existenţa. Cele mai multe înzestrări constau "în pă-
mînturi, care azi şi-au ridicat foarte mult valoarea. Un exemplu : 
o şcoală (grammar school) înfiinţată de regele Edward VI, în 
1552, în Birmingham, avea dela pămîntul ei un venit anual de 
525 lei; azi aceiaşi bucată de pămlnt produce venitul anual de 
1,250,000 lei. 

Cind statul intervine în organizarea şcolilor la 1870, găseşte 

:i;) Emile Boutmy. Essai (Tunc Psychologic Politique du Pouplc Anglais 
au XlX-e siecle, pg. 295, 296, 297. 

1). Toate aceste scoli sunt publice. In Anglia, scoală publica nu în
seamnă şcoală a .Statului, ci şcoală cu avorc proprie, care funcţionează pon-
tru cetăţeni, nu pentru a aduce un venit cuiva. Şcoli private Sînt acele care a 
par(in cuiva şi sînt conduse pentru cîştig personal: astfel do şcoli sini cele 
brele academii pentru tiii de gentlemeni, de care îţi bate joc Dickens. 
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14.000 şcoli elementare întreţinute de diferite societăţi religioase 
prin subsoipţii voluntare (voluntary schools). Cele mai mari 
din aceste societăţi religioase culturale erau : „ 77/£ National So
ciety" şi „The British and Foreign Schools Society". Ajutor 
bănesc acestor societăţi li s-a dat de cătră Ministerul de Fi
nanţe, întăia dată, la 1832, şi de atunci începe să li se dea cîte 
500.000 lei anual. 

In 1839 această sumă e ridicată la 750.000 lei şi tot în a-
cel an se detaşează din serviciul Ministerului un biurou (the E-
ducation Department) pentru supravegherea administraţiei aces
tei sumi. 

Acest Education Department creşte mereu, pină cînd in 
1899 ajunge independent sub numele de The Board of Educa
tion (Minister de Instrucţie). Subvenţia dată de stat a crescut 
necontenit dela suma de 500.000 lei anual în 1832, pină la suma 
ele 400.000.000 lei astăzi, adăuglndu-se încă pe atlta dela auto
rităţile locale, din impozitele speciale plătite de cetăţeni (rates). 

Clnd statul intervine, găseşte deci un sistem de educaţie 
întemeiat; el nu avea datoria decit să umple lacunele, să ajute, 
să îndrepte, să înmulţească cît mai mult şcolile, şi pe cele gă
site să le îmbunătăţească (to make them efficient). Statul nu 
introduce principiile unui sistem nou de educaţie; toate sforţă
rile lui se fac în direcţia principiilor educaţiei tradiţionale: e-
ducaţia isvorîlă din nevoile, experienţa şi colaborarea familiei, a 
şcolii şi societăţii—fără intervenţia statului. Educaţia din şcoală 
în Anglia nu se contrazice cu educaţia din familie şi societate ; 
şcoala c un loc de continuare a educaţiei din familie şi mijloci
toare a educaţiei din societate. Iată de ce în Anglia şcoala nu 
e detaşată de societate ca pe continent; de ce cetăţenii o spri
jină şi familia o ajută. Un punct caracteristic al organizări' şco
lare în Anglia e şi strînsa legătură ce există Intre universităţi şi 
şcolile elementare şi secundare : universităţile intervin prin re
prezentanţii lor ca să sfătuiască, să ajute şi se încurajeze acti
vitatea acestor şcoli. Solidaritate între şcoală, familie şi socie
tate ; solidaritate între universităţi şi şcoli de grad inferior. Ace
iaşi atmosferă de libertate domneşte în familia, şcoala şi societa
tea engleză, acelaşi comun. ideal[: întărirea caracterului şi viaţa 
nealîrnatâ. 

Pe continent, am văzut cum intervenţia statului a introdus 
noi principii de educaţie; cum demnitatea biurocralică a cuce
rit locul întăi în societate ; şi cum statul, din interesul lui şi de 
data acesta, caută să schimbe direcţia educaţiei publice şi să 
stabilească vechiul tarif al valorilor sociale, răsturnat tot prin 
intervenţia lui. 

In Anglia, unde biurocratismul statului nu s'a putut desvolui, 
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starea c alta. Vechea tradiţie a educaţiei individualiste s'a con
tinuat fără întrerupere. Funcţionarul n-a luat locul de cinste în 
societate : profesiunile productive înobilează pe om, nu uniforma 
statului. Educaţia pentru o viaţă liberă, sprijinită pe tăria ca
racterului personal, a desvoltat în om o mîndrie personală, un 
dispreţ pentru slujbele statului şi pentru zestrea soţiei, care ui
mesc pe un continental. 

Boutmy spune că in Anglia nu e obiceiul să se dea fete
lor zestre ; bărbatul despreţueşte zestrea clin mîndrie personală : 
„Englezul e o rasă virilă pînă la brutalitate". 

„Dela 20 de ani tînărul englez nu mai cere nici un sprijin 
familiei lui, ia soţie fără zestre, dispreţueşte slujbele adminis
trative pentru profesiuni independente, care cer mai multă ini
ţiativă privată declt protecţiunea statului" *). 

„Fiii unui lord englez, care nu-şi creiază un domeniu ru
ral în largul lumii, se aşează in Anglia ca industriali ori comer
cianţi. Ei nu cred, şi în jurul lor nu se crede că ei se sco-
boară. Prodigioasa desvoltare a industriei şi comerţului în An
glia nu are altă cauză. In Anglia numărul funcţionarilor c re
dus la minimum"1). 

„Tinărul ia în căsătorie o fată fără zestre ; la începutul vie
ţii, el nu stă la îndoială de a-şi îndoi şi întrei sarcina. Indus
trialul Introduce un procedeu nou cu o îndrăzneală care ne în-
spăimintă. Emigrantul se îmbarcă cu un mic capital, pe care 
munca lui stăruitoare îl va face să producă o sută la unu"2). 

întărirea individualităţii omeneşti pentru a putea duce sin
gură şi cu biruinţă lupta vieţii în orice împrejurări : iată tăria 
poporului englez. Anglia a învins în colonii nu cu armate, ci 
prin caracterul independent şi bărbătesc al cetăţenilor ei. Prin 
tăria caracterului individual Englezul reuşeşte să învingă şi să 
desnaţionalizeze orice popor: se ştie că nici o naţionalitate nu 
rezistă faţă de Engleji în colonii. In Statele-Unite, Germanii sînt 
In număr de 15.000.000, şi cu toate aceste sini ameninţaţi să-şi 
peardă naţionalitatea. 

Individualitatea aceasta de oţel e produsul unei colaborări 
de veacuri a familiei, şcolii şi societăţii. Poporul englez întot
deauna a pus caracterul personal mai presus de inteligenţă şi 
instrucţie. Ceia ce afirmă pe om e voinţa lui; mai cu samă 
această parte a sufletului omenesc trebue desvoltată şi întărită 
din frageda copilărie. Iată de ce Regulamentul oficial al şcoli
lor publice elementare spune: „Scopul şcolii publice ele
mentare este de a forma şi întări caracterul şi de a dcsvolta 
inteligenţa copiilor încredinţaţi ei, ajutînd atit pe băeţi cît şi pe 
fele să se formeze prin ei înşişi pentru munca vieţii"*). 

*). Edraond Domolins: op. citat, pg. 370. 
1). Edmond Di-molins: op. citat, pg. 147. 
2). Emile Emile Boutmy : op. citat, pg. 172. 
3). Board of Education": Code of Regulations for Public Elementary 

Schools in England. 
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întrebarea în ce constă superioritatea poporului englez şi-a 
pus-o mai întăi popoarele care au venit in atingere cu el. 

Şcoala Ştiinţilor Politice clin Paris a trimes pe Max Leclerc 
să studieze organizarea şcolilor din Anglia în care „se instruesc 
şi se formează clasele superioare şi mijlocii, unde politica îşi 
recrutează parlamentarii şi diplomaţii, administraţia funcţionarii, 
armata şi marina ofiţerii, industria directorii tehnici, comerţul a-
genţii, filozofia cugetătorii profunzi, literatura, istoria, ştiinţa atitea 
talente originale. Ce mijloace de pregătire au fost puse la îndă-
mînă acestei elite, care se întîlneşte pe toate punctele globului, 
întotdeauna în număr îndestulător, adaptată la toate împrejurările, 
muncind fără preget la gloria naţională". 

Formarea caracterului englez nu se datoreşte numai şcolii; 
şcoala singură fără colaborarea familiei şi-a societăţii nu ar reuşi 
să-şi îndeplinească scopul. Un profesor dela Oxford, cunoscut 
pentru humorul lui, a spus odată că de aceia Englejii sînt oameni 
superiori pentrucă au mame engleze. 

Profesorul spunea un mare adevăr. 
Iată cum descrie Max Leclerc educaţia copiilor în fami

lia franceză şi în cea engleză: „Copiii sînt sufletul familiei 
franceze, noi trăim cu ei, pentru ei, în ei. Totul e subordonat 
copilului : liniştea părinţilor, ordinea casei, munca tatălui, chiar 
şi cochetăria mamei. El este punctul spre care convergează toate 
ideile, toate grijile, toate speranţele. El trăeşte cu părinţii săi, şi 
c admis la masă îndată ce poate să se ţie pe scaun ; graţiile, ca
priciile şi surîsurile lui sînt impuse, cu bucurie, invitaţilor, dacă 
nu sînt cu desăvîrşire streini. El face bucuria tatălui, care se 
joacă cu dinsul cînd se întoarce acasă, şi gloria mamei, care îl gă
teşte, îl frizează şi îl împopoţonează. Astfel copilul îşi gîceşte de 
timpuriu atotputernicia lui şi abuzează de ea. El e totodată ju
căria şi tiranul părinţilor. Părinţii veghează ca nimic să nu fie 
lăsat la întîmplare, pe seama naturii şi, cînd copilul ajunge la 
vrîsta în stare de a deosebi binele de rău, copilul e suprave-
ghiat pentru a se preveni cele mai mici greşeli ale lui, după cum 
s-au prevenit cei dintăi paşi rău făcuţi cînd el învăţa să 
umble. In asemenea împrejurări e de mirat dacă copilul, astfel 
pregătit pentru viaţă, nu ajunge cu totul egoist, neresponsa
bil şi mişel. 

„Copiii, de obicei numeroşi în familiile engleze, vin unul 
după altul şi formează un mic batalion, care se impune să fie 
disciplinat de timpuriu. Copilul îşi petrece cei dintăi ani în 
nursery (odae anume pentru copii); acesta e domeniul lui; el 
nu domneşte aici ca stăpîn absolut, dar trăeşte ca cetăţean liber, 
sub ochiul veghetor al mamei ori al guvernantei {nurse). «In 
nursery, cele trei elemente importante sînt mama, nurse şi ae
rul. Cu cît mobilele vor fi mai simple, chiar grosolane, cu atît 
mai bine; nicăiri dantele şi cordeluţe; paturi vîrtoase, hrană 
simplă, parchet şi păreţi cît se poate de curaţi». Un nursery de 
obicei e în etajul întăi al casei, constă din o cameră mare, bine 
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luminată şi aerată, foarte curat întreţinută, unde copiii dorm, mî-
nincă şi se joacă, fără grijă de a sfarmă obiecte preţioase, de a 
tulbura ocupaţia lui papa ori de a enerva pe mavnân suferindă. 
Toaleta copilului se face înaintea căzii cu apă, unde fiecare copil 
îşi ea zilnic baea de apă rece, care întăreşte corpul şi oţelcşte 
muşchii. Hainele sînt largi, moi, simple; ele nu sînt făcute pen
tru paradă, ci pentru a apăra de frig, de vînt şi de ploac, lăsînd 
în acelaşi timp mişcările corpului libere. Copilul poate să se 
joace fără frică de a boţi o frumoasă cordeluţă ori a sfişia o 
dantelă scumpă. Copiii mînincă împreună singuri, fără părinţi ; 
oarele mesei sînt fixe şi regimul frugal. In toate zilele, pe orice 
vreme, copiii sînt scoşi pentru mai multe oare în aer liber, în 
marele parcuri, care nu lipsesc nici dintr-un oraş în Anglia, sau 
chiar afară din oraş, în cimp liber, şi sînt lăsaţi în libertate com
plectă. Ei învaţă cu acest prilej, de timpuriu, pe seama lor, ce 
înseamnă a fi stîngaci ori neprevăzător" ') . 

Herbert Spencer spune: „In nursery, caşi în lume, singura 
disciplină sănătoasă e experienţa urmărilor bune ori rele, plăcute 
ori dureroase, care decurg în mod natural din actele noastre". 

Jată după ce principii mamele engleze îşi educă copiii. Cu 
asemenea sistem ei nu-şi ofilesc copilăria prin acea maturitate 
timpurie, care pune speranţe, înşelate apoi, în sufletul părinţilor 
franceji, dar sînt pregătiţi cu pătrundere pentru a ajunge mai 
tirziu oameni. Ei sînt trataţi ca copii, clar sînt trataţi în mod se
rios. Seriozitatea vieţii începe să (ic înţeleasă de copil din nursery. 
De mic se întăreşte şi corpul şi caracterul copilului. El trebue 
să se deprindă cu activitatea proprie-, ajutor prin sine, încrederea 
în sine, stăpînirea de sine (self-activity, self-help, self-reliance, 
self-control), cele patru puncte cardinale ale educaţiei individua
liste engleze. 

