GERMANISTICA
IEŞEANĂ

UN DAScĂL AL NEAMULUI:CONSTANTINSPOREA
(1876-1954)
STEFANHOF
Deşi în aparenţă nespectaculoasă,biografia şi cariera lui Constantin
Sporea reflectă întru totul o epocă dramatică din istoria poporului său. S-a
născut în Transilvaniaşi a fost - ca orice român destoinic - un cetăţean de
nădejde al imperiuluihabsburgic;ceea ce nu l-a împiedicatsă opteze pentru o
plecare-peste munţi, atunci cînd urma să-şi aleagă meseria şi să se formeze
pentru o activitatede mare interes naţional. Universităţiledin Iaşi şi Bucureşti
promiteauoricăruiromân din Ardealun refugiu,unde se afla la adăpostde orice
prigoană naţionalistă(mai cu seamă maghiară).Urmînd cursurile Universităţii
din Bucureşti,ConstantinSporea şi-a legat, totuşi, destinul şi de cea de a doua
vatră a culturii româneştimoderne,de vecheacapitalăa Moldovei,de Iaşi. Aici
s-a angajat cu toate forţele sale în marele efort depus în vederea ridicării
învăţămîntului, secundar pe trepte mai înalte; această perfecţionare a
învăţămîntului,pornită tot de la Iaşi 1, a intrat într-o fază superioarăîn timp ce
Constantin Sporea, Valentin Bude, Traian Bratu îşi desfăşoară activitatea lor
didactică pe meleagurile Bahluiului: Sporea a întocmit prima lucrare de
metodică a predării limbii gennane, a analizat sistemul şcolilor secundare din
Prusia, Traian Bratu l-a continuatşi - avînd condiţii de lucru deosebitde bune a devenit şi organizatorulşi conducătorulprimei (şi pînă în 1940 a celei mai
bune) catedre universitarede germanisticădin ţară. Trecînd prin anii grei, prin
încercărileprimuluirăzboimondial, prezentatla o cotă maximăde intensitateîn
romanulardeleanuluiLiviu RebreanuPădurea sptnzuraţilor,ConstantinSporea
ar fi putut revenila un parcursexistenţialliniştit, culegîndroadele experienţelor
sale de 15 ani la liceeleieşene, Dar deosebitasa conştiinţăcivică şi profesională
l-a determinatsă răspundăprompt chemăriiguvernuluiRomânieiMari şi să se
I Constantin
Meissner
a pusaicibazeleunuiînvăţămînt
primarşi pedagogic,
bazîndu-se
pecelemairecenteconstatări
aleştiinţeidinepocasa '
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întoarcă în Ardeal pentru a asigura aici organizarea şi funcţionarea unui
învăţămîntromânesccapabilsă satisfacătoate exigenţeleîn această perioadăde
. mari realizări şi speranţe naţionale. Sporea a preluat conducerea liceului
românescde la Deva şi a reuşit să-I transformeîntr-o instituţiede perfecţionare
profesională şi sufletească exemplară. Pînă şi în anii de tristă faimă i se
recunoaşteaceastă reuşită. Aşa se spune că .,ConstantinSporea a imprimat în
şcoală linia pedagogieiexperimentale,progresistepentru acea perioadă",şi "În
memoria numeroşilor săi elevi, numele lui ConstantinSporea rămîne ca unul
care a făcut ca aceastăscoală să fie întîia din Ardeal, asa după cum consemna,
într-un proces-verbald inspecţie,VictorPăcală"2.
'
înainte de a evaluacele realizatede aceastăeminentăpersonalitatea vechii
şcoli româneşti, îi vom recapitula, pe scurt, datele biografiei'. Constantin N.
