2
Metamorfozele
De la șapte la doisprezece ani, copilul trebuie să-și lărgească domeniul de acțiune. Așa cum am văzut (în Taina copilăriei), copilului mic i se potrivește un mediu limitat. Acolo se
stabilesc relațiile sociale cu ceilalți. În a doua perioadă, copilul
are nevoie de un spațiu mai larg pentru experiențele sale sociale.
Dezvoltarea nu poate avea loc, dacă este lăsat în vechiul mediu
de viață.
Este necesar ca el să înțeleagă, printre alte lucruri, ce
înseamnă banii. Fără bani, putem trece pe lângă cele mai
minunate lucruri, dar nu le putem atinge. Am fi asemenea unei
păsări cu ciocul rupt, care moare de foame în vârful unei grămezi de semințe. Banii sunt mijlocul prin care omul își procură lucrurile. De aceea trezesc atât de mult interes. Trebuie
să considerăm banii drept „cheia de aur care deschide ușa
supra-naturii”1.
De aceea, copilul trebuie să aibă experiențe directe, să
cumpere singur obiecte și să-și dea seama ce poate obține cu o
unitate monetară din țara sa.
Ce putem cumpăra cu un bănuț? Când am folosit un bănuț
ca să cumpăr hârtie de la papetărie, bănuțul meu nu a dispărut.
Va cumpăra din nou alte obiecte de valoarea lui. Același bănuț
trece dintr-o mână în alta și aduce de fiecare dată obiectul
necesar cuiva. Cât de multe mărfuri s-au putut cumpăra cu un
bănuț apărut acum cincizeci de ani în toți acești ani? Banii pe
Maria Montessori denumește astfel mediul dominat și construit de
om, pe care omul îl aduce la viață cu ajutorul resurselor proprii și al
celor naturale.
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care îi mânuim sunt întotdeauna rezultatul muncii oamenilor.
Trebuie să rămână întotdeauna numai un mijloc, o modalitate.
Apoi copilul trebuie să stabilească relații sociale într-o
comunitate mai amplă. Școala închisă, așa cum este ea concepută astăzi, nu mai poate fi suficientă pentru el. Lipsește ceva
necesar dezvoltării complete a personalității copilului. Observăm un anumit regres ‒ manifestări ale caracterului lui pe care
le numim anomalii; acestea nu sunt decât reacțiile sale la un
mediu care a devenit neadecvat. Dar nu ne dăm seama de acest
lucru. Și întrucât se consideră că toți copiii trebuie să asculte
de ceea ce le spun adulții, chiar dacă mediul nu mai este potrivit pentru nevoile lui, atunci când nu ascultă spunem că este
„obraznic” și îi aplicăm o corecție. De cele mai multe ori nu
știm care sunt cauzele „obrăzniciei”. Dar copilul, prin comportamentul lui, dovedește exact ceea ce am afirmat. Mediul
închis este resimțit ca o constrângere și de aceea nu mai vrea
să meargă la școală. Preferă să prindă broaște sau să se joace
pe stradă. Acești factori aparent superficiali demonstrează
nevoia copilului de a avea limite mai largi decât până acum.
„Să dăm Cezarului ce este al Cezarului și Domnului ce este
al Domnului.” O parte din viața noastră aparține Domnului și
cealaltă, omului. Depinde de acesta din urmă, de mediul din
care facem parte, depinde de viața noastră socială. Când copilul
dispune de anumite condiții care îi sunt favorabile, manifestă o
activitate extraordinară. Inteligența lui ne surprinde, deoarece
toate forțele lui conlucrează, așa cum este normal la un om. Nu
mai avem de-a face cu problema transformării metodelor de
educație: aici se pune, de fapt, o problemă de viață.
Pânza păianjenului ocupă un spațiu mult mai mare decât
insecta ca atare. Pânza reprezintă câmpul de acțiune al păianjenului și funcționează ca o capcană pentru insecte. Este construită după un plan. Firul secretat de păianjen unește mai
întâi două crengi, două pietre, două suporturi de orice fel; apoi
păianjenul țese razele. Construcția continuă conform planului.
În final, păianjenul țese pânza în jurul centrului, mergând de
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jur împrejur, la o distanță calculată întotdeauna cu grijă. Dacă
punctele de sprijin sunt apropiate, pânza va fi mică. Cu cât
distanța de la un punct de sprijin la altul este mai mare, cu atât
va fi mai mare și pânza. Dar va fi țesută întotdeauna cu aceeași
exactitate, conform unul plan precis.