Din sinul familiei copilul trece în şcoala elementară, unde 
intîlneşte o societate mai numeroasă de copii streini, şi unde edu
caţia lui se continuă după aceleaşi principii. .Şcoala engleză, de 
toate gradele, nu-i un atelier de muncă intelectuală, ci are mai 
curînd aspectul unei comunităţi, în care toate părţile sufletului 
se pun în mişcare şi în care pătrund aspiraţiile şi idealurile 
vieţii din societate. 

Sistemul de educaţie din şcolile engleze s-a format încetul 
cu încetul în aşa numitele Public Schools. Aceste şcoli au dat 
direcţia educaţiei publice în Anglia ; atmosfera lor a pătruns înă
untrul şcolilor de toate gradele. 

Ele sînt internate (boardirg schools] de un lip cu totul ori
ginal. Organizarea lor e pe baza aşa numitului house-system ori 
sistem tutorial, cum îl numesc Francejii. 

1). Max Leclorc : L'Jidueation en Angleterre, pg. 29, 80, .">!, 
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Elevii—in ce priveşte viaţa în afară de clas—sînt repartizaţi 
în grupe de cîte 30 — 40 şi daţi sub conducerea şi îngrijirea unui 
profesor (house-master). El locueşte cu elevii împreună, ca un 
tată de familie, In o casă mare (house), cu tot confortul necesar 
unei familii numeroase. Casele sînt aşezate la oarecare distanţă 
unele de altele, despărţite înte ele prin mari grădini, parcuri şi 
cîmpuri pentru joc. Eton, de exemplu, are 1.000 de elevi şi pen
tru fiecare grupă de 40 de elevi are cite o casă deosebită. Tot 
aşa Harrow, Rugby... Clădirea cu sălile de clas şi laboratoare e 
comună pentru toţi elevii. Programul şi activitatea de clas nu 
se deosebesc de acele obişnuite într'un liceu francez ori ger
man. Sînt secţii clasice, moderne şi reale. In ce priveşte 
însă educaţiunea propriu zisă, deosebirile sînt mari. In acest tip 
de internat mic, Englejii au isbutit să introducă o adevărată at
mosferă de familie. Directorul de internat e considerat ca şeful 
familiei—in loco parentis. Copiii iau masa împreună cu direc
torul şi cu toată familia lui ; în toate serile petrec la un loc cu 
el şi cu familia lui în salon (drawing-room): fac muzică, dizer-
taţii... petrec in familie. Dimineţile şi de patru ori după prinz pe săp-
tămînă, elevii slnt ocupaţi cu studiul, iar de două ori după prînz au 
mari partide de jocuri (organized games) pe întinsele cîmpii (play
grounds), unde joacă amestecaţi cu profesorii. Întotdeauna house-
master-ul trebue să fie şi profesor. Principiul e că cei care dă 
instrucţie să dea şi educaţie. Aceste şcoli fiind în afară de oraş, 
toţi profesorii locuesc în şcoală şi sînt foarte bine plătiţi. Direc
torul şcolii (head-master) dela Eton are 115.000 lei anual, cel 
dela Harrow 100.000 lei. El e suveran. Nici un inspector al sta
tului nu se poate amesteca în şcoala lui: de oarece aceste şcoli, 
neprimind subvenţii (grants) dela stat, directorul e ministrul de 
instrucţie al şcolii. Costul total pentru un elev e de 5000 lei pe 
an la Eton şi de 3.500 lei la Harrow. Viaţa e foarte sănătoasă şi 
foarte simplă. Educaţia din aceste şcoli are reputaţia de a opri 
clasele bogate dela viciul luxului '). 

Factorii direcţi de educaţie în ele sînt house-master-ul, jo
curile şi religia 2). 

1). Numărul total al internilor din cele 9 public schools se ridică 
la 6.TO0. Locurile sînt foarte căutate deşi costul e scump. Elevul trebue 
înscris cu ani înainte pentru a putea fi primit. Regulamentul şcolii din 
Winchester cere cel puţin patru ani. De obicei nobilii şi bogătaşii îşi în
scriu băoţii în unul din aceste internate, dela naştere. Se primesc şi bursieri. 

2). Aceste şcoli au încă un procedeu pentru întărirea caracterului: 
the fagglng-system. Procedeul constă în aceia că între elevii din ultima 
clasă—Prefects—şi cei din clasele inferioare se stabilesc, cu intenţie, rapor
turi dela stăpîn la servitor. In trecut s-au comis multe abuzuri—se înthn-
plau brutalităţi. Sistemul se transforma în flogging-system (batae cu biciul 
a celor mici de cătră Prefects). Principiul acestui sistem o lărgirea simpatiei 
viitorilor stăpîni pentru cei mici şi umili: de aceia elevii, jună în ultima clasă, 
sînt puşi în situaţia de a experimenta, prin ei înşişi, psihologia celor care 
trebue să asculte şi să se supue. 

Bataea e permisă în şcolile engleze; în şcolile germano e pormisă şi regle
mentată: legea Instrucţiei din Hessen enumera toate părţile corpului copilului ca
re nu pot fi lovite, lăsînd o singură parte descoperită. In practică, bataea nu • 
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Fără îndoială că educaţia făcută direct prin influenţa con
tinuă—dela persoană la persoană—a house-master-u\ui asupra co
pilului, sfatul lui, exemplul lui sînt mijloace puternice de for
mare a caracterului. 

Jocurile (organized-games), care înainte se practicau pînă 
la abuz în aceste şcoli, contribuesc atît de mult la întărirea şi 
înfrumuseţarea corpului şi mai cu seamă la sporirea vigoarei mo
rale, încît pedagogii engleji socot că in mare parte tăria carac
terului naţional lor se datoreşte. Prin jocuri şi sporturi, care sînt 
aşa de mult răspîndite în societatea engleză, Englejii au reuşit 
să determine oarecare schimbări în tipul lor fizic, să creeze o 
rasă omenească după cum au creat rase de cai de cursă. Exer
ciţiile fizice, spune Leclerc, au distrus la Engleji înclinarea spre 
mincare multă şi băutură. Azi Englezul e numai muşchi ; tipul 
suprahrânit, burtos şi buged, pe care-1 găseşti aşa de des în uni
versităţile germane, a dispărut cu totul din universităţile engleze. 
Obiceiul de a mlnca şi bea mult e mai în floare decit oricînd 
în universităţile germane, de aceia tînărul de 25 ani e deja bur
tos, pecînd Englezul are oroare de obesitale, ca de o umilire 
personală, şi o previne ca pe o catastrofă : moda atletismului a 
ajuns generală. 

Influenţa educativă a jocului a pus-o în evidenţă şcoala en
gleză ; ea e recunoscută acum pretutindeni pe continent. Ger
manii au Introdus jocurile în şcolile lor, dar numai Englejii au 
„iubirea intuitivă' a lui, şi de aceia în şcoala engleză, jocul re
uşeşte să servească ca mijloc de educaţie morală, de întărire a 
caracterului, nu numai ca mijloc de educaţie fizică : pentru a pre
găti buni soldaţi. 

Un alt mijloc de educaţie morală în aceste şcoli e religia, 
consistînd din slujba religioasă din capela şcolii, din rugăciuni 
şi mai cu seamă din predici. Poate acest mijloc e cel mai greu 
de înţeles pentru noi. E greu de închipuit ce influenţă înălţă
toare are religia în şcoala şi societatea engleză. Am desvoltat 
acest punct în alt articol, în care am citat un fragment din o 
predică ascultată la Harrow. 

In şcoala franceză s-a eliminat cu desâvîrşire religia ') şi 
putinţa influenţei ei educative. Se predă în loc o morală dog
matică 2). „Defectul general al educaţiei franceze, spune Fouillee, 

întrebuinţată decît foarte rar în şcolile engleze. Max Leclerc spuno că 
„foarte rar e vorba de pedepse în şcoala engleză. Se face apel în copil, 
nu la frica de pedeapsă, ci la simţul do responsabilitate şi sentimentul de 
onoare1'. 

1). înainte cartea de cetire pentru şcolile elementare din Paris începea 
cu lecţia Dumnezeu. Acum cele patru pagini asupra lui D-zcu au fost în
locuite cu cîtova pagini asupra evoluţiei. 

In ultima ediţie populară a cărţii do cetire : „Le Tour de la France 
par deux Enfants", în care doi copii vizitează lucrurile vrednice do văzut 
din oraşolo mari ale Franţei, s-a suprimat vizitarea catedralelor. 

-). In toate timpurile—mai ales în timpurile de mare corupţie a mo
ravurilor—morala teoretică a propagai idealuri de viaţă, a lupi ii să îndrepte 
lumea, cu principiile oi sănătoaso, dar niciodată n-a izbutit: altfel n-ar li 



INTERVENŢIA STATULUI IN ORGANIZAREA EDUCAŢIEI 45 

este predominarea concepţiei intelectualisle şi raţionaliste, moş
tenite dela veacul al XVIII-a, care atribue cunoştinţii, şi în special 
cunoştinţii ştiinţifice, o importanţă exagerată în ce priveşte con
duita morală." 

Critica, făcută de Fouilbâe, sistemului francez aprobă indi
rect principiul influenţării educaţiei prin religie în şcoala engleză1) 

Pe lingă aceste vechi public schools, destinate claselor bo
gate, mai sînt aşa numitele modern public schools, în majoritate 
externate (day-schools), de origină mai nouă, mai puţin costisi
toare ; apoi multe grammar schools şi public secondary schools, 
toate externate. 

In toate aceste tipuri de şcoli secundare principiile sistemu
lui de educaţie sînt aceleaşi caşi în vechile public schools. Cele 
două din urmă categorii de şcoli secundare primesc subvenţii 
(grants) dela stat, şi de aceia sînt sub controlul autorităţii cen
trale. Statul le impune un procent de 25°/o bursieri pentru a le da 
subvenţii, însă le îngâdue cea mai mare libertate de mişcare 
pentru a putea funcţiona cît mai bine în vederea interesului unei 
bune educaţii a elevilor. 

Iată ce spune regulamentul şcolilor secundare : „Anumiţi 
elevi, ori anumite clase pot, cu aprobarea autorităţii centrale, să 
urmeze un program deosebit de programul aprobat pentru restul 
şcolii. Astfel se lasă libertate autorităţilor şcolare să facă pro
grame, care să varieze larg în scop şi conţinut şi să adapteze 
educaţia dată in şcoli la împrejurările şi necesităţile locale, după 
fiecare caz în parte. Administraţia centrală nu numai permite 
dar chiar încurajează o astfel de diferenţiare a tipului de şcoală, 
în raport cu nevoile locale, Intrucit corespunde cu o largă şi 
solidă educaţie generală." 2) 

Continuitatea educaţiei individualiste nu se opreşte la pra
gul universităţii. La Oxford şi Cambridge este de fapt acelaşi sis
tem tutorial caşi în vechile public schools : aşa numitul college-
system. Sporturile şi jocurile sînt tot atît de mult cultivate de stu
denţii universitari caşi de elevii şcolilor secundare —unele chiar 
mai mult: vîslitul (boating) de pildă. Toate Universităţile posedă 
întinse cîmpuri de joc pentru studenţi şi studente. 

Un principiu care se pune intens în aplicare, în educaţia 

fost firesc. Morala teoretică poate convinge pe om, dar numai prin voinţa 
lui această convingere poate ajunge normă de conduită. Dar viciul, slăbi
rea vigoarei morale constă, în întâiul loc, tocmai în lipsa de voinţă: de 
prisos dar orice argumentare moralizatoare făcută cu scopul de a îndrepta 
prin sine însuşi pe cel atins de o boală morală. Morala teoretică poate, 
avea, cel mult, un efect preventiv, niciodată unul curativ. 

Mult mai mare putere educativă au disciplinele, care contribuesc la 
întărirea caracterului personal—Ia întărirea voinţii, a stăpînirii de sine—de-
cît principiile unei morale dogmatice. 

1). Franţa însă a fost silită, din motive superioare valorii principiilor 
de educaţie, de a alunga cu desăvîrşire influenţa nefastă a clericalismului re
acţionar şi nepatriotic. Biserica în Anglia este unul din factorii culturali cei mai 
puternici ai progresului ţării, pecînd în Franţa, Biserica a exercitat întot
deauna o influenţă reacţionară şi păgubitoare pentru ţară. 

2). Board of Education: Code of Regulations for Secondary Schools. 
4 

M b ' 
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universitară, e principiul activităţii prin sine (sclf-activity), nu nu
mai in domeniul intelectualităţii dar cu deosebire In practica fap
telor caritabile şi umanitare. Principiul extensiunii universitare 
e un principiu umanitar, aplicat pentru întăia dată de Universi
tatea dela Oxford în 1850. Scopul extensiunii universitare e să 
împrăştie cultura în masele poporului, care nu pot să se cultive 
prin ele. Cartierele sărace din East-End al Londrei sînt necon
tenit cutreerate de studenţi, care împart ajutoare materiale, ţin 
conferinţi, fac anchete şi atrag atenţia publicului asupra nevoi
lor populaţiei. Mult au contribuit ei la îndreptarea relelor şi la 
alinarea suferinţilor. 