Sporea s-a născut la 1 august 1878 la Acriş (comunaVama Buzăului,judeţul
Trei Scaune) din părinţii Neculai şi Ioana Sporea. Tatăl, lucrîndu-şipămîntul,
exercitîndşi funcţiade pădurar,a trebuit să întreţinăo familienumeroasă(şapte
copii). S-a pierdut destul de devreme,ceea ce a îngreunatşi mai mult situaţia
membrilor familiei. Cu atît mai mult trebuie apreciat efortul depus de
Constantin Sporea în vederea realizării teiului său suprem: să ajungă un bun
pedagog. în comuna Prejmer (Tartlau), vestită prin biserica-cetate, tînărul
Sporea a urmat scoala
primară, trecînd. apoi la liceul din Brasovul
apropiat. S-a
,
,
decis abia în ultimul an de liceu să se facă germanist;decizia s-a datorat unei
întîmplări puţin obişnuite: Constantin Sporea, care dorea să urmezeInstitutul
Politehnic, răspundea în clasă de pregătirea colegilor la limba germană. La
sfirsitul
ultimei clase, află că fusesemai prost notat decit ar fi meritat.În
,
. dorinta
,
de a dovedi aceastănedreptate,pentru a arăta bunele sale cunoştinţede limbă şi
literaturăgennană, s-a decis să studiezegermanistica,S-a străduit, prin urmare,
să fie repartizatîn cadrul serviciuluimilitarîntr-o zonă cu vorbitoride germană.
A suportatgreutăţileserviciuluimilitar lîngă Viena.După lăsareala vatră, a luat
drumul Bucureştiului,împreună cu mai mulţi colegi. Fiind pedagog la Liceul
Francez, i-a avut alături pe ardeleniiAlexandruLapedatuşi pe Valentin Bude,
Din istoriculliceuluide la Deva aflăm4 că Sporeaîşi făcuseo parte a studiilorla
Cluj. La Bucuresti
si pedagogia,
la Cluj se va fi
, va fi studiat probabil franceza
.'
,..
pregătit pentru cariera de profesorde limbă germană5. In 1910, cînd îşi adună
datele pentru studiul său asupra sistemuluiliceal din Prusia va fi avut ocazia de
2OvidiuVlad,NicolaeŢîrlea,Monografia
liceuluipedagogic
Deva1870-1970,
Deva,
1970,p. 71.
3Elemi-aufostpuselaîndemînă
defiulregretatului
pedagog,
Dr,Constantin
C.Sporea,
căruiaîi4 multumesc
si
pentru
copiile
după
lucrările
tatălui
Domniei
sale.
•
Op.'.cit.,p.76.
5 La Bucureşti,
s-aînfiinţatabiaîn 1905o catedrăde germanăla universitate,
primul
profesor
tiindSimeon
Mândrescu,
secundat
deconferenţiarul-poet
şitraducător
Konrad
Richter.
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a-şi perfecţiona cunoştinţele de germanistică la eminenţii profesori Erich
Schmidt(la el îsi
în 1907,doctoratulTraian Bratu din Răşinari,
viitor
, sustinuse,
,
,
coleg al lui Sporeala Iaşi), W. Munich,E. Milan, W. Paszkowski6,
După terminarea studiilor, Constantin Sporea fu numit profesor la
Seminarul pedagogic de la Iaşi. Aici existau cele mai bune premise pentru
cercetări din domeniul pedagogiei. Constantin Meissner se afla la apogeul
carierei sale de pedagog, Traian Bratu începea să traseze drumul germanisticii
universitare, la Iaşi luau fiinţă primele şcoli ajutătoare, o Societate pentru
ajutorarea copiilor orfani etc. Nu e deloc întîmplător faptul că Sporea s-a
integrat într-o tradiţie pedagogicăsolidă; putem atesta aceasta printr-un pasaj
scris în 1916. Propunînd o reformă a încadrării şi ierarhizării profesorilor
secundari,Constantin Sporea menţiona:.Din îndemnul d-ţui C. Meissner, fost
preşedinteal cerculuididacticdin Iaşi, se alesese o comisiunede profesori,care
să studieze toate aceste chestiuni.Comisia însă n-a putut lucra deoarece n-avea
mijloace şi mai ales n-avea datele necesarela îndemînă, care toate se găsesc la
centru în arhivele diferitelor ministere"7. Vedem deci că iniţiativele lui
Meissner - chiar dacă nu au avut întotdeaunasuccesul dorit - au jucat un rol
important în spaţiul moldav, Tot lui Meissner i se datorează o altă tradiţie:
participareaprofesorilorieşeni la cursuride vară la Universitateadin Jena. Şi C.