La fel ca și pânza de păianjen, și mintea copilului este construită după un plan exact. Construcția abstractă îi dă posibilitatea să înțeleagă ceea ce se întâmplă în câmpul lui, ceea ce
până atunci fusese în afara razei lui de percepție.
În funcție de mediul în care trăiește, fie într-o civilizație
simplă, fie într-o lume complicată, copilul va avea un câmp
de acțiune mai mult sau mai puțin întins, care îi va permite să
atingă un număr de obiective mai mare sau mai mic.
De aceea, trebuie să respectăm construcția interioară și
manifestările ei, care uneori pot să ni se pară inutile. Construcția este necesară. Datorită acestei lucrări, copilul își lărgește domeniul psihic de percepție și, ulterior, capacitățile de
receptare.
A considera școala drept locul unde se oferă instruire este
un punct de vedere. Dar să considerăm școala drept locul în
care ne pregătim pentru viață este altceva. În cel de-al doilea
caz, școala trebuie să satisfacă toate nevoile vieții.
O educație care reprimă adevărata natură a copilului este o
educație care duce la dezvoltarea anomaliilor.
Din acest motiv, organizațiile cercetașilor, care au oferit
copiilor o formă de viață organizată în afara școlii, ne-au interesat întotdeauna.
Trecerea la cel de-al doilea nivel de educație este trecerea
de la nivelul senzorial, material, la cel abstract. Nevoia de abstractizare și de activitate intelectuală se face simțită în jurul
vârstei de șapte ani. Până la această vârstă, stabilirea relațiilor
dintre obiecte este importantă pentru copil. Cu alte cuvinte,
copilul are nevoie să clasifice și să absoarbă lumea exterioară
cu ajutorul simțurilor sale.
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La vârsta de șapte ani se produce o trecere spre latura intelectuală și morală a vieții.
Se poate trasa o paralelă între cele două vârste, dar ele
rămân oricum la niveluri diferite. La vârsta de șapte ani se
observă începutul unei orientări spre chestiunile de ordin
moral, spre judecăți aplicate acțiunilor. Una dintre cele mai
curioase caracteristici care se observă este interesul manifestat de copil atunci când începe să perceapă lucrurile pe care
mai înainte nu le observase. Astfel începe să fie îngrijorat dacă
ceea ce a făcut a fost bine sau insuficient de bine. Se confruntă acum cu marea problemă a Binelui și a Răului. Această
preocupare ține de o sensibilitate interioară, de conștiință. Iar
această sensibilitate este o caracteristică absolut firească.
Așadar, perioada dintre șapte și doisprezece ani prezintă o
importanță deosebită pentru educația morală. Adultul trebuie
să fie conștient de evoluția care se produce în mintea copilului
în acest timp și trebuie să-și adapteze metodele pentru a se
conforma acestei evoluții.
Dacă în prima perioadă de dezvoltare educatorul a folosit
o abordare foarte blândă și a intervenit cât mai puțin posibil
în activitatea copilului (activitate care era mai ales motrică și
senzorială), acum această blândețe trebuie orientată către nivelul moral. Iată problema acestei vârste. A crede că problema
moralității apare abia mai târziu înseamnă a pierde din vedere
schimbările care se produc deja. Ulterior, problema morală
devine mult mai dificilă, dacă nu l-am ajutat pe copil în această
perioadă delicată. Adaptarea socială devine mai spinoasă. La
această vârstă ia naștere și conceptul de dreptate, concomitent
cu înțelegerea relației dintre acțiunile noastre și nevoile celorlalți. Simțul dreptății, care îi lipsește omului atât de des, este
prezent în dezvoltarea copilului mic. Faptul că nu recunoaștem
acest fapt duce la apariția unei idei false despre dreptate.
Dreptatea care se găsește, de regulă, în școală și în familie,
ar putea fi numită „dreptate distributivă” ‒ adică egalitate pentru toți, atât în împărțirea pedepselor, cât și a recompenselor.
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Tratamentul special aplicat unui individ pare să constituie o
nedreptate; aceasta introduce conceptul de drepturi legale.
Avem aici o afirmare a individualității în sens de egoism și
izolare. Un astfel de concept nu încurajează dezvoltarea interioară. Pe de altă parte, dreptatea ‒ deși nu este privită, de
regulă, din acest punct de vedere ‒ se naște în special din educația interioară. Principiul dreptății distributive și al drepturilor individuale, pur externe, distruge simțul înnăscut, firesc al
dreptății adevărate.
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