Max Leclerc a fost viu impresionat de aceşti tineri apostoli 
ai iubirii de oameni, pe care i-a întllnitîn diferite oraşe din Anglia : 

„Nu se întîlneşte nicăiri în acelaşi grad şi în afară de orice 
mobil religios, acea sete nepotolită de a se devota pentru binele 
public : fete tinere din burghezie se înrolează ca surori de ca
ritate în spitale, în număr atît de mare, încît nu mai e nevoe de 
personal plătit; apostoli laici ai universităţilor, conferenţiari am
bulanţi, duc poporului din oraş in oraş pînea ştiinţii ; tineri ti
traţi ai universităţilor din Oxford şi Cambridge uită de cariera 
lor personală pentru a cheltui mai mulţi ani din viaţa lor în ser
viciul desmoşteniţilor." x) 

Odată şcoala terminată tînărul englez păşeşte cu încredere 
intr'însul în lupta vieţii ; el părăseşte familia cum părăseşte 
puiul cuibul cînd i-au crescut aripele. Nu cere învoirea părin
ţilor, nici pentru întreprinderile lui, nici pentru căsătoria lui : de 
obicei se căsătoreşte de tînăr şi nu ia zestre. Toată încrede
rea în viaţă o pune în puterea lui de muncă. Trebuinţa 
de a lucra, e trebuinţa morală pe care Englezul o simte 
mai mult decît orice. Munca e rugăciune (work is worship), 
spune Carlyle. 2) Tatăl nu este obligat de lege să lese averea 
sa copiilor ; el e liber s-o lese unui străin ori unei instituţii : 
„Dreptul de primogenitură are avantajul de a face numai un 
prost de familie". 

Astfel tlnărul n-are de aşteptat nici zestrea soţiei, nici tes
tamentul tatălui, nici slujba statului. El are de timpuriu răs-

1). Max Leclerc: Les Professions . et la Society cn Anglcterre, 
pg. 271, 272. 

2). In Anglia nu sînt cafenele în înţelesul continental al cuvîntului: 
cu jocuri de hazard şi cu libertatea de a sta deschise toată noaptea. Dela 
oîara 1 de noapte nici un local public nu mai o deschis în Londra. Odată 
lumea întoarsă dela teatru şi music-hall-nn, viaţa de noapte în stradă şi lo
caluri publice încetează comploct, şi străzile Londrei aproape sînt inundate 
de apa din canaluri pentru a apărea curate dimineaţa. 

Astfel trivialitatea orgiilor de noapte, caro rod atît de adînc sănătatea 
fizică şi morală a tinerimii în Paris şi lîerlin nu există în Londra. Urmările 
mimai a acestui fapt sînt incalculabile pentru vigoarea fizică şi morală a unui 
popor. In ftar-urile (cabaret) din Londra, nu sînt scaune pentru stat; în be
rării şi tea-room-mi nu poţi sta decît pentru a consuma şi a asculta orche
stra—nu sînt permise nici un fel de jocuri. Astfel omul nu se poate trîndăvi 
aiua nici destrăbăla noaptea, 'the manin the street (bărbatul în stradă după 
afaceri, nu în cafenele): iată o formulă caracteristică a vieţii publice in Anglia. 
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punderea unui şef de familie şi mîndria de a susţinea singur a-
ceastă răspundere. 

In Franţa, adolescentul, spune Boutmy, „e deja pe jumătate 
«tăpîn, gata să calculeze şi să sconteze, ca un tovarăş ori un 
interesat legal, moştenirea, care nu i se poate sustrage declt In 
parte". 

Un alt scriitor francez vorbind de Tfiul unic" al familiei 
franceze spune despre el că „oricît de bine ar fi educat, totuşi e 
convins că scopul vieţii e plăcerea, şi că datoria lui e de a chel
tui în orgii averea pe care părinţii lui proşti au agonisit-o pen
tru dlnsul". 

In soţie tînărul englez găseşte un tovarăş al vieţii devotat 
pînă la rezignare. 

„Pentru femeia engleză datoriile de soţie sint mai presus 
de cele de mamă ; pentru franceză iubirea copiilor trece înainte 
d"e toate. Engleza e mai mult soţie declt mamă ; Franceza e mai 
mult mamă decît soţie. Engleza în general curajoasă, răbdătoare, 
fără grijă de ziua de mîne şi fără frică de necunoscutul viitoru
lui ori al ţărilor îndepărtate, este o soţie rezignată. Ea urmează 
pe soţul ei oriunde ; are şi ea aceiaşi energie fizică şi tărie 
morală. In Franţa, femeia, soţie ori mamă, preocupată mai cu 
seamă de buna stare materială, de lux bătător la ochi şi viaţă 
•comodă, ambiţioasă de a străluci şi lacomă de siguranţa vieţii, 
nu mai cere bărbaţilor lucruri mari, întreprinderi îndrăzneţe, fapte 
eroice. Engleza e o femee iubitoare dar stăpînită. Ea îşi înde
plineşte datoria în conştiinţă. In toate clasele sociale, afară de 
aristocraţie, ea mai întotdeauna îşi alăptează copiii. Ea îi su
praveghează şi îi conduce"'). 

Noţiunea de familie e mai individualistă la Engleji decît la 
Franceji. Familia engleză se reduce numai la părinţi şi copii; 
tot ce-i unchi, mătuşă şi alte rubedenii nu intră în familia sim
bolizată prin home. 

Home-u\ e aproape un altar casnic pentru Englez. „Dacă 
grijile vieţii exterioare străbat înăuntru, dacă unul din soţi per
mite lumei necunoscute ori neprietene, neserioase ori neiubitoare 
de a trece pragul, atunci nu mai e home; nu mai e decît o 
parte din lumea externă acoperită pe dinafară şi luminată înă
untru. Dacă, dinpotrivă, altarul este un loc sfînt, un templu pă
zit, de zeii domestici, unde nimeni nu e admis, dacă nu e pri
mit cu iubire, atunci în adevăr e home"2). 

Individualismul şi sentimentul de izolare al Englezului nu-1 
fac indiferent faţă de sufcrinţile altora şi nu sînt o cauză de slă-

1). 'Max Leclerc : L'Education en Anglcterre, pg. 26, 27. 
2). „Englejii, spuno un scriitor american, te impresionează mai înainte 

<le toate prin sinceritatea acţiunilor şi vorbei lor. Dacă un englez te invită 
la dînsul, te simţi ca la tine acasă. Dacă Hi întinde două degete, asta în
seamnă că-ţi dă numai două degete ; dacă mina lui îţi prinde în plin nuna 
ta, ai în adevăr mîna lui întreagă, şi o ai cu toată căldura la despărţire. 
Vorba lui este caşi fapta lui, cuvîntul lui e angajament pentru el; poţi să 
i te încrezi pentru tot ce-ţi promite şi pentru mai mult încă." 
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bire a legăturilor sociale. Nicăiri caritatea publică nu se prac
tică pe o scară aşa de întinsă ca In Anglia. Numai în Londra 
spitalele şi instituţiile de binefacere primesc un sfert de miliard 
de lei pe an din caritatea anonimă a publicului '). 

„Adevărata prosperitate a unui popor se măsoară după u-
manitatea, nu după bogăţia sa : numai acela progresează în 
viaţă în care sufletul ajunge mai blînd, sîngele mai cald, cree-
rul mai viu, iar spiritul lui intră într'o pace plină de viaţă', spune 
un scriitor englez. 

„Personalitatea omenească în Anglia, spune Boutmy, este 
în deosebi deplină, viguroasă, îndrăzneaţă. Englezul are o sen
timentalitate care se exaltă faţă de o chestiune generală, şi, a-
jutat prin pasiunea de a lucra, el ajunge în stare de a face mari 
acte filantropice, ca desfiinţarea comerţului cu Negri şi părăsirea 
sclavajului, pe care in zadar s'au silit unii să le explice ca acte 
utilitare"2). 

Aceste sînt ideile, sentimentele, credinţile şi deprinderile 
poporului, care pune caracterul mai presus de inteligenţă, care 
crede că judecata sănătoasă iesă tot atît din caracter cît şi din 
intelect. In atmosfera acestei societăţi, noul venit se formează 
din frageda copilărie pînă ce ajunge în stare să aducă şi el 
contribuţia lui prin întemeearea unui nou home. In interiorul 
home-u\ui el învaţă lealitatea vieţii private, care este garanţia temei
niciei vieţii publice. Astfel acest popor a ajuns „să fie stăpîn 
pe civilizaţie fără să fie dăunat de ea" şi a păstrat Încă „acel 
element barbar care este principiul lucrurilor mari". 

Cu credinţa în atotputernicia caracterului, poporul englez a a-
juns azi să impue limba lui la o optime din întreaga omenire, şi, ple-
cînd dela o mică insulă, brăzdînd oceanele, sfredelind munţii, civili-
zind întinsurile locuite de sălbatici, a izbutit să întemeeze cel mai 
mare imperiu pe care un popor 1-a realizat vreodată. 

El a dat cele dintăi lecţii de civism Europei; a dus cu-
vîntul Mîntuitorului la peste 400 de popoare sălbatice; a Intro
dus Parlamentul în Australia şi Africa şi a dăruit binefacerile 
libertăţii Negrilor, care gemeau sub biciul nemilos al Albilor. 

Iată dovada făcută a valorii principiilor după care acest 
popor îşi formează cetăţenii şi titlurile lui de glorie în istoria 
universală. 

I. Botez 

1). Pe la staţiile din Londra vezi eîte o cutie lipită de zid cu inscrip
ţia. .Cruţaţi un penny pentru spitale". Trenurile trec la interval de o rai-
nută unul de altul. Nu ţin minte să mi se fi întîmplat să observ ca nimeni 
să nu-şi lese gologanul în cutie, în această minută de aşteptare. 

In 1855 se face o subscripţie publică în Anglia şi în Franţa pentru 
familiile soldaţilor căzuţi pe cîmpul do luptă în Crimeea. Suma strînsă în An
glia ajunge la 35.000.000 lei; acea din Franţa nu trece de 1.000.000. Legatele 
lăsate de donatori pentru folosul public se urcă în Anglia la suma do ju
mătate de miliard. 

2) Boutmy: op. citat pg. 158. 



CAPITOLUL III 



Ramurile de învăţămînt 
în Anglia şi pe Continent 

Fizionomia regimului şcolar în deosebitele ţări trebue să 
aibă pe lîngă trăsăturile generale, comune tuturor sistemelor de 
Învăţămînt, şi părţi caracteristice fiecărui popor. 

In toate statele, ajunse la un anumit grad de civilizaţie, 
există un sistem şcolar elementar, secundar şi universitar sau 
superior, precum şi un învăţămînt tehnic profesional şi artistic, 
elementar şi superior; Insă independenţa ori solidaritatea ierar
hică a deosebitelor ramuri de învăţămînt, cît şi tipul concret de 
şcoală, care reprezintă aceste ramuri, variază dela popor la po
por, dela ţară la ţară, după însuşirile de rasă ale popoarelor 
după nevoile locale ale ţărilor, după idealurile epocei istorice, 
impuse de vreme şi de cerinţile civilizaţiei. 

Comparînd diferitele sisteme de învăţămînt, nu înţelegem 
să punem faţă în faţă şcolile din anumite ţări, pentru a decreta 
care din ele slnt mai bune. Comparaţia nu e un mijloc de do
vadă fără replică; dar totuşi ea nu poate fi alungată din rîndul 
metodelor de cercetare, deoarece comparaţia e însăşi baza cu-
noştinţii. 

Ne vom servi de comparaţie numai pentru a lămuri cît mai 
mult organizarea caracteristică a regimului şcolar englez, nu 
pentru a desfăşura o cursă de întrecere pedagogică între cele 
trei mari state înaintate din Europa şi de a le decerna premii. 

Un regim şcolar îşi dovedeşte superioritatea nu prin com
paraţia faţă de alte sisteme, ci prin elasticitatea lui de adaptare 
la nevoile ţării în care funcţionează şi prin puterea ce o are de 
a atinge Înălţimea idealurilor civilizaţiei omenirii. 

De asemenea nu vom urmări prea de aproape amănunţimile 
de organizare ale diferitelor tipuri reprezentative de şcoală, pen
tru a nu Întuneca conturul general ; nici nu vom căuta să pri
vim această organizare din sborul paserilor, dela care înălţime 
toate trăsăturile specifice dispar şi peizajul se uniformizează. 

Nu vom trage concluzii hotărltoare nici din datele statistice, 
căci statistica nu poate arăta decit direcţia, niciodată distanţa 
exactă. 
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Avem numai intenţia să schiţăm, In linii mari şi cu detalii 
caracteristice, organizarea regimului şcolar din Anglia, cu atmos
fera lui specială şi cu principiile lui de viaţă, care-1 Încheagă şi-i 
dau vitalitate, precum şi de a deschide perspectiva suggestiilor, 
ce se pot naşte din această schiţare. 

Regimul şcolar francez şi german e clădit pe baza unui 
sistem logic, ca Întregul regim politic şi social din aceste două 
ţări: de aici acea uniformitate, simetrie şi consecvenţă—caracte
ristice comune ale regimului şcolar in Franţa şi Germania—pre
cum şi acea prea puţină mlădiere, în procesul de adaptare la ne
voile şi aspiraţiile vieţii moderne, a organizmului şcolar In a-
ceste două ţări. 

In Franţa se menţine încă contrazicerea între regimul ei 
politic şi cel pedagogic, cu toate protestările celor competenţi; 
iar în Germania, şcoala roade prea mult reliefurile caracterului 
individual atît de mult respectat de şcoala engleză. 

Regimul şcolar englez s-a născut cu încetul sub puterea 
de constrlngere a nevoilor vieţii locale şi a aspiraţiilor indivi
dualiste ale poporului. El nu s-a închegat deodată prin aplica
rea unui sistem logic de organizare de cătră o autoritate cen
trală unică. Spre deosebire de sistemele şcolare continentale, 
sistemul şcolar englez e lipsit de acea consecvenţă logică şi 
structură simetrică, atît de speciale sistemului şcolar fran
cez şi german. Regimul şcolar englez e ca şi Constituţia en
gleză—un conglomerat nesimetric; şi, ca şi ea, garantează mai 
bine declt oricare alt regim drepturile de desvoltare ale indivi
dualităţii. 