Sporea a participat la astfel de cursuri. Şi, în cele din urmă, şi călătoriile de
studii în Prusia, avînd drept scop cunoaştereaînvăţămîntuluiprusac, încep cu
Meissner,care a studiat modelelegermaneatunci cînd urma să pună pe temelii
noi învăţămîntulprimar şi pedagogicromânesc. Concluziiletrase de Meissner
după călătoriasa la JenaWeissenfels şi Weimarau constituit/punteade lansare
a ideilor noi în învăţămîntulpedagogicromânescdupă 1892 (cînd Meissner era
secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice). La 5 iulie
1910, Constantin Sporea autor al unui studiu excelent despre metodica
predării limbii germane8 - a fost delegat de Casa Şcoalelorsă plece la Berlin
pentru a studia la faţa locului sistemul şcolar prusac. Sporea a vizitat şapte
gimnazii, a asistat la 41 de lecţii, susţinutede 29 profesori.şi a fost prezent la
trei şedinţede la Seminariilepedagogice.Şi-a formulatconcluziileîn lucrareasa
publicată ca numărul trei al "MuzeuluiPedagogical Casei Şcoalelor",în 1916.
Între timp, autorul studiului consultase o bibliografie de specialitate
considerabilă.Semnalează,printre alte lucrări,cele ale lui A. Beier, K. Neff, W.
Fries, H. Morsch, A. Nebe, Ph. Wegener şi apelează - cu scopul unor
6 La profesoriimenţionaţi,
Constantin
Sporeaa studiaturmătoarele
cursuri:Istoria
literaturiigermane.Dicţiuneagermană,Hodegetica
şcoalelorsecundare,Viaţapublicăşi
privatagermană.
,
7 Constantin
Sporea,Organizaţia
şcoalelorsecundaredin Prusia,Bucureşti,Sfetea,
1916,p. 75.
8 Încercări
asuprametodicei
limbeisermane,Iaşi,1909.
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confruntări- şi la trei lucrări româneşti,datoratelui C. Ionescu,M. Dimitrescu
şi M. Ţilinschi9. După bursa de un an, acordată lui Sporea în urma uei
inspecţii care a scos în evidenţă calităţile sale didactice-pedagogice,tînărul
profesor ardelean si-a
'!J .continuat cariera didactică la Iasi.
, Se căsătorise cu
Eleonora Vasilescu, fiică de preot, absolventă a Şcolii de educaţie casnică
Oteteleşeanude la Turnu Măgurele.
După anii de război (1916-1918), Constantin Sporea a plecat la Deva,
răspunzînd apelului guvernului, care dorea să pună la punct învăţămîntul de
limba română din Transilvania,revenităîn sînul unui stat român independentşi
unitar. De la 1 septembrie1919 şi pînă la 31 august 1938,ConstantinSporea a
fost director la Şcoala normalăde învăţătoride la Deva. Pe lîngă funcţia.sa de
director a preluat - temporar - ore de limba română şi de limbă germană,
Despre activitateaşcolii conduse de Sporea ne-am putea informa cel mai bine
citind manuscrisul fostului director: Istoricul fiinţării şi dezvoltării Şcolii
normale de băieţi din Deva, aflat la sediul şcolii şi azi. Neavîndacces la acest
manuscris,preluămcele spuse de Vlad/Ţîrlea:"Anii de început au fost dificili.
Trebuia recrutat un corp didactic corespunzător,asigurate.numărul de elevi şi
condiţiilematerialenecesarefuncţionăriişcolii. Pentru asigurareacandidaţilorla
examenul de admitere, a lansat încă din primul an un apel răspîndit prin
intermediulînvăţătorilordin satele Transilvaniei,în care se vestea că la Deva se
deschideşcoalanormalăromânească"10.Dar nu era vorba numai de mobilizarea
candidaţilor. Trebuiau create şi condiţii pentru buna desfăşurare a
învăţămîntului. Editarea unor manuale era o cerinţă imperioasă. Astfel, C.