Logica şi simetria au prin firea lor însăşi ceva artificial. 
Viaţa nu curge nici logic, nici simetric şi niciodată nu se poate 
drena în prea mici canalicule--fie ele cît de simetrice şi de lo
gic calculate —cînd seva ei isvorăşte cu abondenţă. 

Viaţa impetuoasă a robustului şi vigurosului popor anglo-
saxon, în cursul său istoric, a înlăturat întotdeauna din calea ei 
naturală zăgazurile impuse simetric şi artificial. 

In locul spiritului de ordine şi de simetrie al artistului po
por francez, şi In locul înclinării din temperament spre supunere 
şi disciplină a ascultătorului popor german, la Engleji s-a des-
voltat, pînă la forţa elementară a instinctului, iubirea de liber
tate şi de independenţă individuală. 

Organizarea şcolii In Anglia, ca şi regimul ei constituţional, 
poartă înregistrate ecourile luptelor şi concesiilor trecutului: a-
cele urme de compromis între o lume veche şi una nouă, cu 
rădăcini adînci în viaţa trecută a poporului şi cu ramificaţii în-
cîlcite, dar pline de viaţă proaspătă pentru satisfacerea nevoilor 
prezente. 

In general, compromisul e forma sub care trăesc instituţiile 
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engleze, după cum simetria cristalizată a sistemului e forma de 
viaţă a instituţiilor continentale. 

In şcoala engleză domină o atmosferă de republică egali
tară: dreptul fiecăruia la desvoltarea complecta a individualităţii 
lui este criteriul de promovare şi selectare. Aptitudinile indivi
duale nu pot fi oprite ori întîrziate în desvoltare prin organizarea 
intransigentă a şcolii: şcoala e pentru elev, nu elevul pentru 
scoală. Vom vedea cum organizarea şcolară In Anglia permite 
promovări individuale la epoci deosebite şi organizări de cursuri 
ad-hoc pentru anumite cazuri speciale. 

Atmosfera şcolii germane reflectă în ea deosebirea castelor 
sociale şi disciplina de regiment a unui stat militarist; iar in
ternatul secundar francez e înăbuşit încă de o atmosferă de în
chisoare, care aminteşte influenţa nefastă a militarismului napo
leonian şi a clericalismului. 

E destul să citeşti o pagină din un regulament ori lege 
.şcolară engleză, ca să te pătrunzi imediat de acel spirit de elas
ticitate al organizării regimului şcolar, care îl face în stare să se 
adapteze la toate nevoile locale şi individuale. 

Instituţiile engleze în general îşi păstrează încheeturile ne
osificate; ele se pot oricînd adapta la nevoile nouă şi astfel nu 
•e nevoe de creaţii ori de înlocuiri complecte. 

Dacă un continental ar judeca starea de civilizaţie a An
gliei numai după arhaismul medieval al instituţiilor ei, s-ar în
şela asupra stării reale a civilizaţiei poporului; după cum, a-
plicînd acelaş metod altei ţări, s-ar putea înşela tocmai în senz 
contrar. E un lucru cunoscut că Anglia se poate servi de insti
tuţii vechi pentru nevoi nouă. Supravieţuirea instituţiilor vechi 
e una din caracteristicele unice ale civilizaţiei engleze şi această 
longevitate a instituţiilor în Anglia dovedeşte, fără îndoială, pu
terea lor de viaţă. 

Păstrarea instituţiilor vechi n-a împiedecat desvoltarea de
mocratismului englez. Ţara lorzilor este azi, dintr'un punct de 
vedere, poate ţara cea mai democrată dintre ţările mari din 
Europa. 

Şcoala, mai mult decît altă instituţie, reflectează caracterul 
politic şi structura societăţii in sinul căreia s-a organizat. Bo
gata varietate de tip a şcolii germane, cu clientela ei şcolară 
recrutată după clasele sociale, cu îngrădiri şi greutăţi de trecere 
dintr-untip de şcoală în altul e caracteristică pentru un stat ab
solutist şi o societate nedemocratică, cu diferenţieri de castă, 
cum e societatea germană; pe cînd tipul şcolii din Statele-Unite 
cu clientela ei şcolară amestecată, cu oferirea unui lnvăţămînt 
de toate gradele, gratuit tuturora, e caracteristic pentru un stat e-
galitar şi democrat ca cel al Americei de Nord. 
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Anglia şi Franţa sînt ţări democratice, fiecare insă are ca-
racteristicele ei speciale: de aici şi deosebirile în organizarea, 
regimului şcolar în aceste două ţări. 

înainte de a intra în schiţarea comparativă a regimului şco
lar din Anglia, se impune deci să insistăm asupra cltorva deo
sebiri între aceste două democraţii. 

Prin democraţie nu se înţelege numai un anumit sistem de 
organizare politică, ci şi o anumită mentalitate a cetăţeanului, în 
privinţa drepturilor ce are şi a respectului ce crede că-1 datoreşte 
drepturilor concetăţenilor lui; in general, o anumită stare sufle
tească a societăţii Întregi. Evident că în statele militariste şi 
biurocratice—chiar şi în ţara Drepturilor o/«w/m--sentimentul de
mocratic al societăţii trebue să fie influenţat de acest tip de des-
voltare al statului. 'Faza de desvoltare istorică actuală a Franţeir 
cu înverşunarea de spirit, aproape a unui război religios, cu încor
darea politică, pînă la ură şi violenţe, poate oare contribui la în
tărirea adevăratelor sentimente democratice ale societăţii franceze ?• 

In Anglia, ţară de self-government fără biurocratism civil 
şi militar, statul funcţionează mai mult ca regulator al diferitelor 
interese sociale declt ca instrument politic de dominare al clasei 
conducătoare: de aceia în Anglia nu există acel grad de anta
gonism politic violent şi amar între clasele muncitoare şi clasa, 
deţinătoare a puterei statului, cum e în Germania şi Franţa. 
De asemenea toleranţa largă religioasă şi renunţarea de mult 
a clerului englez la puterea politică înseninează oarecum orizon
tul democratismului societăţii engleze. 

Puterea brutală a averii şi inerţia aurită a blazonului au 
fost întotdeauna piedici în calea desvoltărei spiritului democratic 
în orice ţară. Pe lingă aceste cauze vechi şi permanente de-
stratificare socială, forma de organizare a statelor moderne a a-
dăugat încă: rangul biurocratului, epoletul militarului, aristocra
tismul îngîmfat al titratului... Şi, de cite ori ecoul barbariei tre
cutului nu-şi amestecă răsunetul, prea tare şi prea crud, în ln-
vălmăşala luptelor pentru marile revendicări sociale ! 

De clteori forme sălbatice de naţionalism, şovinism, antise^ 
mitism... nu tulbură, ca umbre din imperiul morţilor, orizontul 
senin al democraţiei 1 

Unele apucături atavice, ca şi acele duhuri rele din credin
ţele populare, părăsesc clteodată odihna veşnică a mormlntului, 
pentru a rătăci prin lume, a Întuneca minţile, a înegri sufletele şi 
a spori suferinţile. 

Cu toată tendinţa unor factori ai organizării statelor mo
derne de a împiedeca desvoltarea spiritului democratic, şi cu toată 
supravieţuirea instinctelor trecutului în sufletul omenesc, sînt ati-
tea instituţii, atitea puteri oarbe ale societăţii, care limpezesc at-



RAMLltlLE DE JNVAŢAMINT IN ANGLIA Şi PE CONTINKNT 55 

raosfera in calea Democraţiei şi-i asigură triumful definitiv in 
viitor în toate ţările. 

Din acest punct de vedere insă nu toate ţările sînt deopo
trivă de înaintate. Nu se poate tăgădui că progresul democra
ţiei se face mai greu în ţările centralizate, cu autoritarismul mi
litar şi biurocratic al statului, decit in ţările de self-government, 
fără biurocratism civil şi militar, cu proclamarea suveranităţii ce
tăţeanului. 

Dacă am clasifica statele mari civilizate după distanţa la 
care se află acum de idealurile democraţiei, am găsi că Germania, 
ţara tipică a castelor şi prejudecăţilor sociale, ocupă locul cel 
mai depărtat; iar Franţa, care e mult mai apropiata de aceste i-
dealuri decit Germania e totuşi întrecută de Anglia, care n-a su
ferit şi nu sufere de neajunsurile biurocratismului şi militarismului. 

Apoi, adincul şi smeritul sentiment religios al Englezului, 
unit cu extraordinara tărie a caracterului, cu puterea lui de a-şi 
stâpini (self-control) impulsiile şi de a-şi impune norme de con
duită, ajunge, in adevăr, un mijloc puternic de cultură sufletească, 
de îmblînzire a egoismului omenesc. Nicăiri spiritul de caritate 
publică nu e aşa de desvoltat ca în Anglia ; şi, desigur îmblîn-
zirea sufletului omenesc e un factor psihologic important în pro
cesul de democratizare al unei ţări. Acest lucru 11 urmăreşte 
aşa numitul the fagging system în şcolile pentru educaţia copii
lor nobililor —un procedeu de lărgire a simpatiei omeneşti pen
tru cei slabi şi umili, loarte curios pentru continentali. Cordia
litatea simplă şi stăplnită a Englezului conţine mai multă căl
dură sufletească şi altruism social decit sociabilitatea zgomotoasă 
şi manierată, dar indiferentă a Francezului, ori gravitatea solemnă 
a Germanului. 

O caracteristică importantă a democraţiei engleze e valoa
rea personală ridicată a individului din clasele mijlocii şi mun
citoare. 

In Franţa, muncitorul, micul burghez, fermierul... fiecare 
strtnge banul agonisit, face economii, trăeşte meschin şi îşi ne
glijează cultivarea şi sporirea personalităţii lui: astfel el ajunge 
bogat, dar rămîne obtuz şi grosolan. 

In Anglia, omul din aceleaşi categorii sociale îşi asigură 
viaţa la o Societate, iar restul venitului îl cheltueşte întreg pen
tru confortul vieţii, pentru cultura şi subţierea personalităţii lui 
şi, prin această creştere a valorii personale, el speră sâ-şi mă
rească venitul pentru a-şi putea încă mai mult îmbunătăţi viaţa. 

Idealul Englezului e să devie un gentleman, adică un om 
bine educat (well educated man), cu mîndrie şi demnitate per
sonală, respectat de lume şi în stare să se facă respectat lntr-o 
societate distinsă. Aceasta e nobleţă modernă în Anglia, recru
tată din rlndurile claselor muncitoare, după meritele şi sforţările 
personale; peclnd in ţările militariste de pe continent s-a des-
voliat nobleţă biurocratică civilă şi militară, recrutată din rindul 
•funcţionarilor statului. 
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In Londra mi s-a lntîmplat să vorbesc cu un croitor 
despre „Anna Karenina" şi „Război şi Pace", şi să cunosc un 
„reparator de ghete" care citea pe La Fontaine „ca să nu uite 
limba". M'am gîndit că poate am avut noroc să cunosc un croitor 
exceptional şi-am regretat că în cercurile culte din capitalele ce
lor două ţări surori carpatine nu sînt întotdeauna aşa de norocos. 

Iată citeva aspecte ale democraţiei politice şi sociale în 
Anglia şi Franţa, care vor putea lămuri unele trăsături ale or
ganizării regimului şcolar din aceste două ţări. 

Organizarea învăţămîntului în ramuri de grade deosebite e-
cerută de aceleaşi motive pedagogice In orice ţară din lume ; 
procentul însă, ce fiecare clasă socială îl dă deosebitelor ramuri' 
de învătămînt variază dela ţară la ţară în proporţii caracteristice 
pentru stadiul de democratizare al diferitelor ţări. 

Toate statele, cu un regim şcolar organizat, impun învăţă-
mintul primar tuturor claselor sociale deopotrivă ; însă pentru în-
văţămîntul secundar şi profesional inferior, selecţia ce se face prin 
organizarea de stat a învăţămîntului, în special în ţările biuro-
cratice centralizate, nu e lipsită de părtinire socială, şi reflec
tează întotdeauna raporturile de putere între clasele sociale şi' 
frica statului de înmulţirea proletariatului intelectual. 

In democraticul stat al Americei de Nord, organizarea re
gimului şcolar îngădue ca trecerea continuă dela şcoala primară 
la cea secundară şi superioară să fie deopotrivă de uşoară pen
tru toţi. şi din punct de vedere al legăturii între aceste trei ra
muri de învătămînt, şi în privinţa costului învăţămîntului. 

„Un om capabil de desvoltare are dreptul să fie educat, şi sta
tul ori familia, care lipseşte pe un băiat ori o fală de acest drept 
inalienabil, de a-şi desvolta pînă la cel mai înalt grad natura sa* 
morală şi intelectuată, face o crudă nedreptate copilului şi co
mite o trădare împotriva tării în care el trăeştc", spune un scri
itor american.') 

In ţările cu desvoltare individualistă ca Anglia şi Statele-
Unite, intervenţia statului în procesul de selectare al clientelei 
şcolare pentru toate ramurile de învătămînt se face după un cri
teriu individualist—fără preterm^ de clasă şi fără frică de prole
tariat intelectual. 

„In ce priveşte creşterea şi desvoltarea corpului şi minţii, 
fiecare trebue tratat, ca şi cum ar fi singura fiinţă pe lume. Tre-
bue să ne îngrijim de individ nu de grupă" 2). 

Idealul democraţiei în educata publică,—aşa numita scară-
educativă (educational ladder), care cere înlesniri egale (equa
lity of oportunity) pentru toţi copiii ţării de a parcurge întreaga 

1) Reports of the Commissioner of Education, 1898—1899, pg. 565. 
2) J. W. Harper: Education and Social Life. 
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scară a lnvăţămîntului — e complect realizat numai In Statelet 
nite şi Wales (Ţara Galilor) din Marea Britanie. 

In şcolile secundare din Statele-Unite sînt azi 600.000 elev 
toţi au trecut prin acelaşi tip de şcoală primară şi au aceiaşi 
perspectivă pentru lnvăţămîntul secundar şi superior—nici un 
privilegiu de clasă în organizarea regimului şcolar, ci o singură 
şcoală pentru toţi copiii (One school for all). 

Contrastul şcolii democratice şi egalitare din Statele-Unite 
ii găsim în organizarea regimului şcolar din Germania. Şcoala 
primară— Volksschule — cu durata dela vrista de 6— 14 ani, e şcoala 
clasei muncitoare. Cine urmează această şcoală complectă nu mai 
poate trece în lnvăţămîntul secundar. Clientela şcolilor secun
dare e pregătită în aşa numitele Vorschule, ori se recrutează 
dintre elevii în vristă de 9 ani din Volksschule. Apoi învăţă-
mlntul secundar e reprezentat prin şease tipuri deosebite de 
şcoli: Realschulen, Oberrealschulen, Realprogymiiasien, Real-
gymnasien, Progymnasien, Gymnasien. Toate aceste tipuri de 
şcoală secundară implică nu numai programe deosebite, dar şi 
clase sociale deosebite şi privilegii deosebite pentru absolvenţii 
lor. Această diîerenţiare nu e impusă de cerinţi pedagogice, ci 
de spiritul de castă, pentru a menţinea şi în şcoală acea diîe
renţiare socială, care e în societatea germană ; ea nu indică sim
ple secţii de specializare educativă, ci bariere de caste sociale. 
Mulţi din fruntaşii pedagogiei germane nu sînt mulţumiţi cu ac
tuala organizare şi cer introducerea unei singure şcoli pentru toţi: 
Eitiheilsschule—one school for all. 

Organizarea regimului şcolar din Germania a inspirat ur
mătoarele juste şi caracteristice observaţii unui scriitor ameri
can : „In Germania părinţii sînt constrînşi să hotărască de cu 
vreme dacă fiii lor trebue să urmeze studii superioare sau dacă 
trebue să-şi mărginească educaţia lor la ramuri elementare, de 
oarece şcoala secundară are propriul ei fumisor, şi rar îşi recru
tează elevii din şcoala elementară (Volksschule). Mai mult, pă
rinţii trebue să se hotărască, înainte ca fiii lor să atingă vrista 
de 11 ani, dacă ei trebue să urmeze un curs, care îi va debar
ca la pragul universităţii, sau la uşa vreunei politehnice ori altă 
şcoală profesională. Odată copilul plecat în drumul carierii lui, 
o Întoarcere nu mai e posibilă pentru el, fără sacrificiul cîtorva 
ani, pe care trebue să-i piardă pentru „a se adapta14 împrejură
rilor deosebite. Această inflexibilitate este cauza pentru care In 
Germania aşa de mulţi îşi greşesc chemarea. Starea aceasta 
este urmarea diferenţierii societăţii. O aristocraţie de naştere, 
de educaţie, de avere pare o necesitate cit timp există o formă 
de guvernămint monarhic. Un monarh trebue să aibă un pie
destal, pe care îl găseşte în suişul treptelor societăţii. De aceia 
In Europa nu se găseşte un exponent al civilizaţiei moderne aşa 
cum e şcoala comună americană, care e cel mai puternic nive
lator al neegalităţilor sociale imaginat pînă azi. In timp ce el ri
dică straturile de jos ale societăţii, în acelaşi timp trage In jos 
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pe cele care stau pe o ridicătură, fie acea ridicătură un sac cu 
bani, un piedestal de cultură, ori un arbore genealogic". 

In America de Nord, fiecare cetăţean este educat de fapt în 
una şi aceiaşi şcoală — the common school. 

In Franţa, pînă la un punct ca şi în Germania, nu există o 
adevărată continuitate socială intre şcoala primară susţinută de 
stat şi Liceu. Din întreaga populaţie şcolară elementară numai 
trei pătrimi, adică copiii din clasele de jos, urmează la şcoala 
primară a statului; restul de o pătrime, adică contribuţia claselor su
perioare, din care se recrutează mai cu samă clientela secun
dară, urmează cursul primar în clase primare alipite pe lingă li
cee ori în şcoli elementare private. Din acest punct de vedere 
In Franţa nu există un ideal democratic. 

In Anglia, ţara clasică a compromisului, în care reformele 
cele mai înaintate se încrucişează cu supravieţuirile cele mai ar
haice, întîlnim complect realizat şi idealul democratic din Sta-
tele-Unite şi rămăşiţi din învăţămîntul de castă al Germaniei. 

Organizarea învăţămîntului a începnt la epoci deosebite în 
diferitele părţi ale Regatului Britanic, de aceia e şi în faze deo
sebite. In Wales (Ţara Galilor), idealul educativ democratic al 
Statelor-Unite—owe school for all—e deja atins; în Scoţia încă 
nu; în Anglia propriu zisă, organizarea şcolară reflectează încă 
umbrele diferenţierilor sociale. In această parte a regatului, 
şcoala primară (the public elementary school) susţinută de stat 
aproape nu recrutează deloc clientela secundară pentru aşa nu
mitele public schools—şcoli secundare vechi ale aristocraţiei en
gleze, care nu primesc subvenţii dela stat. Clientela acestor 
şcoli e pregătită, ca şi în Franţa şi Germania, în anumite şcoli 
primare (preparatory schools), în unele cazuri alipite de şcoala 
secundară. 

Marea majoritate însă a şcolilor secundare, in schimbul sub
venţiei ce le dă statul, sînt obligate să primească, fără nici o 
taxă şcolară, un procent de cel puţin 25o/0 dintre foştii elevi ai 
şcolilor publice elementar.. 

In Anglia, ţară lipsită de biurocratism şi militarism şi fără 
spaima proletariatului intelectual, statul intervine pentru răspîn-
direa cit mai mare a învăţămîntului secundar şi superior, în di
recţia idealului democratic din America de Nord, nu a îngrădi
rii de castă din Germania. 

Iniţiativa privată încearcă acelaşi lucru în şcolile vechi ale 
aristocraţiei engleze : pe lingă bursele statului, legate particulare 
de zeci de milioane asigură Intrarea copiilor săraci în şcolile 
vechi cu prejudecăţi de castă. La Eton sînt 70 de bursieri; la 
Oxford, numai fondul lui Cecil Rhodes (the Rhodes Ttrusl), lă
sat de donator în 1902, procură aproape 200 de burse de cîte 
7.500 anual ; pentru universităţile din Scoţia, Andrew Carnegie 
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.•a donat în 1901 suma de 50.000.000 ') de Jei; cu prilejul intro-
•ducerei unor reforme In organizarea universităţii din Londra, a-
ceastă înaltă instituţie şcolară a primit dela diferiţi donatori 
peste 13.000.000 lei... 

Idealul organizării invăţămîntului nu poate fi căutat decit 
în direcţia evoluţiei societăţii omeneşti : în forma tot mai largă 
şi mai liberă a cooperaţiei sociale şi a emancipării individului în 
sinul unei societăţi democratice. 

Pană la atingerea idealului, aproape în toate ţările, în mă
sură deosebită, se poate observa că : „O mare parte a poporu
lui, în starea actuală a societăţii, luptă în concurenţa vieţii nu
mai în condiţii, care îl împedică în mod absolut, oricare ar fi 
•meritul şi capacitatea personală, dela vreo posibilitate reală de 
izbîndă. Cei din popor, cînd vin în lume, găsesc cele mai bune 
locuri nu numai ocupate, dar de fapt ocupate pentru totdeauna ; 
căci sub imperiu] marelui cod de drepturi, pe care averea l'a 
moştenit dela feudalism, noi îngăduim claselor bogate, in toate 
împrejurările, să deţie stăplnirea acestor locuri, din generaţie în 
generaţie, cu excluderea permanentă a restului poporului. Chiar 
şi din acele numeroase locuri, pentru care o pregătire înaltă ori 
o educaţie superioară este singura calificare, şi despre care noi 
vorbim (cu o curioasă neexactitate) ca şi cum ar fi deschise tu
turora, se poate vedea, că cea mai mare parte a poporului este 
Îndepărtată—aproape tot aşa de riguros şi de absolut ca şi în 
starea trecută a societăţii—prin simplul fapt că putinţa de a do-
bîndi o astfel de educaţie sau calificare este acum privilegiul ex
clusiv al averei" 2). 

Nu vom schiţa in acest articol decît ramurile Invăţămîntu
lui academic, lăsînd cu totul la o parte ramurile învăţâmîntului 
tehnic, profesional şi artistic, precum şi invăţămlntul infirmilor 
şi viţioşilor ; de asemenea nu vom insista asupra învăţâmîntului 
seral de continuitate de toate gradele, reprezentat numai In 
Londra prin aproape 350 de şcoli şi 175.000 elevi şi studenţi. 

Invăţămlntul Primar Elementar. Acest învăţămînt e de
sigur cel mai însemnat pentru orice ţară, căci el formează teme
lia culturii naţionale a întregului popor: de aceia deosebitele 
state l-au impus, în mod obligator şi gratuit, tuturor cetăţenilor. 

Franţa are un învăţămînt primar obligator, gratuit şi laic. 
Din punct de vedere al credinţei, Germania admite complecta 
libertate a instrucţiei religioase ; Anglia, ţara compromisului, are 
şcoli cu instrucţie religioasă confesională (vechile şcoli găsite In fi
inţă înainte de 1870—aşa numitele voluntary schools ori nonprovi-

1) Graham Balfour: The Educational Systems of Great Britain and 
Ireland, pg. 238 şi 284. 

2) Kidd : Social Evolution, pg. 234. 
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ded schools) şi şcoli în care e permisă numai Biblia, fără co-
mentar, (şcoli înfiinţate prin intervenţia statului după 1870— aşa 
numitele provided schools) *). 

O caracteristică unică a şcolii primare elementare engleze e 
că este unită cu Kindergarten (infant school), şi pînă la un punct 
implică principiul coeducaţiei celor două sexe : o şcoală primară 
elementară (provided school) adună sub acelaş acoperemînt, l a 
secţii deosebite, pînă la 1200 -1400 copii între 3 — 14 ani, de 
ambele sexe. 

Viaţa industrială a Angliei luind pe părinţi de acasă, statul 
a trebuit să se Îngrijească de educaţia copiilor dela vrlsta cea 
mai fragedă: de aceia de şcoala primară elementară publică s'a 
alipit şi un Kindergarten public. Dela vrîsta de 3 —5 ani darea 
la şcoală a copilului e facultativă ; obligativitatea e impusă dela. 
5—14 ani. 

Anglia are azi aproape 33.000 şcoli primare elementare pu
blice, din care aproape 8000 slnt şcoli nouă, clădite după un 
plan unic, In urma datei memorabile (1870) a intervenţiei statu
lui în organizarea învăţămîntului public. Şcolile primare, care au 
fost Înfiinţate înainte de 1870, şi care trăiau din subscripţii vo
luntare, au fost respectate şi mai tîrziu subvenţionate de stat 
(voluntary ori nonprovided schools). Ele au localuri vechi şi d e 
tipuri deosebite. Şcolile nouă (provided schools), înfiinţate prin 
intervenţia statului după 1870, au clădiri ridicate după un anu
mit plan : cu locuri pentru 1200—1400 copii, distribuiţi în trei 
secţii —copii, băeţi, fete, (infants, boys, girls), cu ogrăzi pentru 
recreaţii, clmp pentru jocuri, basen de înotat, bibliotecă, bancă... 
Costul unei clădiri se ridică între 250—500 lei de fiecare l o c ; 
numărul lor sporeşte necontenit: în 1886 suma cheltuită pentru 
clădiri şcolare s'a ridicat la 50.000.000 lei, iar in 1896 această 
sumă a ajuns la 101.000.000 lei. 

O treime din numărul întreg al populaţiei şcolare primare 
Învaţă azi In provided schools. 

Anglia posedă in şcolile ei primare 8.860.391 locuri; are o 
populaţie şcolară primară de 7.517.799 copii şi o frecventare de 
6.498.930. 

Procentul de frecventare e de 90°|0 In Germania, de 87.7°j» 
în Anglia şi de 85°|o în Franţa. Germania are cel mai ridicat 
procent de frecventare, pentrucă are cea mai mare vechime în in
troducerea obligativităţii învăţâmîntului elementar. 

In Anglia, în 1843, erau 32.7°|0 bărbaţi şi 49°|o femei, care 
nu puteau iscăli In registrul de căsătorie; în 1908, aceste cifre 
se reduc la 1.3°|o bărbaţi şi 1.5°|o femei. 