Sporea a întocmit o Geografie a României şi a continentelor, Geografia
judeţului Hunedoara. Pentru recidarea şi perfecţionareacadrelordidactice s-au
organizat cursuri de vară. În anii 1920-1922 s-au ţinut cursuri pentru acei
învăţători care nu urmaserăşcoli normale;în 1923 au venit la Deva învăţători
.din Basarabia ce nu posedau perfect limba română, iar un an mai tîrziu
învăţătoridin Ardeal. Aidoma Iasului
lui ConstantinMeissner,si
,
, Deva a oferit
în anii 1925-1928 cursuri de o importanţă utilitară remarcabilă: ajutat de
inspectorul şcolar Nicolae Saku, Constantin Sporea a iniţiat pentru Învăţători
cicluri de instrucţie în lucrul manual, pentru tîmplărie, fierărie, împletituri de
nuiele şi paie, electricitate,olărit. S-a ţinut cont, în acest caz, de ipoteza lui
Meissner, potrivit căreia învăţătorul satului trebuie să .fie şi un gospodar de
frunte, capabil oricînd să fie un exemplu de urmat pentru oricare ţăran.
Constantin Sporea a fost timp de mulţi ani preşedintele.Astrei" de la Deva,
militînd şi aici pentru popularizareaculturii în rîndul maselor de români. După
--------._--_.
9 C.Ionescu,
Organizarea
liceuluiÎnGermania
si la noi,Bucuresti,
1906;M.Dimitrescu
Şcoalele
secundare
din
Frankfurt
pe
Main,
Bucuresti,
1'910.
.
,
10Op.CII.,
. p.76/77.
'
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ce părăsiseîn 1938postul său de director,nu a rupt legăturilecu şcoala. Foarte
interesante sînt, în această directie, analizele făcute de Sporea referitor la
manualele de limbă germană utilizate pe atunci în şcolile româneşti (1940).
Pedagogula murit - după multe suferinţe- in anu11954.
Constantin Sporea nu a lăsat drept moştenire o operă scrisă de vaste
proporţii, pentru că lot ce a scris era rodul unei experienţede ani de zile şi a
urmărit să sugereze- într-o formă concisă,demnă de admiraţie căile cele mai
indicate vizînd obţinereaunor îmbunătăţiripe plan didactic. Problema centrală
din toate scrierile lui Sporea, legate nemijlocitde practica şcolară, o reprezintă
persoana pedagogului.El ar fi, potrivit părerii lui Sporea, elementul cheie în
procesul de instruire şi educaţie. Numai un pedagog model - pregătit
multilateral,angajat cu toate forţele sale, cu toată capacitateasa de dăruire în
procesul formării unor oameni valoroşi, atît pe plan individual, cît şi pe cel
social şi naţional - ar putea garanta un învăţămînt la nivelul unei societăţi
complexe, plasată pe orbitele transformărilorcalitative şi cantitative. Foarte
instructiv e, în acest sens, studiul lui Sporea despre Organizaţia şcoalelor
secundare din Prusia (1916). Ca în toate scrierile sale, informaţiile precise şi
bogate constituiebaza de plecarepentruanalizeleulterioareIl,
Astfel, ni se precizeazălocul şi felul investigatiilorintreprinsede Sporea
la
Berlin,
se deruleazăierarhia scolară,
începînd cu vîrful piramidei (ministrul
A
'
Invăţămîntului, consiliile şcolare regionale, ajungîndu-se apoi la directori,
profesori,la candidaţiila carieradidactică.În fiecarecaz in parte, se semnalează
funcţia instituţiei sau a persoaneiîn cauză, se urmăreşteistoricul şi specificul
fiecăreifuncţii (astfel,se noteazăoscilaţiileprivitoarela atribuţiilejdirectoratului
de-a lungul vremurilor),se sintetizeazădatele cifrice referitoarela starea socială,
la retribuţia profesorilor din Prusia. Constantin Sporea nu se mulţumeşte
niciodată cu relatareafaptelor empirice.După ce a expus, de exemplu, situaţia
materialăfavorabilăde care beneficiazăprofesoriiîn Prusia, constată o oarecare
inadvertenţă:mai toţi pedagogii germani au o pregătire ştiinţifică demnă de
invidiat,dar sînt =în bună măsură- pedagogicu multe lacune; Sporea reperează,
în acest caz, o lipsă considerabilăa sistemuluide învăţămîntprusac: orientarea
sa spre o teoretizareşi o abstractizareextremă, care pierde din vedere oamenii
concreţi,fără de care procesulde instructie
'" si educatiee lipsit de sens. Si tocmai
în stăpînireamoduluide predarea cunoştinţelor,în capacitateade a le transmite
clasei, şcolarilor izolaţi, îmbinîndafecţiuneacu informaţiaexactă, rezidă - după
experienţalui Sporea - arta pedagogică.Criticînd evoluţia spre o specializare
extremă, spre izolarea într-o "cetate a ştiinţei", Constantin Sporea defineşte
personalitatea profesorului prin elemente variate, printr-o armonie şi o
11Această
minuţiozitate.
înmuncă,aceastărespectare
a diversificării
fapteloresteşi ea o
trăsătură
necesară
pedagogului,
aa cumil doreaConstantin
Sporea,
11
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complexitateprofesionalăşi umană considerabilă,În sfera acestuiom complet-profesorul-o,se îmbină
angajamentulşi căldura afectivă şi pregătirea
şi pedagogică cea mai bună calitate. Angajamentultotal în
interesulşcolii şi al predării considerato necesitate:"Din cele expuse mai sus
la directori şi
rezultă că aproape întreaga lor energie şi
activitateeste cheltuită
şcoalei; intereselelor aproape se identificăcu
ale
şi invers"12.
între premisele date şi randamentul şi
comportamentulprofesorilor trebuie să existe o corelaţie: sistemul prusac Ji
apare
Sporea bine
dînd dovada unei discipline ferme care nu
exclude libertateaşi responsabilitateaindividului.Retribuţiaadecvată,siguranta
şi continuitatealocului de
strinsa cooperaredintre directori şi profesori,
dintre profesor!şi elevi sînt puncte de rezistenţăale sistemului de învăţămînt,
analizat de Constantin
Indirect, prezentareasa are În vedere lipsurile
din. România: posibilităţile reduse ale cadrelor didactice de ii
Europa,de a
postuniversitare,de a ţine o strînsă legătură
cu
care au forma!pc fiecare cadru în parte (universităţile.institutele
de a beneficia
cu multipleorientări,de materialedidactice
cantităţiconvenabile.Importante că Sporea nu scapă din
mCI
prusace,dovedind- în acest caz o competenţă
profesionalălăudabilă,
de complexenedoriteşi-l Înzestreazăcu un
bun instinct pentru
şi realităţile şcolii româneşti, pentru care face
demers teoreticşi
"deşi secţiile se separăprin diferite obiecte
ele sunt unile din punct de vedere al disciplinei;în toate domneşte
respect,Încredereşi dragostedin partea elevilor fată de profesori,
serioşi şi demni sunt profesorii t'&ţăde elevi"!": acea unitate de
a procesului didactic, denotînd o colaborare Între toate
compartimentelesale, e
autorulSporeabaza învăţămîntului,în generat şi
o
de principiu
şcoalaromânească,în special
colaborare intre toţi cei implicaţi i'n sistemul de învăţămînt,
această raportare la
şi necesităţile date, acest fin discernămînt
aprecierea mijloacelor şi
indicate pentru atingerea diverselor obiective
didactice sînt scoase in
de ConstantinSporea, pentru care factorul om
rămînecentrulde fortă,
de a fi a învătămîntului,
,'
Această atitudine e adoptatădeja în prima scriere de vaste proporţii a lui
Constantin Sporea, în
asupra metodicei limbei germane, unde unu]
din capitolele de mare semnificaţie se intitulează Pregătirea profesorului1'1.