*) Poate că nu e nepotrivit să amintim aici că şi noi avem un învăţă-
mînt primar obligator şi gratuit, fără însă ca statul să-şi facă datoria de a 
procura şcoli şi învăţători îndeajuns pentru cei 800.000 copii în vrîstă de 
«coală, şi fără să procure copiilor materialul didactic în mod gratuit—aşa 
cum e în ţările cu învăţămint gratuit. 
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In Franţa, In 1905, erau 2.9°|o bărbaţi şi 4.4»|o femei, care 
nu puteau iscăli în registrul de căsătorie *) 

Administraţia şcolilor primare, ca Întreaga administraţie şco
lară, are cu totul alt caracter în Anglia decit în Franţa şi Ger
mania. Deosebirea rezultă din însuşi modul de organizare poli
tică a acestor ţări: Franţa şi Germania slnt state centralizate 
biurocratice, pecind Anglia e o ţară cu suveranitatea autonomiei 
locale. In Franţa şi Germania, şcoala e privită ca o instituţie a 
statului: autoritatea locală, ca atare, şi cetăţenii n-au nicio pu
tere de control asupra ei; ea e administrată şi controlală direct 
de autoritatea centrală a stalului, prin aparatul lui biurocratic. 

In Anglia, şcoala nu e a statului, ci a cetăţenilor; ea nu e 
instituţie de stat, ci instituţie locală. Dreptul, ce-1 are statul de a, 
se amesteca in organizarea şcolară, derivă numai din subvenţia 
pe care el o dă şcolii. Acest drept este un drept acordat, nu un 
drept impus. Şcolile, care nu primesc subvenţii dela stat, nu pri
mesc nici amestecul reprezentanţilor statului; iar şcolile, care 
primesc subvenţii şi deci şi controlul statului, au o foarte marc 
libertate in ce priveşte economia internă a şcolii: orar, program.... 
Statul intervine ca să ajute cu bani, cu cunoştinţi tehnice şi cu 
controlul său dacă şcolile sînt bine organizate (to be efficient) ; 
el nu poate decit să refuze unei şcoli subvenţia, dacă regula
mentele şi dispoziţiile lui slnt cu intenţie nerespectate, să închidă 
şcoala nu poate. 

De fapt administraţia şcolii primare in Anglia se face de 
autoritatea locală, prin mijlocirea reprezentanţilor aleşi (governing, 
bodies of managers) de cetăţenii (votează bărbaţi şi femei) cir
cumscripţiei respective, care plătesc darea pentru şcoală (the ra
tepayers). 

Sînt vreo 328 autorităţi locale (county councils, borough co
uncils...) cu atribuţii şcolare. Fiecare autoritate locală are un co
mitet educativ, în care pot întră şi femei (educational committee),. 
Însărcinat în mod special cu chestiile de educaţie. Acest comitet 
stă în contact permanent cu managers ai şcolilor şi cu autorita
tea centrală (Board of Education), şi-şi exercită rolul de control 
şi puterea de administraţie prin specialiştii ce-i are în serviciul lui. 

Acest sistem e şi el un compromis între sistemul de seif-
goverment şi sistemul biurocratismului de stat : pe deoparte ce
tăţenii aleg pe managers, iar pe de alta şcoala e controlată de 
inspectori, funcţionari ai statului. 

Conlucrarea acestor două sisteme administrative face sase 
corecteze neajunsurile inerente fiecărui sistem în parte. 

Prin sistemul biurocratic exclusiv -aşa cum e în Franţa şi 
Germania —şcoala e privită numai din punct de vedere strict pro
fesional; prin sistemul mixt (cu managers aleşi dintre cetăţeni),, 
şcoala e privită şi din punct de vedere al vieţii publice. Astfel 
şcoala se foloseşte de cunoştinţele profesionistului şi înlătură, 
exclusivismul şi miopia cunoscută a specialistului. 

*) Ihe Statesman 's Year-Book, 1910. 
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Dc aici urmează şi un alt folos pentru şcoala engleză: 
prin managers societatea oarecum străbate în şcoală, se simte 
că şcoala e a cetăţenilor, nu a statului ; iar profesorii nu for
mează un corp închis, desprins de restul societăţii. 

In Franţa şi Germania, şcoala e despărţită oarecum de so
cietate şi corpul profesoral formează un corp închis şi exclusivist. 

Cetăţenii in Anglia arată un interes pentru şcoală, care nu 
se poate observa în Franţa şi Germania. 

Cine va asista la solemnitatea împărţirii premiilor, la vreo 
şcoală engleză, va rămînea plăcut impresionat de numărul cel 
mare de premii oferit de cetăţeni, pentru cei care s'au distins la 
anumite obiecte. Am rămas surprins de un premiu oferit la o 
şcoală de fete pentru babyology (îngrijirea copiilor mici din Kin
dergarten). 

Obiectele de studiu în şcolile primare elementare nu sînt 
exact aceleaşi în toate şcolile, deşi anumite obiecte se găsesc in 
orice ş:oa!ă. Aşa zişii cei trei R (.Reading, Writing şi Arithme
tic, adică cetirea, scrierea şi socoteala), Limba maternă, Istoria, 
Stiir.ţile elementare, Studiul naturii, Geografia, Exerciţiile fisice, 
Jocurile (organized games), înotatul, Lucrul manual, Muzica, De-
semnul se găsesc aproape în fiecare şcoală, cu desvoltări deose
bite, după împrejurările locale. In unele cazuri se introduc şi lim
bile moderne ori Exerciţiul militar, Grădinăritul, Lăptăria, Bucă
tăria, Spălătoria, Gospodăria.... Programele se fac de autorităţile 
locale în Anglia, de autoritatea centrală în Franţa şi Germania; 
în întâia dintre cele trei ţări autoritatea locală impune statului, 
în cele două din urmă statul impune autorităţii locale. 

Dexterităţile practice (handicraft and manual training) ca : 
lemnăria, ferăria... pentru băeţi şi bucătăria, spălătoria, gospodă
ria, lucrul cu acul... pentru fete se predau în aşa numitele ma
nual centres, care sînt clădiri speciale în curtea şcolii elementare. 
Alegerea elevilor şi elevelor din şcoala primară pentru manual 
centres se face la vrîsta de 12 ani. Tot la această vrlstă se face 
şi alegerea pentru şcoala primară superioară, şi examinarea pen
tru trecerea în şcoala secundară. Aici e încheetura învăţămintului 
primar elementar cu cel tehnic şi secundar. 

Preocupările practice din şcolile elementare nu urmăresc 
specializarea de meseriaş, nici nu caută să mecanizeze forma 
muncii copilului. Am rămas surprins de modul cum îşi Înţelegea 
rolul un maistru de teslărie, în unul din aceste manual centres. 
El Îmi spuse că prin teslărie urmăreşte desvoltarea inteligenţii 
copiilor şi că obţine rezultate minunate. Sînt elevi la care sfera 
senzaţiilor e prea obtuză ; şi numai prin educaţia simţurilor se 
poate obţinea o mai uşoară formare şi circulaţie a noţiunilor. E-
levul care lucrează în lemn un obiect trebue să-i conceapă pla-
,nul, sâ-1 desemneze, să-1 imiteze, să-i calculeze dimensiunile, şi 
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proporţiile, să-1 execute In lemn: astfel puterea de observaţie se 
precizează, văzul şi pipăitul se ascut, imaginaţia creativă lucrează... 
Intr'un cuvînt teslăria ajunge, în acest chip, un obiect cu adevă
rata valoare educativă. 

Bucătăria şi gospodăria se predau fetelor, nu cu scopul de 
a Înlocui bucătăreasa şi servitoarea, ci ca mijloace educative 
pentru a desvolta simţul estetic şi gustul, care trebue să împo
dobească orice muncă omenească. 

Fetele învaţă cum să aranjeze cu gust şi confortabil, un 
salon, un ietac, o cameră pentru bolnav, un biurou, o sofragerie; 
cum să arajeze o masă sau cum să prezinte bucatele... In partea 
intelectuală, prinsă de orice muncă manuală, stă valoarea educa
tivă a dexterităţilor practice din şcoala primară elementară engleză. 
Regulamentul şcolilor primare elementare spune că: „Desemnul 
(cuprinzînd şi modelajul) trebue predat astfel, ca în primul loc să 
tindă la cultivarea facultăţilor individuale de observaţie şi de 
expresie a şcolarului, şi să aibă în' vedere nu numai dexteritatea. 
şi precizia manuală, dar de asemenea şi desvoltarea inteligenţii". 
De asemenea exerciţiile fizice şi jocurile sînt recomandate de pro
gramul oficial, nu numai ca mijloace de întărire a corpului şi 
sporire a sănătăţii, dar şi pentru a desvolta inteligenţa şi întări 
caracterul. 

Am insistat asupra acestui punct în alt articol. 
Intr-o clasă de studiu {standard), în şcolile primare, nu pot 

fi mai mult de 45 alevi; fiecare standard are mai multe divi
zionare, în care elevii sînt grupaţi după puterea şi capacitatea lor 
personală. Puterea intelectuală a elevilor dintr-un standard e cri
teriul după care programul se restrînge, ori se desvolta, se re
duce ori se adaugă. Un standard normal durează un an; elevii 
excepţionali însă pot fi promovaţi la mijlocul anului. 

Metodul —raportul înlre profesor şi elevi în predarea cunoş
tinţelor—se deosebeşte în mod caracteristic în şcoala engleză faţă 
de şcoala germană. In şcoala engleză „fiecare elev trebue tratat 
caşi cum ar fi singura fiinţă pe lume"; în şcoala germană, toţi 
elevii la un loc se topesc oarecum într-un nou şi singur elev : 
clasa Cu acest nou elev lucrează profesorul. 

In şcoala engleză, disciplina clasei rezultă din activitatea 
individuală încordată a fiecărui elev în parte; în şcoala germană, 
disciplina clasei isvorăşte din spiritul de ascultare şi supunere 
şi din automatismul psihologic al copiilor. 

In şcoala engleză copilul singur munceşte (self-activity) 
să-şi adune cunoştinţele (to dig out knowledge for himself) şi re
curge la profesor numai pentru a-1 ajuta ori a-i controla rezul
tatul—nu se desvolta sub tutela intelectuală a profesorului, după-
cum cetăţeanul englez nu trăeşte sub tutela politică a statului; In 
şcoala germană elevul e o parte din clasă, care lucrează sub 
tutela profesorului, după cum cetăţeanul german îşi îndeplineşte 
conştiincios şi mulţumit datoriile vieţii sub tutela statului. 

In şcoala engleză e o atmosferă de libertate şi independenţă. 



6t I. BOTEZ 

ca şi In societatea engleză ; in şcoala germană disciplina, supu
nerea şi uniformitatea provoacă admiraţia... şi făgăduesc pentru 
mai tlrziu Însuşiri preţioase militarismului statului. 

Institutorul englez are pregătirea necesară, dar nu o are 
nici aşa de îndelungată nici aşa de Încărcată ca a institutorului 
german. Institutorul german, dacă se poate spune, e chiar prea 
bine pregătit: şease ani de muncă conştiincioasă In şcoala nor
mală, pellngă anii anteriori de studiu, l-au transformat într-un 
adevărat metod în carne şi oase. El posedă adine principiile pe
dagogiei herbartiane, In care crede ca într-o dogmă şi are cul
tul treptelor formale; el se expulzează de bună voe din viaţă 
şi se consacră cu totul intereselor şcolii—ajunge un apostol, un 
om al şcolii. Niciodată nu Intră In clasă fără să nu-şi fi făcut 
planul dinainte, şi e mai intransigent decît un general pentru a-
plicarea complectă a acestui plan făcut acasă. Viaţa lui întreagă 
e mişcată de clopoţelul şcolii, mintea lui disciplinată de logica 
treptelor formale, şi conştiinţa lui adine mulţumită că-şi îndepli
neşte o înaltă datorie cătră patrie. Mai presus de orice, el e pro
fesor şi numai incidental e altăceva. In clasă, el oficiază cu con
ştiinţa că vorbeşte sub inspiraţia revelaţiunii... într-un cuvînt a 
ajuns un fel de ascet al pedagogiei. 

Formalismul acesta exclusivist al profesorului german, a-
dese usucă sufletul şi degenerează în pedantism stereotip şi au
tomat. Mecanizarea metodului în acest chip a aruncat pe nedrept 
multă umbră asupra pedagogiei herbartiane, şi a făcut pe mulţi, 
în frunte cu Rein, să ceară relntronarea drepturilor personali
tăţii, prea mult încătuşată de formalismul metodului pedant. 

Produsul şcolii germane, format sub tutela profesorului, îşi 
caută o altă tutelă clnd întră în societate: deaceia el primeşte 
cu uşurinţa şi supunere tutela statului. Fixindu-şi un loc în or
ganismul statului, cetăţeanul german trăeşte pătruns de sentimen
tul datoriei cătră stat şi cătră viaţa lui profesională. Orizontul 
vieţii lui de obicei are o rază foarte scurtă—el se specializează, 
se consacră, devine apostol al profesiei lui—şi se dezinteresează 
de viaţa publică, permiţînd astfel statului să se Întărească şi să 
absoarbă din ce în ce mai mult forţele vii ale poporului. 

„Nimeni nu poate trăi mai mult timp in Germania, fără să 
nu fie lovit de efectele ce le are rutina patriarhală şi biurocra-
tică asupra caracterului naţional. Aceste efecte slnt multiple şi 
se pot observa cu orice prilej. După cum sistemul militar a pro
dus un popor în mod uimitor de supus la ordine şi disciplină, 
tot aşa sistemul biurocratic de guvernămlnt a creat un spirit de 
atlrnare în viaţa publică, cu totul nebărbătesc... De aici vine 
lipsa acelei viguroase vieţi publice, care de obicei există în 
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.ţările cu instituţii libere şi acea mare indiferenţă pentru aface
rile naţionale şi locale" *). 