Aflăm, printre altele, şi: "Cariera de profesor este, fără îndoială, grea şi
12Constantin
Sporea,
Organizaţia
scoaleiorsecundare.
.., op.cit, p, 5(1
13ldem,p. 52,
14Iaşi,"Progresul",
1909.
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obstacolele,ce trebuiescînvinse pentru a ajunge la ea. de asemeneasunt multe
si
, mari" 15.Fără un profesorcapabil,bine pregătit, dăruit integral meseriei sale,
nu poate fi conceputun învăţămînt.Acest gînd ne trimite la seculara tradiţie a
dascălilor români,Iară de care culturaacestuipopornu ar fi putut dăinui, fără de
care conştiinţa unităţii naţionale s-ar fi putut lesne pierde. Referindu-se la
necesitatea învăţării (respectiva predării) limbilor străine, Constantin Sporea
precizeazăurmătoarele:"Studiullimbilor streine îşi are importanţaşi din punct
de vedere naţional. Sentimentulnaţional, după unii se slăbeşte, după cei mai
mulţi însă se întăreşte prin jnvăţarea lor. De cîte ori nu suntem îmbărbătaţi
citind fapte măreţedin istoria altor popoare1Creştedragosteafaţă de ţara noastră
şi îndemnulde a o îngriji şi înfrumuseţacitind cum alte popoaredin nişte stînci
goale ştiu să facă în ţara lor locuri de atracţiepentru streinii vizitatori.Iar cînd e
vorba să combatem un dusman
al ţării noastre, nu vom reusi
,
, mai bine decît
folosindu-nede arme chiar din arsenalullui, scriind în limba lui, sau într-o altă
limbă europeanărecunoscută"16.Încadrînd,astfel, limbile străine în ansamblul
îndatoririlor şi necesităţilornaţionale, definind statutul profesorului de limbi
străine, ConstantinSporea insistă, totodată, asupra obligaţiei pedagoguluide a
nu se limita niciodată la cunoştinţele odată însuşite, deoarece - în fiecare
moment istoric dat - se recomandăo adaptare a comportamentuluila situaţia
concretă,ceea ce impuneun procescontinuude autoperfectionare,de acumulare
de cunoştinţe actuale. Nu numai elevul - în procesul său de formare şi
transformare"", ci şi profesorul şi educatorul e obligat în permanenţă să se
instruiască,înveţe, să nu-şi piardă mobilitateape toate planurileprofesionale
si
, sociale17.
Considerînd învăţămîntul un proces continuu, Constantin Sporea nu
încearcă să stabileascăo ierarhic a cunoştinţelorprevăzutepentru predare sau a
mijloacelorfolosite în procesuldidactic.El le prezintăîn ansamblul lor, lăsînd,
în cele din urmă,pe profesorsă decidă singur, cum şi cînd să apelezela anumite
cunostinte,
, , la o anumitămetodăsi
, la anumitemijloacede predare18.
Şi în această primă lucrare, profesorul Sporea apelează la o bibliografie
corespunzătoare.Deşi pc lingă cercetările de peste hotare, sînt incluse şi
15
p.9 s.u.
16Idem,
Ibidem,
p. 3' ş.u,
17"Intraţiîn învăţămînt,
profesorii
audatoriasă seţinăneîncetat
în curentatîtcu limba,
cît şi cu progresele,
celpuţinliterare,alepoporului,
a căruilimbă(1propun.Dincîndîn cînd,
deci,e binesăpetreacă
celpuţincîtvatimp,
în ţararespectivă,
pentrua cîştigaceaupierdutşi il'
şi reîmrrospăta
cunoştirrţele".:
(C'.
Sporea
lncercărl
....
op,
cit.,
p. J3).de autor;În acestfel,se
8Lucrarea
de faţăse terminăcu schemauneilecţiipropuse
demonstrează
cumsepotaplica- peviu- conceptele
teoretice.
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contribuţii româneşti19, din lucrare rezultă, în primul rînd, noutatea ŞI
originalitateainvestigaţieiautoruluistudiului.
România, nici nu ar fi avut prea multe antecedenteîn ceea ce priveşte
metodica predării limbii germane, Cercetîndmetodeleaflate în uz în ţară, dar
mai ales în ţările cu o îndelungatătradiţie în aceastămaterie,ConstantinSporea
se decide - si
, în acest demers va fi continuat de Traian Bratu - să încerce să
combinetoate metodeleexistente,preluîndde la fiecareacele elementecare sînt
folositoare şi promit obţinerea unui randament sporit în activitatea didactică
curentă. Echilibrul întregului,plurifuncţionalitateasa intereseazăîntr-o măsură
considerabilă.Şi în acest sens, Iaşul unde a fost conceputăaceastă lucrare -are o tradiţie începută, printre alţii, de membrii .Junirnii", adepţi ai unor
judecăţi şi atitudini ponderate,a respectării- pe cît posibil - a unui număr cit
mai considerabil de opinii care să fie integrate, în final, Într-o sinteză
armonioasăşi cu un grad mare de complexitate.
Aidoma lui Bratu, Constantin Sporea, precursorul, înregistrează trei
metode de predare a limbii germane (respectiva limbii străine): 1. metoda
gramaticală,2. metodadirectă,3. metodamijlocie.De metodagramaticalăleagă.
numele lui Hegel, arătînd că ideea potrivit căreia o limbă poate fi învăţată
exclusiv prin cunoaştereagramaticiiar fi perimată;ceea ce nu înseamnă că, în
anumite situatii didactice,în anumite faze ale predării,gramatica şi-stăpînirea
regulilor ei (e vorba de-gramatica descriptivăl)nu ar avea o importanţă, că
predarea s-ar putea dispensa de toate elementele empirice oferite de traditia
metodei "gramaticale".Metoda "directă"ar fi imitarea procesuluide învăţare a
limbii materne de către copii (raportulnemijlocitmamă-copil oferind modelul
unei prelu spontane şi instantanee de cunoştinţe) şi ar exclude predarea
gramaticii. In metoda "mijlocie", care - în raport de momentul concret al
predării şi însuşirii limbii străine - alterneazăstudiul gramaticii (plecînd de la
lecturarea textelor) cu vorbirea şi ascultarea nemijlocită, Constantin Sporea
crede că Elgăsit instrumentulperfectibil,flexibil, care poate fi adaptatla orice
situaţie de comunicare.Considerîndlimba germanăfoarte apropiatămodelului
limbilor clasice spre deosebirede francezăşi italiană -, Constantin Sporea e
de părere că, în acest caz, îmbinareametodei "gramaticale"cu cea "directă" ar
trebui să se facă astfel ca accentul să cadă, în mai multe situaţii, asupra
elementului de predare raţională a gramaticii, factorul imitativ şi spontan
neputînd rezolva de multe ori stratificările morfo-sintactice din limba
germană20.
19Deexemplu,
IoanPaul,Pentruceşcolilesecundare
nuisbutesc
săformezecaractere
("Convorbiri
literare",1907);IoanBotez,Paralelism
Întrelimbamaternăşi limbilemoderne
din punctde vederemetodic("Via\aRomânească",
1908,Of.12);ValentinBude,Cîntece
germane,
(conferinta
tinutălaCraiova
În 1908).