In Anglia, ţară de self-government, lucrurile se petrec cu 
lotul altfel: aici fiecare e „cineva din corpul care guvernează" 
— un ruler. Fiecare trebue să se pronunţe prin vot asupra tu
turor chestiilor de interes local şi naţional : astfel cetăţeanul tre
bue să se intereseze de viaţa publică şi' e pus in situaţia de a 
fi silit să-şi facă o educaţie politică, să-şi formeze convingerile 
care 11 vor conduce in viaţa publică. Aceste convingeri li vor 
lumina toate actele vieţii şi, prin sentimentul datoriei de a lua 
parte la viaţa publică, el nu-şi va ştirbi personalitatea, nici nu-şi 
va usca sufletul prin exclusivismul apostolatului profesional, al 
consacrării absolute pentru serviciul pe care-1 Îndeplineşte în 
stat. Această concepţie de biurocrat intelectual e caracteristică 
sistemului german de educaţie; pentru Englez, cea mai Înaltă 
datorie a unui cetăţean e participarea la viaţa publică. 

Prin această conştiinţa a datoriilor cetăţeneşti, s-a păstrat 
In Anglia suveranitatea individului faţă de puterea cotropitoare 
a Statului. 

Profesorul englez nici nu e apostol, nici nu e chemat să 
formeze apostoli... supuşi statului; el nu uită că e şi cetăţean şi 
e chemat să formeze cetăţeni liberi şi dîrji faţă de tendinţile co
tropitoare ale statului : de aici acea deosebire de atmosferă în 
şcoala germană şi cea engleză. 

Cu aceste concepţii despre valoarea profesională, Englejii 
au izbutit să aibă profesori, care să poseadă metodul tot aşa de 
bine ca şi profesorii germani, şi să aibă o personalitate mult mai 
Întreagă şi mai bărbătească decît a apostolului german. 

Nimic nu poate caracteriza mai bine idealurile educative 
urmărite în şcoala elementară engleză decît următoarele rinduri : 

„Scopul şcolii publice elementare este de a forma şi întări 
caracterul şi de a desvolta inteligenţa copiilor încredinţaţi ei; şi 
de a face cea mat bună întrebuinţare din anii devotaţi şcolii, a-
juttnd atît pe fete cit şi pe băeţi să se formeze prin sine înşişi, 
după nevoile lor diferite, attt din punct de vedere practic cit şi 
intelectual, pentru munca vieţii. 

*) W. H. Dawson: German Life in Town and Country. 
Tot Dawson comunică rezultatul anchetei făcute de un ofiţer asupra 

recruţilor germani. Ofiţerul a pus întrebarea: „Cine a fost Bismarck?" Din 
50 recruţi, 30 n-au putut da niciun răspuns ; 10 au răspuns nesigur, că Bis
marck a fost un general ori un împărat, şi 10 au răspuns bine. In alt regi
ment, din 87 soldaţi, 21 au răspuns că niciodată n-au auzit ceva despre Bis
marck; 32 l-au făcut pe Bismarck general; 9 au auzit că a fost un războinic 
vestit; 6 că a fost un Ministru do Război; 5 l-au descris ca pe întâiul Can
celar al Imperiului; 9 au^spus că Bismarck a fost întemeetorul Imperiului 
German; 1 1-a numit întăiul împărat german; altul 1-a făcut poet; un altul 
traducător al Bibliei, şi ultimul a spus că Bismarck a fost cel mai mar» 
•duşman al împăratului! 
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Avlnd acest scop In vedere, datoria şcolii este de a de
prinde pe copii, cu îngrijire, cu observaţia şi judecata clară, ast
fel ca ei să poată căpăta o cunoştinţă inteligentă despre unele 
fapte şi legi ale naturii; de a deştepta în ei un interes viu pen
tru idealurile omenirii, şi de a-i face familiari cu literatura şi 
istoria propriei lor teri; de a le da oarecare stăptnire asupra lim
bii ca instrument de cugetare şi expresie, şi, făcîndu-i conştienţi 
asupra mărginirii cunoştinţelor lor, să dezvolte în ei un aşa gust 
pentru cetire şi studiu, încît să-i facă în stare să-şi sporească 
cunoştinţele, după ce vor părăsi şcoala, prin propriile lor puteri... 

Un scop important deşi secundar al şcolii elementare este 
de a descoperi pe copiii, care arată o capacitate deosebită, şi de 
a desvolta aplicaţiile lor speciale (întrucît aceasta e posibil, fără 
a sacrifica interesele majorităţii copiilor), astfel ca ei să poată fi 
In stare a trece la vrlsta potrivită în şcolile secundare, şi să fie 
în stare să tragă maximum de folos din educaţia oferită lor a-
colo... Şcoala elementară trebue să sădească în copii deprinde
rea muncii, controlul de sine şi persistenţa curagioasă în faţa 
greutăţilor"*). 

Învăţămîntul Primar Superior (Higher Elementary Scho
ols). Şcolile de acest grad corespund cu aşa numitele Mittel-
schulen din Germania şi cu VEcole Primaire Superieure din 
Franţa. Slnt întrebuinţate mai cu seamă de clasa comercială, 
mijlocie şi au de scop să complecteze învăţămîntul elementar, 
fără să pregătească pentru învăţămîntul superior. Cursul e de 
3 - 4 ani, cu program variat, mai desvoltat decît în şcolile pri
mare elementare. Se predau şi limbile moderne. învăţămîntul 
unora are o bază mai mult comercială, al altora mai mult indus
trială. Numărul elevilor din cei dintâi doi ani e mărginit la maxi
mum 40 elevi de clasă; pentru ultimele clase la maximum 
30 de elevi. 

O şcoală are de obicei între 350—400 elevi ori eleve. O 
varietate de şcoală asămânătoare e aşa numita School of Science, 
căreia predominarea muncei de laborator îi dă un caracter ştiin
ţific mai practic. Clasele de laborator nu pot avea decît maxi
mum 20 elevi. In 1900 erau in Anglia 183 de aceste şcoli cu 
24.639 elevi. 

Londra are 52 şcoli primare superioare, cu o populaţie şco
lară de 28.000 elevi. Toate sint externate (day-schools). Elevii 
acestor şcoli se recrutează din şcolile primare elementare, cam la 
vrlsta de 12 ani, după recomandarea Inspectorilor In înţelegere 
cu Directorii şi Directoarele şcolilor primare elementare. 

Principiile de educaţie generală aplicate în aceste şcoli slnt 

») Board of Education: Code of Regulations for Public Elementary 
Schools in England. 
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aceleaşi ca în toate şcolile elementare şi secundare din Anglia. 
Caracterul lor cam exclusiv de şcoli întrebuinţate mai mult 

de o clasă socială, nu le asigură simpatia cetăţenilor: ele sînt 
considerate ca o şcoală hibridă între şcoala primară elementară 
şi şcoala secundară. Se pare că nu au viitor. 

tnvăţămîntul Secundar. Caracteristica organizării acestui 
învăţămînt in Anglia e varietatea şi lipsa de simetrie, dupăcum 
consecvenţa logică e caracteristica organizării lui în Franţa şi 
Germania. Intervenţia statului în organizarea învăţămintului se
cundar în Anglia e cu totul recentă: intăia preocupare a statu
lui, după 1870, a fost organizarea învăţămintului elementar: de 
aici aparenţa aproape de haos, pentru un continental, a organi
zării învăţămintului secundar din Anglia. 

Dar dacă statul n-a introdus un sistem uniform de învăţă
mînt secundar -şi nici nu urmăreşte acest lucru—rezultatele ob
ţinute în direcţia îmbunătăţirii lui, numai în cîţiva ani, nicăiri n'au 
lost vreodată întrecute. 

Pină in 1896, din numărul total al elevilor secundari abia 
40.000, se poate spune, că învăţau cu adevărat în şcoli bine or
ganizate, unde li se putea procura un învăţămînt secundar de ca
litate superioară—şi aceste şcoli nu erau nici înfiinţate nici aju
tate de stat, nici Întreprinderi particulare: ele au fost înfiinţate 
şi prevăzute cu înzestrări (endowments) de vechi donatori generoşi. 

Prin sistemul subvenţiilor (grants), statul a izbutit să reor
ganizeze (to make them efficient) multe din vechile şcoli, care 
neavînd venituri îndeajuns, nu puteau să se reorganizeze şi să 
procure un învăţămînt la înălţimea timpului şi a nevoilor. Azi 
în aceste şcoli sînt 158.502 elevi şi 133.042 eleve. 

Necesitatea răspîndirii cit mai mult a învăţămintului secun
dar e susţinută în Anglia, cu mare energie, din punct de vedere 
al intereselor vieţii publice. 

„Mare este primejdia acelui stat, în care numai o elită pu
ţin numeroasă este bine educată şi instruită. In vremuri de ne
linişte, această elită nu va putea exercita controlul, pe care e da
toare să-1 exercite, pentrucă ea va vorbi o limbă a cărei argu
mente şi importanţă mulţimea, în ignoranţa ei, va trebui in mod 
necesar să n-o poată înţelege.*) 

Şcolile secundare în Franţa şi Germania au aceiaşi admi
nistraţie biuiocatică ca şi şcolile primare ; ele sînt de fapt insti
tuţii de stat şi nu recunosc autorităţilor locale şi cetăţenilor drep
tul de a interveni în administraţia şi organizarea lor. 

Apoi, prin faptul că în Franţa şi Germania nu există o le
gătură directă între şcolile primare ale statului şi Licie ori Gym
nasium—zz\& două tipuri caracteristice ale şcoalii publice secun-

*) Cloudesley Breretoa; What is Secondary Education? pg. 103. 



68 I. BOTEZ 

dare In aceste două ţări —statul, cu tot corectivul burselor, nu 
pune aici pecetea democratică (education ladder) pe învăţămîntul 
secundar, ca în Statele-Unite ori în Anglia—în parte. 

Administraţia şcolilor secundare în Anglia, deşi conţine şi 
ea principiul mixt al administraţiei şcolilor primare, şi indepen
denţa relativă faţă de autoritatea centrală, totuşi prezintă trei ti
puri deosebite, după tipul şcolilor însăşi : 

1) Şcolile care nu primesc subvenţii nici dela stat nici dela 
comună—cum slnt celebrele public scools şi modern public scho
ols, despre care am vorbit în alt articol, precum şi unele din 
Grammar schools. Aceste şcoli se administrează de anumite co
mitete (trustees), alese conform cu dispoziţiile legatarilor şi cu 
drepturile lor recunoscute. Nici statul, nici comuna nu se poate 
amesteca în organizarea lor. 

2) Acele din Grammar schools, care deşi au înzestrări, 
primesc subvenţii dela stat şi dela comună, se administrează a-
proape Întocmai după sistemul mixt aplicat şcolilor primare sub
venţionate de stat. Deosebirea constă în faptul că şi administra
torii înzestrării întră între managers. Aceste şcoli slnt datoare 
să aibă un procent de elevi de 25°/o veniţi din şcolile primare 
elementare publice. 

3) Şcolile secundare municipale înfiinţate de oraşe, în anii 
din urmă, pentru a satisface nevoile locale, *) se administrează 
întocmai caşi şcolile primare elementare publice. 

Tendinţa democratică a statului, în răspîndirea învăţămîn-
tului secundar In Anglia, reiesă din faptul că, intre şcoala pri
mară elementară publică şi şcoala secundară, statul a stabilit o 
legătură normală de continuitate. La 12 ani, elevul din şcoala 
primară publică trece u'n examen pentru a dovedi că merită să 
urmeze cursul secundar; dacă trece examenul cu succes, el e 
declarat bursier al statului, pînă la vrlsta de 19 ani, cind ter
mină şcoala secundară; 25°/o din elevii şcolilor secundare subven
ţionate de stat se recrutează dintre aceşti elevi. 

Pentru cei care nu slnt bursieri, costul, de elev, al Invăţă-
mlntului secundar în Anglia, variază dela 5000 lei anual—la Eton 
—plnă la redusa taxă şcolară de 50 lei anual, In şcolite secun
dare municipale 

Pentru Franţa, tipul şcolii secundare e mai ales internatul; 
pentru Germania, externatul; pentru Anglia, procentul internilor 
(boarders) e de 35.7 °/<> în şcolile secundare de băeţi şi de 18°/o 
In cele de fete. 

In privinţa programelor de studiu nu există mari deosebiri ca
racteristice Intre Anglia, Franţa şi Germania. 

Asupra sistemului de educaţie, din şcolile secundare din An
glia faţă de sistemul de educaţie din Franţa şi Germania, am in-

*) In Londra între 1904—1908 s'au înfiinţat 17 şcoli de aceste pentru 
4000 elevi; pînă la 1904, în Londra, erau 30.000 de locuri pentru elevi fi 
eleve în astfel de şcoli. 
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sistat pe larg în alte articole; nu ne rămine acum decît să amin
tim şi să adăugăm cîteva caracterizări generale. 

Din punct de vedere al instrucţiei propriu zise, şcoala se
cundară engleză, în general, procură mai puţin cunoştinţi elevi
lor decît şcoala franceză şi germană. Dar dacă absolventul de 
liceu din Anglia ştie mai puţine decît absolventul german ori 
francez, în schimb, el e în stare să înveţe mai mult, după ce 
părăseşte şcoala, decît colegul lui din Franţa şi Germania ; de
sigur adevărata valoare a şcolii se măsoară nu după cit dă, ci 
după rutcrea ce lasă elevilor. 

Precăderea ce se dă educaţiunii propriu zise în şcoala en
gleză face ca absolventul liceului din Anglia să părăsească 
şcoala, cu o rezervă de energie fizică şi intelectuală şi cu un 
dor de a învăţa şi entusiasm de muncă, care întrec cu mult 
produsele şcolilor secundare din Franţa şi Germania. 

Poate nu există nicăiri un tip de şcoală atît de criticat ca 
liceul francez. „Este uimitor cum această mare naţiune, poate 
din punct de vedere intelectual întăia în Europa, tolerează o ast
fel de maşină de a ucide omul", exclamă un scriitor englez. 

Din punct de vedere al formărei personalităţii, am văzut că 
nici şcoala secundară germană nu e prea departe de liceul francez. 

Invăţămînlul universitar. Anglia are în total optsprezece 
universităţi, din care opt sînt înfiinţate In veacul nostru ; niciuna 
din aceste nu are încă zece ani de existenţă. 

Opt universităţi create In mai puţin de zece ani! 
E destul acest fapt ca să se vadă entuziasmul acestui po

por cu apucături conservatoare, în aplicarea ideilor nouă. 
Niciuna din universităţile Angliei nu e înfiinţată de stat: 

toate s-au născut din iniţiativa particulară şi trăesc din venitu
rile înzestrărilor oferite de donatori şi din taxele studenţilor. Pen
tru toate statul împarte o subvenţie anuală care abia ajunge la 
suma de 2.500.000 lei, adică cu mult mai puţin decît venitul a-
nual de 15.000.000 lei al celor două universităţi din Oxford şi 
Cambridge, şi abia cît venitul fondului de 50.000.000 lei dăruit 
de Carnegie în 1901 universităţilor din Sco{ia. 

Toate au o administraţie autonomă. Chestiile privitoare la 
economia strict academică a universităţilor se resolvesc de se
natul universitar compus din profesori; chestiunile de o impor
tanţă mai largă se rezolvesc de aşa numita Convocation -adu
narea titraţilor universităţilor respective, înscrişi într-un registru 
special. De obicei această Convocation se întruneşte de 2—3 ori 
pe an; universitatea din Londra, de pildă, are 3 adunări ordinare 
de aceste In fiecare an: la cea din Iulie, 1909, au luat parte 
5.584 bărbaţi şi 1.048 femei. Prin această convocation, universi
tatea engleză păstrează o legătură mai intimă cu viaţa publică 
decît universitatea continentală. 
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In privinţa cursurilor, împărţirii în facultăţi, conferirei titlu
rilor, lucrărilor de laborator şi seminarii, cele mai multe din u-
niversităţile engleze au o organizare nu prea mult deosebită de or
ganizarea tipică a universităţii continentale. 

Cu privire la organizarea muncii studenţilor, universitatea 
engleză accentuează şi ea nota individualistă a întregului învă-
ţămînt: de aici acea activitate proprie (self-activity, to dig out 
knowledge for himself) a studenţilor, desfăşurată singuratec, în 
săli izolate, cu biblioteci pe specialităţi şi ajutor profesoral la în-
dămînă. Cursurile sub formă de conferinţi expozitive nu lipsesc, 
dar ele nu dau decît strălucirea culturii universitare, fondul ej 
real îl dă munca proprie individuală. 

O caracteristică comună tuturor universităţilor engleze faţă 
de cele continentale e desvoltarea vieţii de societate (social life) 
a studenţilor. Universitatea engleză nu este numai o şcoală su
perioară, ci este o comunitate cu viaţa ei proprie, cu preocupă
rile, aspiraţiile şi atmosfera ei specială. Aci tînărul îşi petrece 
viaţa nu numai ca student ci şi ca cetăţean al acestei comuni
tăţi—este „membru al universităţii11, cît timp e student, şi după 
ce părăseşte universitatea devine unul din convocation. Nenumă
rate societăţi şi cluburi literare, ştiinţifice, 'politice, sociale, spor
tive şi acele caracteristice debating-societies (societăţi de întrecere 
—In orice specialitate), organizate în sinul universităţii, grupează pe 
studenţi, leagă prieteniile, ajută formarea profesională şi pregă
tesc pentru viaţă. 

Numărul studenţilor matriculaţi în cele optsprezece univer
sităţi engleze nu trece de 40 000, iar corpul profesoral întreg 
(professors, lecturers, readers), nu ajunge la 3500. 

E de observat că pe lîngă studenţii matriculaţi, care au tre
cut exemenul de înscriere şi trec examene ca „internal students", 
pentru a obţinea diplome universitare, universităţile engleze sînt 
frecventate de un număr mult mai mare de studenţi nematricu-
laţi, înscrişi ca „externa/ students". 

La unele cursuri ale universităţii din Londra, numărul a-
cestor studenţi ajunge la o proporţie de 7—8 mai mare decît nu
mărul studenţilor matriculaţi. 

Aceşti studenţi nematriculaţi formează clasa „oamenilor for
maţi prin sine" (self made men), din care unii au ajuns să i-
lustreze istoria contemporană a Angliei; ei nu urmăresc diplome 
universitare ci cultură superionră. 

In Anglia, studentul matriculat e ocupat aproape ziua în
treagă în universitate, ca studrnt ori ca membru al vreunei so
cietăţi universitare. Cei care au intrat deja în lupta vieţii, unde 
li se impune proverbul time is money, şi simt îndemnul, sau 
de a se perfecţiona în direcţiunea profesiunii lor, sau de a-şi 
spori cultura generală, nu au posibilittatea să urmeze la univer
sitate decît ca „external students". 

Cu toate caracteristicele lor generale, universităţile engleze 
prezintă trei tipuri foarte bine deosebite. Cele mai multe sînt organi-
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zate, mai mult sau mai puţin, după tipul universităţii continen
tale : apoi e tipul special al universităţii din Londra şi însîîrşit 
tipul cel mai caracteristic îl prezintă cele două universităţi vechi 
din Oxford şi Cambridge. 

Nu avem nevoe să insistăm asupra universităţilor de tip 
continental; e interesant însă modul de organizare al universită
ţii din Londra. 

Universitatea din Londra cu biurourile centrale în monu
mentalul palat Imperial Instituie cuprinde două părţi : internai 
pari şi external part. Pină la 1900 această universitate nu a-
vea decît external part, adică instituţia întreagă se mărginea nu
mai la organizarea unui corp profesoral, care examina şi confe
rea diplome universitare studenţilor cu studii făcute oriunde, de 
oarece cursuri nu se făceau în această universitate. In 1900 se înfiin
ţează şi internai pari, adică organizarea studiilor universitare rer 
gulate în sinul universităţii din Londra, ca şi pe continent. Insă 
cu toate că în principiu această internal part corespunde cu o 
universitate continentală complectă, organizarea studiilor univer
sitare e cu totul altfel închegată. 

Facultăţile nu sînt concentrate la un loc şi cursurile nu se 
fac în sălile aceleiaşi clădiri. Universitatea, cu facultăţile ei, e 
împrăştiată oarecum în toată Londra, şi cursurile se fac în 28 
de institute şi colegii, unele cu palate şi instalaţii monumentale: cum 
e de pildă University College. Unele din colegii au numai o fa
cultate, altele au două sau trei, University College le are pe 
toate. Ele se numesc schools of the University ; materiile se pre
dau toate de profesori ai universităţii din Londra, şi exame
nele anuale de asemenea se trec în aceste şcoli. 

Afară de aceste 28 şcoli ale universităţii mai sînt încă 31 
de alte colegii, în care numai unele cursuri se predau de profe
sori reennoscufi ca profesori ai universtăţii din Londra. 

Studenţii, care urmează cursurile şcolilor universităţii sau 
ale profesorilor recunoscuţi de universitate, sînt matriculaţi în re
gistrele universităţii din Londra, şi după trei ani de studiu sînt 
primiţi să treacă examenul pentru diplomă înaintea unei comisi-
uni, compusă din profesori dela diferite şcoli ale universităţii. 
Examenul se ţine în Imperial Institute. 

Numărul profesorilor universităţii din Londra şi celor re
cunoscuţi era de 845 în 1909. 

Corpul examinatorilor pentru external part se ridica la 218 
în 1908. In acest an s'au prezentat la examene, ca external stu
dents; 11.836 candidaţi, din care au reuşit 5631. Examenul e 
foarte serios, şi... după cum constată Max Leclerc, o diplomă en
gleză exprimă întotdeauna ceia ce trebue să conţie. 

Sistemul de organizare din internal part al universităţii din 
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Londra ii găsim mai bine conturat în college-system al universi
tăţilor din Oxford şi Cambridge. 

Fiecare din aceste două universităţi constă dintr'un număr 
de colegii—Oxford are 22 iar Cambridge 20—şi clteva mari bi
blioteci, laboratorii, hall-\ivi comune. Cursurile se ţin in diferi
tele colegii, iar unele în laboratoriile comune; examenele anuale 
au loc tot în colegii cu profesorii respectivi, iar pentru titlurile 
universitare se trec examene generale înaintea unor comisiuni 
speciale, în /w/Z-urile comune. 

Viaţa de colegiu din acrste două universităţi seamănă cu 
viaţa din vestitele public-schools; ca şi elevii din aceste şcoli se
cundare, studenţii din Oxford şi Cambridge sint interni (boarders), 
deosebirea de vrîstă insă impune aici oarecare modificări in »• 
plicarea practică a sistemului şi în aranjarea confortului vieţn 
fiecărui student în parte. 

Şi aici ca şi în public schools, fiecare student are un tutor,— 
in loco parentis—un titrat al universităţii, care de fapt e pentru 
studenţi un camarad foarte preţios, prin experienţa lui mai bo
gată şi prin cultura lui mai întinsă. Corpul tulor-ilor formează 
în realitate un corp de profesori asistenţi totdeauna la indămlna 
studenţilor. 

Costul total al traiului şi învăţămîntului, de student, în a-
ceste universităţi variază intre 3500—7000 lei pe an. Deşi au 
mulţi bursieri, ele slnt totuşi caşi public-schools, în special şco
lile aristocraţiei engleze. 

Azi aceste două universităţi au la un loc 42 colegii, aproape 
7000 studenţi şi vre-o 600 studente, care poartă numele de oas
peţi bine veniţi (welcome guests), in amintirea dreptului, nu de 
mult recunoscut femeilor, de a urma cursurile universitare şi la 
aceste vechi instituţii, îngrădite de cele mai îndărătnice prejude
căţi ale trecutului. 

Vechea tradiţie universitară a Angliei e representată prin 
aceste două universităţi cu celebritate mondială de veacuri. De 
numele lor sînt prinse cele mai glorioase pagini ale istoriei An
gliei, şi aspiraţiile lor au fost privite întotdeauna ca idealurile na
ţionale ale întregului popor anglo-saxon de pretutindeni. 

Oxford şi Cambridge 1 
Iată două nume geografice care pentru oricine evoacă mai 

presus de toate fiinţa a două vechi instituţii de cultnră decit nu
mele a două oraşe engleze : an Oxford man ori a Cambridge 
man nu înseamnă un locuitor din oraşul Oxford ori Cambridge, 
ci un titrat al uneia din cele două vechi universităţi. 

începuturile lor datează de prin veacul al XII, şi desvolta-
rea lor a urmat Încetul cu încetul, fără întrerupere şi fără sistem, 
fiecare veac lâsîndu-şi însemnată pecetea lui istorică. 

Amindouă trăesc snb forma unor federaţii de colegii ; fie
care colegiu are o istorie şi o viaţă proprie. Vechimea zidurilor, 
arhitectura palatelor, stilul catedralelor, parcurile imense şi gră
dinile superbe... toate aduc ecouri din veacuri deosebite. Fie-
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care clădire, fiecare turn are parcă pretenţia să rămîie aşa cum 
a fost făcut de generosul fondator, peste mormîntul căruia vea
curi au trecut unul după altul în infinitul veşniciei. 

Intre zidurile aceste, înegrite de vremuri, crescute parcă 
capricios în mijlocul parcurilor seculare, departe de zgomotul 
vlăguitor al oraşelor mari, tinărul englez învaţă să iubească no
bila tradiţie a trecutului, pe care fiecare colonadă, fiecare portic 
i-o şopteşte, şi să soarbă prin porii lui sănătatea şi vigoarea ro
bustă a naturii. 

Aici şi-au petrecut anii adolescenţii aproape toţi oamenii 
iluştri ai Engliterii, şi chipurile lor nemişcate depe plnzele din 
hall-uri îndeamnă azi la muncă stăruitoare generaţiile prezente. 

Prestigiul acestor universităţi s-a impus în întreaga organizare 
a învăţămîntului din Anglia; dela ele a plecat iniţiativa exten-
siunei universitare. 

Din această schiţare sumară se poate vedea, că spiritul de 
libertate şi independenţa personală, atît de caracteristic rasei an-
glo-saxone, a străbătut şi în organizarea întregului învăţămînt 
public din Anglia, dupăcum a pătruns fiinţa oricărei instituţii 
engleze. 

Călăuzit de acest instinct de rasă, poporul englez a eşit 
întotdeauna victorios din grelele crize lăuntrice; şi sub îndem
nul lui tenace şi îndrăzneţ a întemeiat în afară cel mai întins şi 
mai liber imperiu pe care istoria omenirei 1-a cunoscut vreodată. 

Azi, cînd deosebitele state luptă pe întrecute pentru ridica
rea culturală a popoarelor, poporul englez, cu aceiaşi încredere 
In individualismul lui istoric, a izbutit, pare, să organizeze cel 
mai bun sistem pentru formarea omului. 

I. Botez 
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