;!OIdem;P..23'("Ease apropiemai·mlltdegramatica
limbilorclasice:Deaceeaşi În
pentrulimbafrancezăsau italianăse poateTntrebuinţa
metodaintermedrară
tmai
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La discuţiadespre metodă,se adaugăÎn acest studiu dezbatereaaspectelor
speciale legate de predarea limbii germane in România. Sporea insistă asupra
particularităţilorde pronunţie21,asupra problemelorde dicţie ale unor grupuri
sociale şi etnice, asupra unor dificultăţi aparte ale morfo-sintaxeiînsuşire de
vorbitoricu limba maternă română. Se acordă o atenţie deosebită materialului
intuitiv folosit în timpul expunerilor, se semnalează problemele cheie ale
foneticii, lexicului,iar sintaxa se prezintăprin analiza unor texte semnificative,
ceea ce indică prioritateapracticii vorbirii şi a scrierii asupra unor teoretizări
neeficiente. Chiar şi elemente de predare aparent demodate, cum ar fi
memorareaunor texte sînt încadrateîntr-o ambianţăfuncţionalănouă, vădindusi
, utilitateaatunci cînd se stie
-s nreeis la duce aceastămemorare.Nu efortul de
mrearstarea sensului e important,ci
unor ,ccuaţiiverbale standard, a
unor structuri sintactice tipice limbii germane22. în şcoala "secundară" se
recomandă o insistenţă sporită asupra însuşirii limbii scrise, a dezvoltării
capacităţii de expunere a gîndurilor şi a judecăţilor în scris. Aici, Constantin
Sporea indică o modalitatede
gradată a cunoştinţelorşi depnndentor
de la simpla copierea
Sielrece la
la exerciţii de transtormare,
modele de alternarea interogaţiilorsi a răspunsurilor,la rezumate,compozitiisi
epistole.În final, se ajunge la retroversiunişi traduceripretenţioase,cosid6tate
de cercetătorultransilvanculmea competenţeiîn stăpînirea unei limbi străine,
pusă astfel, aproape pe acelaşi plan cu limba maternă a vorbitorului sau a
scriitorului.Important,în cazul expunerilorlui Constantin Sporea, nu c numai
ritmul continuual procesuluide învăţarea limbii germane,al creşterii succesive
li gradului de dificultate a materialuluide predare, ci îmbinarea învăţării cu
educaţia propriu-zisă,Însuşirea limbii străine e însoţită de pătrundereatreptată
în miezul culturii create de comunitateavorbindaceastălimbă (în cazul concret:
vorbitorii de limba germană), deci în centrul conştiinţei naţionale străine.
Cunoaşterea istoriei literaturii germane, a istoriei germane îi apare lui
Constantin Sporea ca fiind strîns legată de efortul de însusire si de stăpînire a
limbii. În ansamblulvast al cunoştinţelor,deprinderilor, motivaţiilorpsihologice
şi judecăţilor de valoare, rolul de coordonator,de mobilizator al activităţilor
elevilor îi revine, bineînţeles,profesorului.Oferind modele didactice, acesta e
dator să ofere şi un model de comportament,de interpretareşi de stăpînire a
vieţii de toate zilele. Şi exact aici putem reveni la cele afirmate la începutul
acestei lucrări: personalitatealui ConstantinSporea, vie în amintirea elevilor şi
apropiatăspre metodadirectă,pe cînd pentrulimbagermanămetodadirectăeste mai
îndepărtată").
21Cf,Iapag.33referinţele
desprepronunţia
vorbitorilor
deidiş,
22Memorarea
e considerată
utilă;nu de dragulei, ci pentrucă "Memorarea.
bucăţilor
urmărestealtceva,voestesă fixezein minteaelevilorrostulsi loculdiferitelorcuvinteîn
interio1 vorbirii",
(C.Sporea,
Încercări
..., op.cit.,p. 36).
'
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colezilor săi, domină si
. marchează si
, fiecare efort al său de teoretizare a
experienţelordobinditeîn ani de ferventăstrădanie,urmărindcunoaştereavieţii,
a elevilor, cunoaştereade sine şi, astfel, stăpînireamijloacelorde a acţiona cu
pricepereşi bunătateasupra semenilor.Imagineaomuluiresponsabil.dotat cu o
cultură vastă, deschis oricărorînnoiri, omenos cu toţi cu care venea în contact,
refuzînd, totuşi, compromisuride neacceptat şi atitudini neprincipiale,.poate
dăinui. ConstantinSporea, exigent cu sine însuşi, cu elevii şi colegii lui, fiind
un metodicianexcelent, un practiciaa greu de întrecut, rămîne o pildă pentru
ceea ce a însemnatun dascălbun în vecheaRomânie.
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